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Mainieriai Grižo j Kasyklas — Anglių Trukumas Su
stabdė Daug Dirbtuvių — Anglių Badas
Negreit Praeis

Šį pirmadienį angliaka Senatas Nubalsavo
siai sutiko grįžti dviem sa
Anglijai Paskolą
vaitėm į kasyklas ir kasti
anglis. Anglių badas krašte
Rusijai Paskola Nebus
tiek jau buvo didelis, kad
Duodama
milionai darbininkų buvo
atleidžiami iš dirbtuvių, o
Amerikos senatas 46 bal
gelžkeliai buvo numatę su
sais
prieš 34 nutarė patvir
stabdyti daugybę traukinių.
Angliakasiai grįžo Į ka tinti Amerikos valdžios su
syklas, bet darbo sutartis tarti šu Anglija dėl pasko
tarp mainierių unijos ir ka linimo Anglijai $3,750,000,syklų savininkų dar nepasi 000. Dabar tą reikalą dar
rašyta. Derybos eina. Darb turi patvirtinti atstovų rū
daviai sutiko sumokėti ang mai, tada sutartis įsigalios
liakasiams $3.000,000 už ir Anglija gaus paskolą.
Kartu iš Washingtono
praeitas šventes, jie sutiko
pakelti uždarbius, bet ar praneša, kad Rusija negaus
mainieriai iškovos sau “svei vieno biliono dolerių pasko
katos ir šalpos fondą,” dar los iš Export-Import Banko,
kura buvo skyręs tiek dole
neaišku.
Mainieriai sako, per pas rių Rusijai. Derybos dėl to
kutiniuosius 14 metų anglių biliono nedavė pasekmių ir
kasyklose buvo užmušta dabar tie atidėti pinigai bus
28.000 angliakasių, o 1,- panaudoti kitoms šalims pa
004.000 angliakasių buvo remti.
sužeisti. Valdžios skaičiai
rodo mažęsnį skaičių už
Irane Prasideda
muštų, — 17.626 ir 855,000
Kruvinas Keras
sužeistų. Bet ir unijos ir val
džios skaičiai yra baisiai di
deli ir rodo, kiek mainierių
Ar rasai ištraukė savo
darbas vra pavojingas ir to kariuomenę iš Irano, to nie
dėl mainose būtinai reikia kas nežino. Patys rusai ne
geresnės darbo apsaugos, siteikė pranešti Jungtinių
sužeistiems mainieriams rei Tautų organizacijai, o vieto
kia turėti fondą, kad jie li je niekas negali patikrinti,
gos metu turėtų apsaugą i nes rasų pastatyta Azerbeinuo bado, o žuvusiųjų mai . džano lėlių valdžia nieko
nierių šeimynos turi būti ap • neįleidžia į tą provinciją.
rūpintos.
“Autonomiškas” AzerbeiAngliakasių streikas tęsė džanas dabar skelbia, kad
si šešias savaites. Nuosto jis yra pasiruošęs muštis vi
liai iš to streiko ir mainie somis jėgomis prieš Irano
riams ir visam kraštui yra kariuomenę, jei centro vallabai dideli. Nors mainie i džia bandys okupuoti Azerriai ir pradėjo dirbti, bet an ,beidžano provinciją. Yra
glių trukumas dar ilgai reik įspėjama, kad Azerbeidžane
šis krašte, iki vėl bus iškas dar yra rasų kariuomenė, o
ta ir nugabenta užtenkamai , Teherano valdžia to neži
anglių i įvairias krašto dirb no. Visos žinios iš Irano sa
tuves.
ko, kad ten prasideda kru
vinos muštynės tarp nacio
Italijos Karalius nalinės kariuomenės ir rusų
Azerbeidžano
Pabėgo Nuo Sosto apginkluotų
kareivių, kurie gal yra tikĮ tai perrengti rusų kareiviai.
Italijos karalius Emanue Jungtinių Tautų organi
lis pabėgo nuo sosto. Jis iš zacija “atidėjo” Irano klau
važiavo i Egyptą, kur mano simą iki gegužės 20 d. Iki
apsigyventi. Savo sostą jis tam laikui UN tikisi gauti
paliko sunui Umberto, kurs daugiau žinių apie padėtį
tikisi karaliauti Umberto Irane.
Antrojo vardu, jei italų tau
ta birželio 2 d. nubalsuos
Tai Bent Kerštinčiu
palikti jį soste.
Senasis Italijos karalius
Chicagoj gegužės 9 dieną
iškaraliavo 16 metus. Per tą
policija
suėmė vieną grai
laiką jis yra pasižymėjęs ne
ką.
Athanasios
Manos. Jis
viena priešaiklaužyste. Žy
užmušė
kitą
graiką,
Louis
miausias to karaliaus prasi
žengimas prieš italų tautą Daranlzis. Policijai jis pa
buvo įvedimas Musolinio aiškino, kad 38 metus jis
diktatūros. Be karaliaus su norėjo atkeršyti tam savo
tikimo Italija nebūtų turė priešui. Per 38 metus jis
jusi fašistinės diktatūros. laukė progos, vis teiravosi,
Karalius padėjo fašizmui į- kur jo priešas gyvena. Pa
sigalėti. Už tai italai jį skai galiau jis sužinojo ir atvy
kęs su peiliu nudurė savo
to priešai klaužiu.
priešą.
Jungtinių Valstijų sena Nepaprastas kerštinčius
torius Brevvster sako, Ang sako, jis buvo dar 7 metų
lija davė 20 milionų dolerių amžiaus, kada 19 metų Da
Arabijos karaliui Ibn Saud, ranlzis jį nuskriaudė. Jis ne
Saudi Arabijos valdovui, galėjo skriaudos užmiršti.
kad išgavus iš jo aliejaus Paaugo, jau susilaukė žilo
koncesijjas. Viso Anglija v- plauko, bet keršto neuž
ra davusi 100 milionų dole miršo. Dabar atkeršijo, bet
rių visokiems Arabijos val turi nemalonumą su polici
dovams, kad išgavus iš jų ja, kuri jį kaltina už žmog
daugiau aliejaus.
žudystę.
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Reikia Kovoti Prieš Baisų
Bado Pavojų Pasaulyje
Trūksta Duonos ir Riebalų — Kokios Šalys Daugiausia
Badauja — Kokios Turi Perteklių

Prezidento Trumano pa
siųsta komisija susipažinti
su įvairių kraštų maitinimo
klausimu, vadovaujama bu
vusio prezidento H. HooveC. A. R. E. Jau Siunčia
rio, grįžo į Ameriką ir pa
Maisto Siuntinius Euro
darė pranešimą apie bado
pos Valstybėms
pavojų pasaulyje.
Hcoverio vedama komisi
Amerikos šalpos organi
zacijos, jų tarpe ir Bendra ja aplankė 22 šalis ir vieto
sis Amerikos Lietuvių šal je rankiojo žinias apie siau
pos Fondas (BALE), dar čiantį badą ir kaip su juo
praeitais metais pradėjo or kovoti. Komisijos praneši
ganizuoti Cooperative For mas sako, didžiausias tru
American Remittances to kumas dabartiniu metu yra
Europe — C.A.R.E., kuris duenos (javų ir ryžių) ir
Ši nuotrauka parodo Sirijos ir Pelerinos arabų vadus, kurie šiomis die
rūpintųsi maisto siuntinių riebalų. Taip pat trūksta
nomis buvo susirinkę Jeruzalėj ir išleido atsišaukima i viso pasaulio arabus,
persiuntimu ir pristatymu maisto vaikams.
šaukdami juos į kovą prieš Anglijos-Amerikos komisijos p a s i u i y m ą apgy
Skaitant nuo gegužės mė
tremtiniams ir kitiems karo
vendinti Palestinoj 100,000 Europos žydu. Arabai grūmoja apskelbti šventą
nesio Dirmos dienos iki rug
nuteriotose valstybės.
jį karą, jeigu Amerika ir Anglija užsispirtų šitą pa dūly mą vykinti.
C.A.R.E. maisto siunti sėjo 30 d. reikia maisto:
Europai 8.390,000 tonų,
niai yra specialiai paruošti,
Lctynų
Amerikai — 1,000,parinkti
ir
supakuoti
pagal
Mirė Mykolas
Iškilo 75 Mylias i
Ar Kinija Gaus
valdžios nustatytą standar 000 tonų. Pietų Afrikai —
Plačenis
Padanges
tą. Kiekvienam siuntinyje 198,000 tonų, Viduriniam
Paskolą?
yra 40,000 kalorijų, reika Rytams — 100,000 tonų, In
Amerikos vyriausybė yra
Praeitą penkiadieni New Iš Montrealo gavom liud- lingiausių maisto produktų, dijos okeano šalims—2,886,000 tonų ir Pacifiko šalims
paskyrasi 500 milionų dole- Mexico dykumoje Ameri- ną žinią, kad ten mirė My apie 30 svarų.
—
1,910.000 tonų. Viso rei
Už $15 C.A.R.E. maisto
rių paskolai kinams. Pasko- koje buvo iššauta antra vo- kolas Plačenis, pažangių
los davimas galutinai pri- kiečių rakietinė bomba. Ji pažiūrų lietuvių darbuoto- siuntinį parduoda ir jį pri kalinga 14,484,000 tonų
klausys nuo generolo Mar- pakilo 75 mylias Į padan- jas. Mirė vos sulaukęs 39 stato siuntėjo nurodytu ad maisto, svarbiausiai duonos
shall žodžio, ar jis ją už- ges ir nukrito žemyn. Bom- metų amžiaus š, m. balan- resu. Kol kas tokie siunti- ir riebalų.
mai siunčiami j šia vaisyoes:j Numatoma gaut maisto iš
girs, ar atmes. Gen. Mar- ba buvo prikimba ne sprog- džio 25 d.
Čcchoslovakiją, Franciją,• sekamų šalių per tą kritišshall yra Amerikos ambasa staruos medžiagos, bet į jos
Velionis buvo socialistiItaliją,
Suomiją, Norvegiją,i ką laiką:
dorius Kinijai ir jo nuomo nosį buvo sudėti Įvairas in- nių pažiūra žmogus, rėmė
rangią
spauaą,
nesiganeOlandiją
ir Lenkiją.
! Iš Amerikos—4,220,000,nė, sako, pareis nuo to, ar strumentai temperatūrai ir pažangią spaudą, nesigailėjo darbo ir pinigų visokiam . Šiuo metu daroma žy’gfU'000 tonų, iš Kanados 2,Kinija vykdys gyveniman stratosferai mieruoti.
Didžiaurio
suridomėjimo
geram
lietuviškam reikalui siuntinius siųsti ir į kitas! 300,000t., iš Austraiijos
jo siūlomą taikymosi su ki
tas
bandymas
sukėlė
tuo.
paremti.
_
_
_ valstybes.
992,000, iš Anglijos—200,nų komunistais politiką.
Noiintieji tokius maisto , 000 t., is Aigentinos
2,Gen. Marshall pastangomis kad su Kadaro pagelba bu- Velionis iš Lietuvos paeKinijoj tarp nacionalinės vo bandoma sekti bombos'io iš Viešintų vai., Bilėnų siuntinius pasiųsti savo pa-, 375,000 tonų, iš Brazilijos
vyriausybės ir komunistų skridimas Ta« pilnai pavy-i kaimo, į Kanadą atvykęs žįstamiems ar šiaip tremti-, — 200,000 tonų, iš kitų Abuvo paisrašytos paliaubos. ko Radar visa laika sekė 1926 metais. Mirdamas pa- mams nurodytose valstybė- menkos salių — 40,000; iš
• Iwuar
’ ‘ ir liko dideliame
.................................se,
kilimą4 į viršų
liūdesy jau- prašome kreiptis į BALFjBurmos — 75,000 tonų, iš
Bet tos paliaubos Mandžu bombos
rijoj suiro, ten eina karas. paskui kritimą žemyn. Mo- ną žmoną ir 3 metų sūnų. centrą. 19 W. 44th St., Nevv! Siamo — 195.000. iš RusiGen. Marshall bando vėl su- kslininkai mano. kad tąsi Lietuvoje velionis paliko 3 York 18, N. Y. informacijų jos (Erancijai) 300,000 tonų. Viso numatoma’ gauti
taikyt kariaujančius kinus, bandymas bus labai svarbus brolius ir dvi sesutes, o Ka- ir aplikacijos blankų.
C.A.R.E.
organizacija
nėtiktai
10,897,000 tonų.
bet su kokiu pasisekimu, pa ateičiai. Jis parodė, kad at- nadoje paliko tolimesnių gira
pasipelnymo
įstaiga;
tai
Trukumas
yra 3,600,000
sirodys greitoj ateity.
eityje su radar pagelba bus minių.
galima pastebėti padangė Velionis Mykolas buvo kooperatinė šalpos organi tonų maisto. Maisto taupy
mis lekiančias rakietines “Keleivio’’ senas skaityto zacijų įstaiga pagelbėti ba mas yra būtinas, jei norime
dą kenčiantiems žmonėms padėti badaujantiems kraš
Kalba Apie Įvedimą bombas, o todėl bus galima jas ir rėmėjas.
Europoje ir kituose nuterio- tams. Ta pati komisija sako,
jas ir sunaikinti.
Racionavimo
kad Kinijos trukumas yra
Rusai irgi daro bandy Griežtai Įsako Ne to pasaulio kraštuose.
i
daug
didesnis, negu parodymus su vokiškomis rakietiNUTEISTI NACIŲ KONC- ta skaičiuose, bet komisija
eikvoti
Maisto
Ūkio stabilizacijos direk nėmis bombomis. Rusai tam
parodė tik tą skaičių, kiek
LAGERIO ŽMOG
torius Chester Bovvles žada reikalui panaudoja suimtus
butų galima nugabenti į
ŽUDŽIAI
Generolas Eisenhower iš
siūlyti prezidentui įvesti A- ir išvežtus į Rusiją vokiečių
Kinijos krašto gilumą, o ne
leido griežtą įsakymą į ar
merikoje maisto. mėsos, mokslininkus.
kiek
iš tikrųjų reikalinga ki
Nacių
koncentracijos
sto

miją taupyti maistą. Jis sa
sviesto, sūrio ir gal būt duo
nų
žmonėms
maitinti.
ko. armijoj daug maisto ei vykloje Mauthausene buvo
nos racionavima nuo atei
Tiktai
20%
trūkstamo
nančio rudens. Jis sako, ba Palaidojo Savo Gyvą na niekais per neatsargumą nužudyta nuo 165,000 iki
r nebojimą. Specialinė ko- pusantro miliono žmonių. maisto šalys gauna per
das Europoj ir Azijoj nebus
Žmoną
Amerikiečių karo teismas UNRRA, o 80G jos perka
misija tyrinėjo, kaip armija
pašalintas šiais metais, jis
vra maitinama ir kaip tau pasmerkė 61 to konclagerio iš savo išteklių.
tęsis ikj 1947 metų der
Charles Gilbert, 3-> metų niai armijos atsakingieji ^rižiurėtojus už žmogžudvsliaus. Todėl kovoti prieš ba
do pavojų pasaulyje galima darbininkas iš Grant. Micb- žmonės elgiasi su maistu ę. Tikro skaičiaus nužudy Lenkijoj Eina Vals
bus tiktai taupant maistą policijos suimtas už savo 28 Atrasta, kad daugybė mais tų Mauthausene žmonių ne
tiečių Areštai
nustatyti, nes lavo
Amerikoje. Jei pasisektų metų žmonos ir 4 metų to armijoj išeikvojama be galima
Lenki jos bolševikiška val
dabar laisvanoriai sutaupyk dukrelės užmušimą. Polici jokios naudos. Truputį ge nai ten buvo deginami, o
džia
padarė daug areštų Mijokių
rekordų
nesurasta.
ti užtenkamai jnaisto, tai ja sako, Gilbert savo žmoną resnė tvarka galėtų sutau Mažiausiai ten buvo nužu kolaičyko
valstiečių partijos
Tai ir racionavimas nebūtų daužė su automobilio di pyti daug maisto badaujan dyti 165,000 žmones, o gal narių tarpe.
Osubka-Moravreikalingas. Bet jei nebus džiuoju raktu, bet ar žmo tiems žmonėms pagelbėti ir
Lenkijos lėlių valdžios
kito kelio, reikės racionuoti na buvo jau mirusi, kai jos pačioj armijoj dėl to nebū net ir visas pusantro milio skis,
pirmininkas,
sako, valstie
no.
vyras ją užkasė į žemę. dar tų jaučiama jokio maisto
maistą.
čių
partija
bus
apvalyta nuo
tebėra neišaiškinta. Polici trukumo. Reikia tik daugiau
MASKVA
KALTINA
VA

antidemokratiškų
ir fašisti
ja mano, kad žmogžudys taupumo ir geresnio gaspaKARŲ “IMPERIA
nių elementų. Mykolaičykas
H. J. GILLIS NUŠOVĖ
,
galėjo savo žmoną dar .gy doriavimo.
LISTUS
”
protestuoja, jis sako Lenki
SAVO SUNŲ
vą užkasti i žemę.
jos
valdžia nori sukelti pi
Amerikos
diplomatas,
bu

C. Gilbert savo žmoną ir
Rusijos
spauda
kaltina
lietinį karą ir įvesti galuti
Sanford. Me. gyventojas dukrelę užkasė smėlyne, vęs Valstybės sekretoriaus
H. J. Gillis peršovė iš šau bet taip negib<i, kad pra padėjėjas ir Amerikos am Ameriką ir Angliją už Pa nai bolševikų diktatūrą.
tuvo savo 24 metų sūnų Ja eiviai pastebėjo iš smėlio basadorius Brazilijoj A. ryžiaus konferencijos nepa Amerikos valdžia sulaikė
mes. Sūnūs nuvežtas į ligo kyšančią koją- Policija at- Berle pasakė kalbą, kurioj sisekimą. “Izviestija.” rusų išmokėjimą Tzmkijai 90 mi
nine. kulka iam pataikė ar- kasė lavonus iv suėmė žmog-! jis pažymėjo, jei didžiųjų valdžios organas sako, ame lionų dolerių paskolą, nes
ti širdies. Tėvas paimtas į žudį/Kyšanti išsmėlio ko- valstybių santykiai toliau rikiečiai ir anglai susitarė Lenkijos valdžia nesilaiko
kalėiima už nasiUo^įn,,v,aj ja \)ac-a} policijos nuomo- bus tokie, kain ikisiol, tai ponauti Italijoj, o Anglija savo pasižadėjimo atstatyti
nužudyti sūnų. Del ko tėvas nę rodo, kad žmona buvo tikrai einama priekaro A. vnenori isilcisti rusų į Vidui- .krašte demokratines laisves
susipyko su sunum, dar nė- dar gyva ’alaidota. ii tik Berle siūlo, kad Amerika žemių jurą. Del tų valstybių ir panaikinti cenzūrą. Amera išaiškinta. Jie susiginčijo'buvo critrenDa ir atsigavu- butų galinga, nes tik ture-1 gobšumo, pagal rasų vai- rikes žurnalistu siunčiamos
lenkų val’ 
bešaudvdami į taikinį, iš si bandė iškasti iš savo dama didelę jėgą. Amerika džios laikraštį, susitarimas žinios iš Lenkijos
r—
*
.
•
.galės
išsaugoti
taiką.
'yra
negalimas.
džios yra cenzūruojamos.
ginčo išėjo žmogžudystė. įkapo.

Siunčia Maistą į
Europą

i
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LAIVAS SU KAREIVIAIS SUDUŽO J UOLĄ

APZ yA L G A

Kas Savaite

l

Priglauskim Našlaičius!
jlyvavo apie 200,000 žmokinams ir kuri bendrai su
Musų
laikraščio
pereitoje
n ių.
j
_
Churehillu Kinijai užkorė
laidoje
buvo
Įdėtas
svarbus
Bor
pareiškę,
kad
Varsurusų “teises” i Mandžurijos
-•
xi„: vos gynėjus išdavė rusai.
pranešimas
lietuvių —
našiai
Francijoj gegužės 5 d vi- gelžkelius ir uostus. Rusai
čių reikalais. Nežinau, ar Kada Varšuvoje ėjo kruvi
suotiname balsavime dėl Mandžurijoj sulaužė visus
daugelis ji pastebėjo ir ką nos kovos su naciais, raudo
naujos konstitucijos francu-jsavo pasižadėjimus, sulaužė
noji armija tupėjo antroje
mano daryti.
zai 10,500,000 balsų prieš visokį padorumą. Jie pasi
Prezidento Trumano dek pusėje Vislos. Ji nieko ne
9,300,000 balsų atmetė ko elgė ten, kaip plėšikas el
retu, iki šių metų birželio darė, kad padėjus Boro va
munistų ir socialistų siūlo giasi su savo auka. O išei
30 d. iš Vokietijos ir Aust dovaujamiems partizanams.
mą naują konstituciją. Bos dami iš Mandžurijos rusai
Laimingas Bor, kad jis
rijos galima atvežti 74 lie
tono katalikų dienraštis paliko 400.000 kinų komu
nepateko
Į Stalino gengstetuvius našlaičius.
nistų, apginkluotų japonų
“Traveler” dėl to sako:
Organizacijos ir pavieni rių rankas. Išdavus Varšu
ginklais!
“Tai yra Liaudies Respubli
geraširdžiai, ištieskit pagel vos gynėjus, ta pati Mask
Ar Amerikos ambasado
koniško Judėjimo (krikščionių rius gen. G. Marshall dabar
bos ranką tiems našlai va apšaukė Borą — nacių
demokratų) ir politinės bei e- tenkinsis žūt būt “atstatyti
agentu!
4
čiams !
Airijos pakrašty anądien sudužo į uola anglu laivas, kuris vežė namo
konominės nuosaikumo dvasios taiką Mandžurijoj” ir pri
Nieko daugiau nelaukda Angliakasių Streikas
1,500 kareivių iš Australijos. Beveik visi jie išplaukė į krantą, kur juos ga
galutinas triumfas. Tai yra versti Kiniją pripažinti ru
mi kreipkitės i United Lithlima matvti ir šitame vaizdelyje.
Angliakasių streikas susprendžiamas komunizmo pra siškus plėšimus ir rusiškų
iuanian Relief Fund of paraližavo industriją; jis
laimėjimas.’’
lėlių valdžią Mandžurijoj?
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vęs jo politinės policijos vir
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Aš* tau neapsakyt kaip neišmanau.
šininkas. Kartu su juo su jas begalo liūdnoje švieso
nų žinioje... Persai privalo Verkių “Komchozas”
Tiesiog stebuklų pašaliai pilni!
imta 50 jo bendradarbių. je. Europoje 140 milionų
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Jaltos
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turėt teisių laisvai savo Ii-Į
Tai kvepia ne nuosaikumu,
Tai išmonėms gamta dosni!
Lietuva turi ir “komeho
kimą spręsti.”
rius, o Azijoje prie tų keiks
bet “golistų” perversmu.
Aukų “Keleivio” namui
Tai buvo pirma sovietų zų” — komunistams skirtų
mų gali prisidėti dar 400
Kokių žvėrių ir paukščių pamačiau!
Komunizmo įtaka Fran milionų kiniečių balsas..
išpirkti prisiuntė šie drau- vyriausybės deklaracija ir, dvarų, štai ką rašo “drau
Kokių drugelių, musėlaičių!
cijoj remiasi krašto skurdu
l gai: Petras Bukis iš Phila- sako, jos autorius buvęs gas” Bimba:
Skruzdžių, žiogų ir vabalaičių!
ir tuo faktu, kad francuzai “KETURI DIDIEJI” NIE
“Po koncerto (Vilniuje)
Įdelphijos — $2.50; Frank Juozas Stalinas. Bet—
nepatyrė ant savo kailio ru
Sirutis iš Montello, Mass.—
Stalino diktatūros reži draugai nuvežė mane paro
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Kokia maža tenai petrelė!3)
iš kitų pasakojimų žino, kas
waukee, Wis.—$1.50; V. dė. Šiandien tas pat Stali rą, vadinamą Verkiais. Jis
Taikos paruošimas ketu
Tikrai mažesnė nei smeigės4) galvelė!
tai yra rusiškas totalitariz rių ministerių konferencijo
randasi tik už keleto kilo
Salas iš Chicagos — $1. Po nas reikalauja:
mas? Rusija visomis išgalė je Paryžiuje nepažengė nė
Turkiško Karšo ir Arda- metrų nuo Vilniaus, ant la—O dramblį ar matei? Tai gyvulys, kad jį kur galas! 50c. prisiuntė šie draugai:
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parduoti francuzams 500,- bėti. nes tarp jų nėra “ben
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Reiškia,
be “sovehozų” ir
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Nors ir labai žiurėjau.
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Lietuva jau turi
Que. Canada.
tų Europos ir Lietuvos.
Bet dramblio aš nepastebėjau!
jų “nuopelną.” Rusija suti Kadaise buvo sutartas toks
V įsiems aukavusiems Šitaip išsigimė tariamieji *!’ “komehozų” — ukius staJ. KrilOV&s.
ko leisti Francijai dalyvauti bendras principas, tai At
draugai” if liniškięms narav.itamg t
(J. Talmanto vertimas). draugams tariame širdingą “darbininkų
“keturių didžiųjų’’ konfe lanto Čarteris. Bet tas “čar“tautų laisvintojai” komu Ko tuomet stebėtis, kad
ačiū.
rencijoj lygiomis teisėmis, teris” buvo užmirštas, išsi
Lietuva badauja. Viską, kas
nistai.
1) Smarapda — žalias branpus akmuo. 2) Koralas — karoliai,
nors anksčiau Molotovas žadėtas, o i jo vietą stojo
geresnio ir sotesnio, ten suSIŲSKITM PAKIETUS Pru sciko» “Autoritetas”
raudonos spalvos jurų kiautas. 3) Petrelė — Dievo karvytė, boružė.
buvo išvaręs Francijos at nuogas imperializmas ir var
doroja Stalino “saulės” gar
I SIBIRĄ
4) Smeijrė — špilga.
Brooklyno “Vienybė” vie bintojai.
stovą už durų svarstant Bal žytynės dėl palaikų. Jei
no išsišėrėlio plunksna ši
kanų taikos sutartis. Rusai prie to pridėti, kad tarp
Nauja Washingtono Antis
New York (LAIC) — taip rašo:
norėjo pakreipti Francijos “didžiųjų valstybių” dabar
UNRRA pakenčiamai aprū
Associated Press žinių abalsavimą ir rodė gerą šir viešpatauja didelis nepasi Kiek Lenkų Išsigel Sovietų Rusijos išgelbėti pinti, Vakarų Europoje (a- “Socialdemokratija mum
77,200 šaukiamojo amžiaus
tiek tėra praktiškai svarbi, gentura šiomis dienomis bu
dį Francijai. Kol Francijoj tikėjimas, tai suprantama,
merikiečių, britų ir francu kiek ji yra ar bus aktyvi ko vo^ paskelbus tokią žinią:
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iš
Rusijos?
žmonių
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karių)
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nebus išgyventas skurdas ir kad iš taikos derybų nieko
37,300 civilių, tame skaičiu- zų zonose) esantieji tremti voje su bolševikais.”
_ “Diplomatijos autoritetai
badas, bolševikų Įtaka bus negalėjo išeiti.
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čia
(VVashingtone) prana
Tai nuomonė buvusio bol
New York (LAIC)— Len-' je apie 15.000 vaikų,
ten stipra ir pavojus ir tos
šiuo
metu
nereikalauja.
Paryžiaus konferencijoj kiją 1939 metais su vokieševiko, kuris dabar pasira šauja, kad Lietuvos, Latvi
Tas sudaro vos 7 deporpusės demokratijai nebus rusai visai atvirai pareika
Tačiau, visai kitoje padė šo “Pajauta.” Socialdemo jos ir Estijos Įjungimas Ru
čiais
pasidalinus,
sovietai
tuotųjų
nuošimčius,
praėjęs.
tyje randasi Sovietų Rusi
lavo, kad Į jų “Įtakos sferą”
Kur tik bolševikai stiprus, (Balkanus, Lenkiją, Balti griebėsi masinės lenkų de-Į Kalbant apie lenkų vai jon ištremti, o ypatingai Si kratams dėl to tipo “nuomo sijon bus pripažintas, kaip
neišvengiamas
praktiškos
ten jie gimdo kitą kraštuti jos šalis, Dunojaus kraštus portacijos. Iki 1941 metų kus, pravartu pastebėti, kad bire gyvenantieji. Kaip ži nės” nei šilta, nei šalta
Ne
taip
su
bolševikišku;
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šinės yra ir Francijoj. Gene miją) niekas nedrįstų kišti lė rusus) rusų policija išde- 140,000. Mažių-mažiausia Rusiją priimami. Visus chamelonu Pruseika. Jis
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leidžia
Rusijos
amba

rolas de Gaulle neabejoja savo nosies. “Čia musų,” sa portavo su viršum 1.500,000 vienas trečdalis mirė (apie siuntiniams siųsti patarimus staiga suprato, kad smetomai tyko grįžti į valdžią ant ko Molotovas. Į tai anglų lenkų, Įskaitant ir Į belais 47,000). Tuo budu, Rusijo duoda prie Informacijos nininkų “Vienybė” yra di- sada VVashingtone. Leidžia
džiausiąs autoritetas. Čhica- J (Jv^enf)-tikslais — klaidinti
vę paimtus karius.
je galėjo ju likti apie 78,karininkų durtuvų, jis tik ministeris Bevin sako:
centro
veikiantis
Sočiai
gos “Vilnyje” jis rašo:
Amerikos visuomenę ir paKaip žinome. 10,000 len 000.
laukia kol bolševikai jam
Service
(233
Broadway,
Paskutinėmis
žiniomis,
“Tokią rolę socialistams
Dabalčio
praskins užtenkamai kelią. “Yra keista, kad po perga kų kariuomenės karininkų
New York, Room 3012).
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lės
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Pažangios demokratijos keGalima siųsti ne tik kenuo- paskyrė fašistai ir smetoni Likvidavo T i mosenką?
ias Francijoj dar tebėra čias teises Balkanuose, kokias pagal Maskvos Įsakymą, pradėjo repatrijuoti.
tą maistą, kasdienio varto įlinkai”...
ji turėjo prieš karą.”
buvo šaltai, dar 1940 me
erškėčiuotas.
jimo dalykėlius, bet ir rubus Labai aišku: toks tokį pa V ienas šveicaru laikraš
tais, išžudyti sovietų poli
Pergalė
iškovota, bet cijos prie Smolensko, gar
net ir padėvėtus, jei jie bus žino ir Į svodbą pavadino. tis praneša, kad‘ Belgijoj
Lietuviai
Unijoj
AMERIKA IR MANRusija nori išvaryti Angli siame Katyn miške.
išvalyti ir turės valyklos “Vienybė” parašė, “Vilnis” buvo nunuodytas maršalo
pakartojo ir — tikėk, nai Timošenko brolis, Povilas
DŽURIJA
ją visai iš Balkanų. “Nekišk
Vokiečiams rusus 1941 Iš Amalgameitų Unijos (cleaner) pažymėjimą. Si vusis sviete, kad tai yra “au- Timošenko.
nosies” — sako rusai. Ko
biran ištremtųjų adresams
Konvencijos
Rusija išplėšė Mar.džuriją. dėl? — klausia anglai ir metais užpuolus, panikos
.v Kas ji nunuodijo, dar ne
gauti kreipkitės Į Lietuvos teritetiška tiesa”...
pagauta
Maskva
pasiskubi

Mandžurijos pramonė, sta amerikiečiai. Veltui klausi
Negarbingas
Finalas
Eina gandai, kad
no su lenkų valdžia trėmi Gegužės 5 d., 10 vai. ry Generalinį Konsulatą, New Buvo dar viena “keturių išaiškinta.
tyta kiniečių kruvinu pra mas.
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me pasirašyti “draugišku
atsidarė Atlantic City
kaitu per 40 metų, dabar
didžiųjų” konferencija, ir
Dalykas toks: Stalinas
Kartu rusai reikalauja sau mo” sutartį, tuo pačiu atsi to,
mieste Amalgamated Clo
sugriauta, mašinos išvežtos “lygių teisių” visuose kituo
buvo dar vienas fiasco—ne pavarė^ maršalą Timošenko,
mesti
nuo
1939
metais
su
thing Workers of America
i Rusiją. Pernykštis Man se pasaulio kraštuose ir ypa
garbingas finalas.
po to žvalgyba ėmus sekiot
džurijos sojos pupų ir javų tingai Vakarų Europoje. Hitleriu su danių sutarčių (A, C. W. of A.) 15-toji
jo
brolį Povilą, kaip neišti
Paryžiuje
konferavo
ALenkų valdžia (generolo konvencija. Delegatų 1,250,
derlius irgi išplėštas, išvež Rusai nori prasiveržti Į Vi
kimą
Stalino režimui.
merikos,
Anglijos,
Franci

Mrs. S. Milius, Lawrence,
tas Į Rusiją, kai tuo duržemių jurą, gauti ten ba Sikorskio) iš vietos susirū o svečių kita tiek. Lietuvių Mass.— Gauti metrikus iš jos ir Rusijos užsienių rei Maršalas Timošenko dar
pino deportuotų tautiečių dalyvauja, iš Chicagos F?
tarpu Kinijoj 30 milionų zes karo laivynui.
padėtimi
Rusijoj ir griebėsi Brayns ir J. Bartušis, iš Lietuvos dabar nelengva. kalų ministeriai. Konferavo gyvas, jis ambasadoriaująs
žmonių miršta badu. Per
ir nei vienu klausimu nesu vienoje Afrikos valstybėlė
Rusai reikalauja prijung žygių jų evakuavimui. Bet Baltimorės, Wm. Prediekis Kreipkitės Į jūsų gimimo sitarė
7 mėnesius Rusiia be jokios
!
je. Bet jo žvaigždė, kaip
valsčiaus tarybą, nes dabar
atodairos plėšė Mandžurijos ti Trieste uostą prie Jugo neilgai rusai savo žodį te ir Vinc. Pečiulis, iš Bostono savivaldybės veda registra Konferenciją suardė Mas- * S0YletU herojaus,” senai
turtus, iškraustė turtingą slavijos. Trieste klausimas sėjo: kariškai laimei nusi —J. Lekys, iš Brooklyno— cijos dokumentus ir turi ar kvos užsispyrimas. “Musų1 nusėdus.
šalį, išrabavojo sąjunginin butų lengvai išspręsti, jei šypsojus, jau 1942 metu ant F. Milas, L. Šerkšnys ir F. chyvus. Jei per karą archy didysis talkininkas” norėjo laisviausias Parlamentas”
ką Kiniją. Ko neišplėšė. tą butų nepriklausoma Jugo roję pusėje rusai ir vėl vir Vaitukaitis.
iškaulyti sau viską, nieko
Lietuviai delegatai gegu vai nesunaikinti, tai jums užtai
Rusų vyriausybės oficio
“išpirko” už beverčius po slavija. Dabar tokios vals to rusais ir grįžo prie caris
neprižadėdamas
savo
turėtų
prisiųsti.
Rašykit
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tinių
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Rusijos
val
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žės 8 d. turėjo savo posėdį
pieriukus, vadinamus “oku
talkininkams.
ar giminėms.
skelbia tokį kurjozą:
doma Jugoslavija. Todėl ru dų.
po A. Jankausko vadovybe. mynams
paciniais pinigais.”
Kaulijo, negavo ir pačią
Peter T. Grubia, Eik, Col.
Žingsnis po žingsnio, Posėdyje dalyvavo daug
sai reikalauja Trieste uos
Rusijos parlamente “as
Kinija Į tai negali atsaky to sau. Panašiai ir visus ki Maskvos laikysena kas kart daugiau lietuvių delegatų: —Kol nematėme tų knygu konferenciją susabotažavo! meniški pareiškimai, infor
ti, kaip pridera. Vienintelis tus “skaudžiuosius” klausi darėsi akyplėšiškesnė kol, Luzin iš Baltimorės kaipo čių ir “poezijos,” nieko ne Viskas rodo, kad su Stali macijos ir paklausimai be
teisingas atsakymas Į toki mus skaudina tas faktas, pagaliau, santykiai su len biznio agentas, J. Buivydas galime dėl jų pasakyti. nu ir jo klapčiukais reikės eiles galima padaryti tik
plėšimą butų armotos. Ki kad Rusija išsiplėtė, išpur- kų valdžia trėmime buvo vi iš Brooklyno kaipo biznio Laikraštis Tamstai siunčia “konferuot” ne tuščiais žo rastu, iš anksto apie tai pra
džiais.
,
taip su plėšikais negalima po ir vis dar nori plėstis, siškai nutraukti. Maskva agentas, S. Gross iš Balti mas.
nešus.” 1
kalbėti. Kinija neturi arno kaip plėtėsi ir purpo kadai sukurė Liublino valdžią.
Ką
Pasakė
Gen.
Bor
’
as
morės, žydų tautybės, bet
Tai šitoks yra tas “lais
tų, o todėl kinai tyli.
Chicagoj kalbėjo Varšu- viausias parlamentas.”
Pakalbink biznierius pase hitlerinė Vokietija. Sta Lenkų spaudos duomeni Lietuvos patriotas ir gražiai
Keleivyje,
Bet ką į tai turi sakyti A- linas jaučiasi Hitlerio įpėdi-. mis pasiremiant, per tą at kalbąs^ lietuviškai. Dalyva siskelbti
______ “_____
vos ’gynėjų
Amerikos kaliniai turi
C vadas, generolas
merika? Ta Amerika, kuri niu Europoje ir Japonijos naujintų santykių laikotar vo ir iš Pennsylvanijos nuo garsinti savo biznį tarp Iie- Bor. Ten buvo suruoštas daugiau laisvės.
I lenkų paradas, kuriame daskelbia savo “draugiškumą”. įpėdiniu Azijoje. ’
pį lenkų valdžiai pavyko iš marškinių siuvėjų čia gimę tuvių.
St. Strazdas.
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TAS DV- vjS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Iš Kriaučių Čermonų
Susirinkimo

PAS DRAUGUS SOCIALISTUS DETROITE

vėj«.,s iš sen-A- musų tėvynės
Lietuvos. Išauginęs d.t gra
žius sūnūs ir (lukteri. Sūnūs
ką t parėjo iš Dėdės Šamo
armijos su saržerrų laips
niais F. Petrulis veiklus lie
tuviškoje dirvoje.
Mes jam linkime dar gy
venti kitus 54 metus!

Balandžio 28 d. man teko tą kostiumą paaukavau RuGegužės 3 d. ALP Kliubo
ą
buti Detroite, kur vietos lie sijos varguoliams nemoka
name buvo lietuviškų dirb
tuvių socialistų kuopa buvo mai, o jus darot iš to bizni,
tuvių darbininkų pirminin
surengus prakalbas.
reikalaujat 400 rublių! Jus
kų susirinkimas. Dalyvavo
Reikia pasakyti, kad mu sukčiai, vagys, ir t.t.
visi čėrmonai, nes susirinkisų idėjos draugai tenai turit
O, tai reiškia tu esi saj mo tikslas buvo perbėgti
nemenką organizaciją, tik; botažnikas!” — atkirto jam
Vyt. Katilius.
dirbtuvių padėti, kur, kaip,
jos veikimas paskutiniais sankrovos vedėjas,
kokie,
uždarbiai
ir
kokie
laikais buvo sulėtėjęs. Brau- Ir Diliaus iš krautuvės
santykiai darbininkų tarpe.
CHICAGO. ILL.
gai aiškina, kad sąlygos ne- neišleido. Ji tuojau suėmė
Tą jie ir padarė. Pasirodė
Mirė Magdalena
palankios. Visų pirma, De- enkavedistai (žvalgybininiš raportų, kad darbininkai
Čepauski
troite nėra aiškaus lietuvių kai) ir Dilius dingo.
gražiai sugyvena. Tas pui
eentro. Jie gyvena išsiblaš Drg. Justinas Balčiūnas,
ku!
Kovo 3i d čia mirė Mag
kę po visą miestą ir jo apy kuris pasakojo šitą atsitiki
Be tų klausimų buvo ir dalena čej auskie; ė, po tė
linkes. Todėl nėra ir palan mą, dabar prisirašė prie De
daugiau reikalų, būtent, vais Jučaitė. Velionė Lie
kios salės, šioms prakal troito lietuvių socialistų
kriaučių rengiamas pikni- tuvoje paėjo iš Raseinių apboms buvo paimta North kuopos. Iš viso tą vakarą
kas. Prisirengimas prie pik-Į skrities, Jurbarko parapijos,
westem High School audi-j prisirašė 9 nauji nariai, ir!
niko reikalauja darbo. Taip- Dainių kaimo. Paliko nuliutorija, lietuviams nežinoma keli dar ketino prisirašyti
gi buvo neužmokėta čėrmo- dime savo brolį Antaną Jo
vieta. Prie to da ir skelbi- j busiančiam kuopos mitinge,
nams už jų lankymąsi susi- caitį Edwardsvillėj, tris serauose įvyko klaida: rao-i Vakaras pasibaigė šokiais
rinkimuose.
Tas buvo pada- sers sūnūs, dvi pusseseres,
kykla randasi prie Grand ir dainomis. Draugai turi
Del
anglių
stokos
Chicagoj
pristigo
t.
zros.
si
nuotrauka
parodo,
kaip
ryta
šiame
susirinkime.
Marijoną ir Veroniką, ir
River Avė., o skelbimuos? gerų balsų ir ketino sudagazolino
pilstytuvės
pompą
darbininkas
s
ja
savu
kojomis.
Paprastai
to

Čėrmonai
nurodinėjo, vieną pusbrolį.
buvo pasakyta, kad prie ryti chorą. Nuotaika buvo
kie aparatai būna varomi elektriniais mo:.-...
kad kovoje už gabadyn ma-į Tebūnie lengva naujosios
Grand streeto. šitokia gat tikrai maloni. “Keleiviui”
terijos “tepeoats’’ buvo gau tėvynės Amerikos žemė.
vė randasi visai kitoj mies gauta keliolika naujų skai
T. J.
tytojų. Drg. Wm. Keblaitis gerosios gaspadinės paruo-i
HAVERHiLL MASS.
to pusėj.
artinus, turėjau su savo ta daugiau, kur darbininkai
Edwardsville, III.
“Keleivi”
net šė labai gardžią vakarienę'
Negana to, komunistai užsisakė
žmona ir vaikučiais apleisti to reikalavo. Tas pat ir su
Califomia
“
overeoatais.
”
per radiją kvietė tą dieną dviem metam
J ir pavaišino svečius su ska- Drauge Karpavicienė Gavo Lietuvą. Atvykau į VokietiDirbtuvių čėrmonai pa
KULPMONT, PA.
lietuvius į savo pramogą, “Keleivio” namo fondui 'niais grybais,
Laišką iš Danijos
ja 1944 m. rudenį ir išgyvereiškė,
kad
už
pavienius
klaidindami
klausytojus, drg. Justinas Pilka paskoli-j Vakarienės vedėjas J. Be
Haverhillio vietinis BALF nau beveik metus. Vargo
Kulpmontas yra ypatin
kad “kitokių lietuviškų pa no $100, draugė Stepanija; sasparis paaiškino vakarie- skyrius, kaip ir .iti skyriai, daug mačiau ir viską, ką, “special-coats
.... ” , reikia
. gauti
rengimų Detroite šiandien Pilka — $50.
■ nės tikslą ir pakvietė pakal- rinko drabužius, maistą ir buvau atsivežęs iš Lietuvos .. nuošimčių daugiau. Iki gas tuo, kad jojo gyvento
Po $5 “K.” namui auka-jbėti svečia drg. Michelsonėra.”
>- visais kitais budais stengė- i Vokietija viskas žuvo. Te- siam lalkui uz Juos buvo v- jai elgiasi kai kuriais atve
Nežiūrint visa to, Į socia vo draugas D. J. Kasperka ną, kurs papasakojo detroii- i si gelbėti vargstančius i ie- ko išsiskirti su šeima prieš i . in°kesti>. Dabai čėrma- jais skirtingiau, negu gy
listų prakalbas prisirinko ir draugė Filomena Warner. j tiekiams
draugams apie tuvius ištrėmime, šias die- atvyksiant čionai. 1945"me- nai
. nutarė,
„
„kad ateityje- spe ventojai kitų miestų. Pa
gražios publikos. Pirmutinis Vienu žodžiu, mano ke- “Keleivio’’ reikalus ir kaip nas viena vietinio BALF tu pavasari atvežė maneicial
cia “coatų” nedirbs už
uz pa
pa- vyzdžiui, čia viskas atide
prastų
preisą.
Tai
ir
gerai.
dama “ant pėdės,” ant už
licnė
į
Detroitą
buvo
ne
tik

kalbėjo draugas D. J. Kas
laikraštis buvo perleistas su darbuotoja ir drabužių au- čionai. Jau suėjo metai, P , • .
w
~
parka, ilgametis pažangiųjų tai asmeniškai maloni, bet mašinomis ir inventoriumi koto ja, draugė karpavičie- kaip aš čia gvvenu. Basto- Į Kada nedirbs uz papiastą mokesčio dienos. Čia visoki
suprantama, kad aktai pirkimo, pardavimo,
---------Detroito lietuviu veikėjas; ir idėjos žvilgsniu sekminrendavojimo, persikrausty
po jo kalbėjau aš, o ant pat ga. Dabar tik reikėtų, kad
mo, vedybų, krikštynų, vi
draugai
tenai
neleistų
paki

galo—-drg. Balčiūnas.
sokie
pokiliai. vpatiški, ar
Prakalbos žmonėms pati lusiam upui atvėsti. Reikėvisuomeniški, atliekami “pė
dau?iau
ko ir beveik visi po pr akaldės” dienoje.
anal 'mų. kviesti
bų susirinko į kitą salę, kur ir kartu su
Tūli juokdariai sako, kad
buvo surengtas bankietas. pesnius šių
Kulpmonte greitu laiku bus
Bankiete.. buvo
vykinama ir numirėlių lai
. c keletas
. , t>sve-• iraus. Temų tokioms disku- Wamer, M. Strazdienė ir J. tą dovaną iš to.cnos Ame- ėjo pavasaris, tai mums paeių, mačiusių Sovietų Rusi- sį4fs555s
»
i
»
/
^Lr
4x
gan pžtutmvi virg. Balčiunienė. A. Strazdas nkos. Laiške ra.-o:
lengvesnis
gyve- St. Karvelio Sukaktuvės dojimas ant ‘pėdės.”
• bėgėliams
o
o
jos gyvenimą. Susižavėję sijoms
Gi ' pėdė” čia mokama
Kasparka. draugai Balčiu- ; dirbo prie svečių vaišinimo,
nimas. Ką nors nusipirkti
Miela Tautiete:
Maskvos agentų propagan nai
Gegužės
2
d.,
St.
Karvetik
sykį : dvi savaites.
ir kiti, pasakydami po j. Pilka patarnavo prie tiMan .vra labai gera. kad čia. jei nedirbame, yra ne- J^“ į
Alexandda, jie išpardavė Amerikoj
Numirėiiv laid jimo ceprakalbėlę. Rezultatai bus; kietų.
turiu kam žadėtai už ne-1 įmanoma, o drabužiai čia 1,s ?
amona Aiexana
savo turtą ir išvyko į “dar geri.
«
Karveliene švente 31 m. remonijc? cu* irgi nepaprastik
reikia
padirbėti.
p
0
vakarienės
vieni
smabininkų rojų.” Bet vietoj
gyvenimo sukak- tos, vpač pa itaius. NežiuS. Michelsonas. giai šoko, kiti pasikalbėjo
rojaus jie rado tenai tikrą
St. Karve-1, rint Kas ras juos mirė, se----------------su svečiu, kai kas užsirašė
pragarą. Įdomu buvo klau
ą Karvelienę nas, jaunas ar kūdikis, visi
i ar atsinaujino “Keleivį.”
Nuoširdžiai dėkoju už Gal pavyks kas daugiau nu- y
LSS 16 KUOPOS
sytis jų pasakojimų. Ypač
metais.
Tada abudu laicoinr i su bažnyęja, su
Skirstėmės
jau
iš
ryto.
pa

PRAKALBOS
švarką. Mes visi lietuviai, i šipinti.
e„Va
įdomių dalykų papasakojo
iauni
žmonės,
kupini didžia ūmiomis iškilmėmis,
sakę iki pasimatymo sve nukentėję nuo karo audros. I Baigsiu laišką. Ir dar kar-|™™
drg. Dilienė, kurios ir vyras
Dabar
kas
laidojant italų tautybės
matome, kad musu broliai tą tariu aciu uz man suteik- jenergnos. ^aoar Kas kita.
tenai žuvo. Kada ji pradė Balandžio 28 d. Detroito čiui.
sanumvėii
dažnai griežia beJ. B. lietuviai Amerikoje* rūpina- tą l
Aš jums busiu ; Karvehs Roka^iuo^ jau
jo protestuoti, bolševikai socialistų kuopa surengė
! ko: Ką jau čia, bala, esą- nas, lydi gėlių vežimų kara
si mumis ir kaip gali pade-; amžinai dėkingas.
grąsino ją sušaudyti, bet ne prakalbas. 3 vai. po pietų
M. P-&«. me seni, ar ilgai mes čia vane., ir visuomet kelios de
BALTIMORE, MD..
da mums dabar
sunkioj 1
drįso, nes ji Amerikos pilie susirinkimo pirmininkas J.
gyvensime.” Karveliene ne- šimty? automobilių prisėduBesasparis atidarė susirin
valandoje.
Džiaugiamės,
tė.
nustoja vilties... Sukakties šių žmųpėmis.
Kelionė Į Ajnnapolis
kad dar yra lietuvių nenu
Drg. J. Balčiūnas, taipgi kimą ir trumpai paaiškino,
dienoje Karveliene nusive-j Gi kitų tautų, -patingai
Kaukazo
kentėjusių ir kad jie rupigerai darbininkų “laimę" kad prakalbos rengtos gana
dė Karvelį i teatrą. Vakare,lietuvių, lenkų iUidotuvės
Sovietuose išbandęs, papa paskubomis ir nebuvo gali Gegužės 19 d. Baltimo-! naši mumis. Už tai aš jums' R a z b ainiu kas turėjo pokilį.
į būna pagal asmens užsitarsakojo, kaip Antanas Dilius, ma gauti lietuviams tinka- rėš Lietuvių Draugijų Tary- busiu amžinai dėkingas,;
arba
,
navimą. Žymesnių žmonių
Karvelis
jau
virš
30
me’
-,,-i •
mainerys iš Morgentown. mesnės salės. Perstatė kai- ba rengia metinį išvažiavi- kad sušelpėte mane.
. ___
...j-.-., i__ [laidotuves esti įskilmingesKaip
Stalinas
Bankus
bėti
drg.
D.
J.
Kasperka,!
mą
į
Annapolis.
Bus
pamikriaučių
kontraktoAš manau, jums bus Įdo
W. Va., aukavo čia komu
kVYrahTontrakiori^!±ik^žiau 1>opuliariųRatavojo
nistams gerą kostiumą, kad kuris kalbėjo apie skirtumą ' nėta “Aš esu Amerikietis” mu žinoti, kas ir iš kur aš
lzrOtnri„a Tol
Ita HienKCSneS.
..
sekretorius.
Taip
nusiųstų Rusijos pavargė tarp demokratinio socializ- diena ir taipgi bus apvaikš esu. Kilimo esu iš Klaipėdos Tik dabar išėjusi iš spaudos ciacijos CO
Numirėlių
laidojime
maliams. Vėliau Dilius ir pats mo ir totalitarinio bolševiz čiota 10-ties metų “lietuviš apskrities... kaimo—. vadi- brošiūra atskleidžia skandalingą pat St. Karvelis priklauso žiausia ceremonijų daro čia
išvyko Rusijon. Apsistojęs mo. Kalbėjo neilgai, bet la ko ąžuolo” sodinimo sukak nuosi M. P. Buvau llkinir.- Rusijos diktatoriaus praeitį ir prie šv. Jurgio draugijos ir protestonrd. Jų numirėlį lai
kas, turėjau apie 20 ba že- čabartj. Galima gauti “Kelei- prie ALP Kliubo. Jis nuo doja tik patys artimieji
Kamerovo mieste, Kuznėco bai vykusiai ir įtikinamai. tuvės.
Iš Baltimorės galima vyk mės. Bet karo audrai prisi- V1°" knygyne. Kaina 25c.
pat atvykimo į šią šalį gy žmonės ir tai tik vienas ki
Baseine, Dilius atsitiktinai Antras kalbėjo drg. S.
ti
karais,
9:30
iš
ryto
nuo
Michelsonas
iš
Bostono.
Jis
vai
darbavosi lietuvių orga tas vežimas seka karstą.
užėjo į drapanų sankrovą
lietuvių
svetainės,
851
Holkalbėjo
labai
suprantamai
nizacijose.
Tos pačios uni Apsi ėdimai čia irgi bū
pasižiūrėti, kokiomis kaino
lins
St..
išvyks
keleiviai
ka

apie
šių
dienų
įvykius.
Drg.
jos 54 skyriuje jis buvo per na gana triukšmingi. Ves
mis tenai parduodami dra
kelis metus sekretorius, kny tuvininkai be skirtumo reli
bužiai. į akis jam krito vie Michelsonas yra patyręs rais į Anapolis, o vykstan
LIETUVOS RESPUBLIKOS
tieji
traukiniu
gali
imti
kalbėtojas
ir
jo
kalba
pub

gų
peržiūrėtojas. Tai visuo gijos bei tautybės, tuoj po
nas kostiumas. Kaina buvo
8:45
vai.
traukinį
iš
Cam
likai
labai
patiko.
Trečias
menininkas
ir veikėjas.
ISTORIJA
pažymėta 400 rublių. At
šliubo važinėja po miestą
kalbėjo
drg.
M.
L.
Balčiu-i
den
stoties.
Visus
užkviečia,
vertęs švarko skverną jis
Karveliene atvykusi į šią ir rėkina automobilių sire
SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
B-es L. Dr-jų Taryba,
nustebo: prie vidujinio ki- nas apie vietinių unijų košalį dirbo fabrike. Ji buvo nas. Važinėja ir triubija iki
šeniaus buvo prisiūtas ženk vas ir apie lietuvių draugi
gražaus sudėjimo ir puikaus jiems nusibosta. Jeigu ka
šitas veikalas parouu, kaip nuo 1905 metų
Kiek Marylando Lietuvių
lelis su užrašu: “Antanas jas.
užsilaikymo mergina, tad da pasitaiko kelių porų ve
revoliucinės Lietuvos spėkos vedė kovą su
Dilius, Morgentown, W. Prakalbos, bendrai pae- Tarnavo Karo Pajėgose
ne vieno bernelio akį į sa dybos tą pačią dieną, tai
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
Va.” Tai buvo jo’paties kos | mus, pavyko. Pas mus retai
ve traukė. Bet iš jų visų ji nors ausis užsikimšk nuo
Marylando lietuviai legio
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
tiumas. Dilius priėjęs prie kada rengiamos prakalbos. nieriai,
susispietę į postą i
pasirinko St. Karvelį. Jiedu tokio triukšmo, nuo tekios
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paliuosankrovos vedėjo ir pradė Daugiausiai vietos draugai 154, surinko
vardus ir pa
abu viens kitą supranta ir naivos cirko parodos.
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
jęs protestuoti. Girdi, aš ši- bei draugės veikia bendrai vardes Mary lando lietuvių,
Čia ir laidokai girtuokliai
viens kitam padeda visuo
su visais lietuviais bendrose
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
liuosai
gatvėmis šlaminėja.
se darbuose. Tai pavyzdin
tarnavusių antrame pasauli
organizacijose
ir
daug
dir

tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ruKas
kita
kaimyniniuose
WORCESTER, MASS.
ga šeima! Jie yra “Kelei
ba dėl lietuvių tremtinių ir niame kare Amerikos gink
bežius ir kaip šalis yra padalyta į apskričius.
vio” skaitytojai. Visi Kar miestuose. Ten pastebėjus
pabėgėlių šelpimo. Prakal luotose pajėgose. Legionie
Tai yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
CHESTNEY’S
velių frentai linki jiems il neblaiviam stovyje žmogų
riai iau paskelbė 467 pavar
bos pasibaigė kaip 5:30.
gimė' Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo.
gus, ilgus metus gyventi. karu važiuojant ar einant
des lietuviu iš musu valsti
CANTEEN
Čia
telpa
visi
svarbesni
dokumentai
:
Steigia

Socialistų Vakarienė
To paties linki ir Vyt. Ka gatve, būna sulaikomi, ap
jos. Gerai butų, kad ir kitų
mojo
Seimo
nutarimai,
taikos
sutartis
su
bol

klausinėjami ir kartais areš
Tą pat vakarą įvyko ir valstijų legionieriai imtųsi
tilius.
VIETA MALONI IR ŠILTA
ševikai?.
sutartis
su
latviais,
aprašymas
visų
tuojami.
O čia tokis “taxsocialistų vakarienė Armo- surinkti žinias apie visus
mušiu
?u
lenkais
ir
tt.
Yra
tai
ne
knyga,
bet
j
payeris
”
rėplio.ia nekieno
F. Petrulis Jau 54 Metų
Visokių Gėrimų, Alaus, no svetainėj ant 24 gatvės. lietuvius tarnavusius kariuo
tiesiog
žibintuvas,
kuri?
apšviečia
visą
Lie

nekliudomas, jei jis jokios
gardžiai pagamintų Val Vakarienė buvo rengiama menėj, apie žuvusius ir su
tuva
iš
lauko
ir
iš
vidaus.
musų
svečiui
drg.
S.
MichelGegužės 3 d., maspethie- zbitkos nepadavė.
žeistus. Kada medžiaga bu
gių ir Užkandžių
J. D. T.
Kaina
...................................................
*
100
sonui pagerbti ir kartu no tu surinkta, tada verta butu
čiui F. Petruliui. J. Siman
Čia gaunama ir “Keleivis”
rėjom duoti progos Detroi- f išleisti atminimo knyga, ku
dirbtuvės darbininkų čėrmo
KELEIVIS
pavieniais n n menais
to soicalistinės minties žmo-irioje butų surašyti visi mu
nui. sukako 54 metai amž. _ “Keleivyje” naudinga yra
Rroadway,
So. Boston. Masa,
Iš Lietuvos F. Petrulis pa- , _ _ . , .
... . (
90 MILLBURY STREET gėms sueiti ir saviškių tar-,sų tautos žmonės, gynusieji
' De smagiai praleisti vakarą.' savo naują tėvynę Ameriką
eina iš Janunų kaimo,
»•»«»
WORCESTER, MASS.
Reikia pasakyti, kad musų
bačio vai., panevėžietis. Siu- binuu ’r pajieškojinms.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

JAPONIJOS VABALAS AMERIKOJE ’
tės ten gyvena dabar tūks
tančiai žmonių.
Tennessee paupiais TVA
ėmėsi tvarkyti girias. Mil
VISUOMENĖS LĖŠOMIS SUKURTI TURTAI, V1SUO- žiniški plotai buvo užso
MENĖS IR VALDOMI — NERAMUS MILŽINAS ĮKIN dinti giriomis. Viso per deKYTAS J DARBĄ — BE VERGU DARBO
j šimtmetį buvo pasodinta
150 milionų medžių, kurie
PAKELTAS KRAŠTO GERBŪVIS
•
----------- —
dengia šimtus tūkstančių
Amerikos pietuose teka upės ir ant upių. kurios j ją akrų žemės.
srauni Tennessee upė. Ji y- teka. buvo padaryta daug
Gyvenimą* Pasikeitė
ra 630 mylių ilgumo ir trau- dirbtinų ežeru. Tie dirbtini
Sureguliavus
Tennessee
kia vandenis iš plačių pie ežerai dabar dengia 175.tinių valstijų plotų. Penkios 000 akrų žemės. Ant Ten upę ir milžiniški darbai atnemažos upės Įteka j Ten nessee upės ir ant kitų į ją liKti tą upę reguliuojant, pa
nessee upę, o ji pati teka j tekančių upių buvo pasta keitė visą Tennessee slėnio
Ohio upę ir ta upe neša sa tyta 21 didelis tvenkinys. gyvenimą. Pigi elektra, ska
vo neramius vandenis į upę Tvenkiniai sulaiko upių van tinimas koperatyvų, miškų
milžiną — Mississippi.
denis ežeruose, o upės van priežiūra, skatinimas pažan
Tennessee upė yra srau deniui nukritus iš dirbtinų gaus ūkininkavimo farmose,
ni ir vandeninga. Ji kasmet ežerų vanduo leidžiamas padaugėjęs vartojimas mi
neralinių trąšų, visa tai pa
oatvindavo ir užliedavo pla upe žemvn.
stūmėjo
Tennessee slėnio
čius pakraščius. Farmerių
Pastatymas
milžiniškų
gyventojus
toli pirmyn pa
laukai būdavo apsemiami
tvenkinių
pareikalavo
dide

žangos
ir
gerbūvio keliu.
andeniu, upės pakraščių lio darbo. Reikėjo iškasti 30
girios būdavo išplaunamos, milionų kubinių jardų že Atsilikęs kraštas pradėjo
vytis pažangiausias Ameri
o visiems upės slėnio gyven
mės,
kad
padėjus
tvenki

tojams upės potviniai pada niams pamatus. Tvenki kos sritis. Nuskurę farme
rydavo milžiniškus nuosto niams supilti buvo panaudo riai pasidarė svarbus mais
to ir kitokių žemės ūkio pro
lius.
ta
113
milionų
kubinių
jar

Visu
Dabar Tennessee upė ne- dų žemių ir cemento. Vien duktų gamintojai.
Tennessee
upės
slėniu
pra
bešėlsta. Jos smarkus van cemento į Tennessee upės
dėjo
kurtis
naujos
dirbtu

denys yra pažaboti ir įkin
tvenkinius
buvo
supilta
sepvės,
pagyvėjo
prekyba,
pa

kyti į naudingą darbą. Apie tynius kartus daugiau, negu
Tennessee upės potvinius į garsųjį Rusijos Dniepros- kilo kultūra.
T V’A darbams per 10 me
niekas nebekalba. Vasarą toj tvenkinį ant Dniepro utų
išleista 700 milionų do
ar žiemą, rudenį ar pavasa pės!
lerių.
Kitaip sakant, išleis
rį. Tennessee upės kaimy
nai miega ramiai, jų laukų Kokią Naudą Duoda TV A ta tiek, kiek per 2 karo die
nas buvo išleidžiama naiki
nebenaikina išsiliejusi upė,
Prie Tennessee upės tven nimo darbui. Bet TVA pi
t pakraščiu girios želia ra kinių buvo pastatytos mil
—Tegul bus pagarbintas.1 mieros, tai žiemos laiku bu- miai. o sutvarkyta upe plau žiniškos elektros gamyklos. nigai nėra išleisti ant nieko
—Tėvas išrodai suvargęs. ‘ davo 8 viorstai. o vasara kioja daugybė laivų. Nera Jos dabar gamina per me Jie įdėti į darbą, jais pakel
Ne\v Jersey valstijoj pasirodė naujas javų naikin
apie įz
12 viorstu. Sv!
mus Tennessee upės vande tus 12 bilionų kiloyvatt-va- tas žmonių gerbūvis ir iš jų
Gal toli vaikščiojai?
tojas
— raguotas vabalas, kuris iki šiol buvo žinomas
grįšta
vyriausybei
kasmet
—O kodėl vasarą toliau? nys dabar yra įkinkyti į di landų elektros energijos,
—Ne, Maike, aš nesuvartik
Japonijoj.
Matyt, jis pateko čionai su grįžtančiais
naujos
pajamos.
—Ogi todėl, Maike, kad delį darbą: jie varo elekt Viena kiloyvat-valanda elegęs. tik biskį markatna ant
TVA buvo sukurta be di iš Japonijos laivais, jis esąs labai kenksmingas lau
vasarą reikia važiuoti aplin ros gamyklas ir kasmet duo ktros energijos prilygsta
dusios.
delių
šukavimų, laisvu dar kams. Nevv Jersey farmeriai labai susirūpinę.
kui; o žiemą, kai balos už da gyventojams 12 bilionų vieno žmogaus išaikvoja
—Ar kas atsitiko?
bu.
be
NKVD policijos ir be
—Ne, neatsitiko. Ir valuk šąlą. galima drožti tiesiai. klI?."J^:Valandų elektros mai energijai per 10 valan
prievartos darbo, kurio pa
to man markatna. kad nie Aš beeinu, vaike, kad tose energijos
dų darbo. Iš to galima sprę gelba Rusijoje yra kuria
tavo moksliškose knygose
kas neatsitiko.
TVA—Tennessee Valley sti. koks milžiniškas elekt- mas policinis “socializmas.”
—Ar tėvas tikėjaisi ko? tas nėra parašyta.
ros energijos šaltinis yra TVA rodo kelią, kuriuo ir
Authority
—O pasakoj “Apie Kant
—Šiur, kad tikėjausi.
Pirenėjų Šangri-La
euzų ir ispanų, per ilgus
Tennessee elektros gamyk kapitalistinėje
Amerikoje
rią Eleną’’ ar yra tas para Tennessee upės pažaboji los.
—Ko?
amžius
jie todėl buvo atsili
žmonės gali eiti prie geresmas buvo pradėtas vykdyti
Pirenėjų kalnuose, tarp kę žmonės ir labai religin
—Tikėjausi, kad tu už- šyta?
TVA buvo įkurta žmonių i nio gyvenimo, prie aukštes- Francijos ir Ispanijos, ran—Na, tiek to, Maike; dėl 1933 metais, kada Ameri gerbūviui
augsi ir pamačvsi man ant
gi. Laiko dvasia tačiau pa
pakelti. Todėl ji
fiasi mažytė valstybėlė. Ji darėc savo, religingumas ir
„
senatvės, ale kai dabar ma- “Kantrios Elenos” mes spo- koje siautė didelis nedarbas pradėjo pardavinėti elekt ' nės kultūros.
F.
V.
ir
visas
kraštas
gyveno
ditau. tai jokio man pažitko^ro nekelsime. Ot, verčiau
yra, z’Roma vardu .Andora,. į
senovės papročiai ir ten
ros energiją žmonėms pigia
kriZi. nr„:_
i ais metais.
iš tavęs nebus. Buvo šven pasakyk man. ar bus Ame(
mazu
pamažu nvKsia.
kaina. Ji kūrė elektros skir
_____ 2_
tos Kalėdos, mislinau, kad rikoj badas, ar ne? Žmonės “naująja dalyba buvo pra-' stymo kopėratiškas bendro- MOGAMETONŲ VADAS so labo 190 keturkampių
IR
DEIMANTAI
kalba,
kad
duonos
pritruks,
dėta
vykdyti
daug
darbų,
P
1
mylių.
Gyventojų
ji
turi
a-j
Vai.inga
Tauta
nupirksi kokį nors prezenbe_ ves. Pasekmės yra tos. kad
buvo
stengiamasi
duoti
pie
šešetą
tūkstančių.
Tvartą. ale negavau nieko. Da ba miltus išveža Juropon.
pri .šiandien prie Tennessee u- Iš pasakiškos Indijos atė ką palaiko “didžiulė” armi-, yra apskaičiuota, kad
bar atėjo šventas Jurgis, Mano gaspadinė vakar jau darbiams darbo. Buvo
pės kiekvienas penktas farmano imenynos — ir vėl negalėjo nei blynų iškepti, steigta visokių “agentūrų” meris naudojasi elektros e- jo toki naujiena: Aga Chan, ja, susidedanti iš dešimties tarp 1931 ir 1941 metų Inį Zakristijonas rokuoja. kad visokiomis raidėmis pava nergija. Karas nutraukė dvasiškas ir svietiškas va vynj.
nieko, jokio prezento.
, , •
i d i Ja turėjo 50.000,000 žmodintų.
Iš
visų
tų
agentūra
das
20-ties
milionų
mago'
ant
kitų
kūčių
nebus
iš
ko
Andora
yra
kalnmgas
njų prieauglį. Šiuo tarpu
—O ko tėvas norėtum?
farmų elektrifikaciją, bet metonų sektos, minėjo savo
viena
įeis
į
Amerikos
isto

plotkelių
iškepti,
jeigu
Trukraštas,
tikras
anos
pasakos
Indija turi apie ar virš 400
—Aš, vaike, daug ko no
dabar, po karo, t$s darbas 60 metų “dvasiško vadova
riją
aukso
raidėmis
įrašy

rnano
valdžia
atiduos
visus
Sangri-La.
j
milionų
gyventojų.
rėčiau, ale geriausia butų
vėl tęsiamas ir greit prie vimo” sukaktuves. Ta pro
ta.
Tai
yra
TVA,
arba
Ten
Stalinui.
Kalėdos
čiaKrašto
sostinė
yra
Ando-j
Manoma,
kad Indija turi
kvorta ruginės. Turiu bak- i mntus
Valev Authoritv. Tai Tennessee upės nebebus nė ga buvo padalytos didelės ra la Velia, turinti vos se- “visų galimybių” sulaukti
nessee
būdavo
prastos
:
siuką tautiškos trajankos,'ir šen iau
įstaigai buvo pavesta vieno taimerio, kurio far- svarstyklės. Į vieną svars setą šimtų gyventojų. \ isi
goo milionų gyventojų
ale neturiu ko ant jos už nei ližikų. nei kisieliaus, TVA
sureguliuoti Tennessee upę. moje nebūtų elektros švie tyklių pusę atsisėdo pats to kraštogyventojai yraika- skaičiaus, jeigu ne viena
nei
šieno
ant
stalo.
Jeigu
pilti.
Įstaigos vedėju buvo pa sos ir elektros energijos dvasiškas vadas, o į kitą talonų kilmės žmonės. Mat, klintis — didelis mirtingu—Kvorta geros ruginės,tė dabar da ir plotkelių nebus, skirtas
plačių pažiūrų žmo įvairioms mašinoms varvti. pusę tikintieji pasekėjai kada Ispanija pavergė Ka-: mas ir badas Dalykas toks,
ve, kainuos kelis dolerius, li tai Amerika pasidarys tik gus. David
E. Lilienthal.
pradėjo krauti brangius ak taloniją, ryžtingesnieji jo-J kad žmonių sveikatinguElektra Civilizacijos
kai tėvas ją išgersi, tai gal rai pagoniškas kontras. Ar
Po
dešimties
metų
darbo.
menis — deimantus. Krovė sios sūnus ir dukterys susi- mas Indijoj stovi ant žeMastas
vą skaudės. Ar nebūtų ge nueisi į saliuną. ar į resto D. E. Lilienthal davė apy
raną.
visur
pliki
stalai.
Pagal tą, kiek kuris kraš tų deimantų tiek. kad at ri?k2, i kalnus ir nepasida- rniausio laipsnio. Ir suaugę
riau, jeigu už tuos pinigus
skaitą
apie
TVA
pasiektus
—
Bet
kaip
išrodytų,
tėTuo ?.udu
,nuo
žmonės ir mažutėliai ten
tas suvartoja elektros ener svėrė patį dvasiškąjį vadą.
nupirkčiau tėvui gerų kny
darbo
vaisius.
Savo
apyskai
Viso
teko
sukrauti
600,000
l ve, jeigu nuėjęs į restoraną
likto
amžiaus
Andora
įsligyvena
skurdžiai ir nesanigalima sakyti, kokia
gų?
tą D. Lilienthal vadina “ra gijos,
karatų
deimantų,
2
milionų
geras
ras
^um
ant
stalo
pridėta
ko
ka,
P
nepriklausoma
vaitaringai.
Ypač kūdikiu mirme civilizacijos laipsnyje
—Kad aš jau visas
portu šėrininkams.”
*
šieno?
dolerių
vertės.
Ceremonijos
stybe. Ispanams nebuvo tingumas vra labai didelis,
randasi. Amerikoje
knygas turiu susipirkęs, vaiT. , , .................. . .
TVA šėrininkais esame kraštas
atsibuvo 40.000 žmonių a- prasmes pulti
karingus
kai- -ė
«Vi? gfcs
‘ iimvbės,> tačian
ke Turiu “Živatą Šventų- , ~Isr"??'t,ų knksconiskai.
1914
metais
ant
kiekvieno
«•
«
tai mes visi Amerikos gyvento gyventojo galvos buvo su kyvaizdoje. Visi tie žmonės
Maike.
O
kai
to
nėra,
ų,“ turiu “Istoriją apie 40
jai. nes visų gyventojų pi
zbaininkų,” apie “Kant matosi ištvirkimas. Valuk to nigais buvo pravesti Tenne- vartojama per metus 1.700 gavo iš dvasiško vado iždo SSi '7'”" ■ V T
““m
Amerikoj ir eudų nėra. ba
nemokamai pavalgyti ir iš
kilowatt-valandų
elektros
rią Eleną” ir daug kitų.
-see upės reguliavimo dar
—Tai vis pasakos, tėve. niekas nepildo Dievo prisa bai. Į darbą per 10 metų mergijos. Rusijoj ant kiek sigerti kavos (svaigiųjų gė ib. ncrhločL- Fnac'-' kd< d '' f,al">'tu turėdama 800 miLietuvoj kiekvienoj
, ,iony Byvent„jtl, Maisto
vieno gyventojo galvos per ralų mogametonai negeria). j.e perbloškė Francųą.
Aš norėčiau nupirkti moks kymų.
Vuvo sudėta 700 milionų do metus,
baloj
būdavo
eudauna
vie

Aga
Chan
yra
turtingas
suvartojama 141 kiKiek pirmiau Andorą vai- reikalų žinovai todėl sako,
liškų knygų.
lerių musų visu pinigų. Per liwatt-valanda
ta.
žmogus,
jam
tie
suaukoti
elektros
edė
seimų tėvai, dabar visi kad Indijai niekad nebus
—O kam man to mokslo
10 metų prie Tennessee u- nergijos. arba 12 kartų ma deimantai nėra reikalingi.
—
Tuo
negalima
gėrėtis,
suaugę piliečiai turi baisa- galimybės turėti <800.000,000
reikia, Maike, kad aš ir taip tėve. nes tokios “vietos” pa pės reguliavimo dirbo ne
Pelnas iš dvasiško vado “at vimo teisę ir ja naudojasi, gyventojų, nes ir 400,000.žiau!
Kinijoj
ant
kiekvieno
viską žinau.
kad šalis da atsilikus mažiau kaip 200,000 darbi gyventojo galvos tenka per svėrimo” deimantais eis lab
Aukšti kalnai Andorą 000 gyventoju tas kraštas
—Aš nemanau, kad tėvas rodo.
ninku po ilgesnį ar trumpes metus tiktai 5 su viršum ki- darybės reikalams. Kadan
nuo
progreso.
skiria nuo jos kaimynų fran- jau nepaiėgia išmaitinti.
daug žinotum.
—O kas man iš to pro nį laiką.
lowatt-valandos elektros e- gi Aga sveria 250 svarų,
—Šiur, kad žinau. Klausk greso,
jeigu marmanergijos! Pagal tuos skai tai tikintiems teko pasikašKą TVA Padarė
ko tik nori, viską išvirozy- tizmas Maike,
suka
koją,
o
nėra
nei
t.vti. Jei jis butų liesesnis,
siu.
Ką reiškia “sureguliuoti čius galima matyti, kiek jis
vieno
eudauno
šaltinio,
kur
jiems butų pigiau atsiė
—Na. gerai, tėve. Pasa butų galima pasigydyt?
upę”? Upę reguliuoti reiš kuris kraštas yra pažengęs
jęskyk. kodėl žuvis vandeny
kia padaryti, kad jos van materialinėj kultūroj.
—
Bet
“
stebuklais
”
reu

Prieš 10 metų tas pats
neprigeria?
duo tekėtų apvalius metus Koki Dar Nauda iš TVA Aga
matizmo
neišgydysi.
tėve.
Chan minėjo 50 metų
—Aš. Maike, ne rvbokas, Pats popiežius stebuklais ne- lygiai, be potvinių ir be
TVA
sureguliavo
Tennes

savo
vadovavimo sukaktu
tai apie žuvi negaliu tau , tiki. Anais metais jis ir pa- sausrų. Kad to pasiekus rei
upę. Dabar ta upe apva ves. Tada irgi buvo atlieka
daug pasakyti.
kia upės vandenį, kada jo see
i
eiti
negalėjo,
reumatizmas
lius
metus plaukioja laivai. mos panašios svėrimo cere
—Na. tai gal pasakytum, visą iį suparaližavo, o ta yra daug, surinkti į rezer
Ta
upe
dabar per metus monijos, bet, vietoj deiman
kaip toli saulė nuo žemės? čiau į “stebuklingas” vietas vuarus arba į dirbtinus eketurius kartus tų. ant svarstyklių tada dė
—O tu ar žinai?
žerus, o kada upėje vandens gabenama
SVJ
jis
nevažiavo
gydytis.
Šau

daugiau
prekių,
negu se jo auksą.
—Žinau, tėve.
yra
mažai,
iš
tų
rezervuarų
-z*APMOKĖJIMU
kėsi daktarų pagalbos.
niau.
kol
dar
upė
nebuvo
Svėrimo
reikalui
deiman

—Na, tai pasakyk.
Taip. už mokslą iki $500 per pa
Maike, iau tu čia nege vanduo yra leidžiamas į upę. sureguliuota.'
tai buvo pampinti iš Izmdo—Tarp 91 ir 94 milionų rai-—nušnekėjai.
Taip, per apvalius metus,
prastus mokyklinius motus apmo
Kibą
užbaino brangakmenių biznie
kama už. 43 mėnesius kolegijos,
mylių.
vanduo
upe
bėga
maždaug
Prie
upės,
padidėjus
pre

biznio ar amato mokyklos. Jus taip
rių. Brangio>i akmenvs bu
—Bet tu, Maike, nežinai, kim.
lygiai,
upė
visada
yra
už

kių
judėjimui,
buvo
rat šaunate $55 nėr mėnesį gyve
—Gerai, tėve, lik sveikas!
lyta daug uostų. Apie^bbJ v0
j svėrimo vie.
nimo ’ėšoms—$90, jeigru jus turit
ką aš žinau.
tenkamai gili, laivai gali ap
ka užlaikyti. Si progra atvira, po
—O ką?
valius, metus plaukioti, o u- tinuosius Tennessee upės e- tą dideliu nolicrios b’’rin
DIDIEJI MINISTERIAI
paleidimo, vyrams virš 1S (su tė
—Ogi kaip toli nuo Ra
vu sutikimu 171 metų amžiaus
pės srovė visada yra lygiai žerus įkurta daug sanatori saugomi, kad kartais DlėšiDAR TARIASI
tų branvyrams, kurie įstoja 3 metams j
seinių miesto iki Dumbly
srauni ir gali varyti elekt jų, viešų parku, poilsio vie- kai nenukniauktų
, .
,
naujaia Regruliarę Armi'a pirm
nės kaimo.
Paryžiaus didžiųjų minis- ros gamyklas ir apvalius tų. Tuose Ežeruose priveista *enyb,1 PakcleJ«
1946 m. Spalių 6 d. Gaukit visus
faktus jūsų U. S. Armijos Rekru
—Šito gal ir pats tėvas teriu konferencija vis dar metus gaminti elektros ener žuvų. 1943 metais dirb-'
tą vimo Stotyje.
nežinai.
tebeina, bet nieko galutinai gija.
finuose Tennessee upės eRemkit
biznierių*,
kurie
—Šiur. Maike. kad žinau neišsprendė. Kalbama apie
TVA sutvarkė Tennessee žeruose pagauta 6 milionai
55 Tremont Street,
Jeigu skaityti ant ruskio, konferencijos nutraukimą, upę. Ant pačios Tennessee 1 svaru žuvų. Iš žuvininkys- skelbiasi “Keleivyje,”
Boston, Mass.

Pasikalbėjimas
Maikio SU Tėvu

Socializmas Praktikoj

Įdomus Dalykai

KOLEGIJOS, BIZNIO
ar AMATO MOKYKLOS
KURSAS JUMS
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alcatrazo sukilimo auka

Ir duris uždarius laikas NANKINAS VĖL KINIJOS
bėga.
SOSTINĖ

Iš Plataus Pasaulio
Sovietai ir Arabai
t
Iš arabiškų šaltinių atei-į

Pikta žolė
nesėjama.

iri

išdygsta

Kinijos nacionalinė val
džia keliasi iš Chunkingo
į Nankiną, kurs buMusę prarijęs r»oiw;č_ • miesto
vo Kinijos sostinė prieš jaspiausi.
______ ponų užpuolimą ant Kini
DETROIT, MICH. TfiMYKIT! jos. Perkėlimas valdininkų
ir įstaigų yra sunkus, nes
Kas yra Biblija? Ką jos pra Kankinas yra 1,000 mylių
atstume nuo Chungkingo, o
našai sako apie šiuos laikus?
Tūkstančiai žmonių tyrinėja susisiekimas sunkus. Tiktai
svarbieji valdininkai skren
bibliją—kodėl ?
da orlaiviais, o daugumas
Knygų pardavėjai sako: Bib
turi
plaukti laivais Yangtze
lija yra “America’s best selupe. Kankine labai trūksta
ler,”—kodėl ?
Tie, kurie interesuojasi šiais butu.

Filipinų Prezidentas

Naujai išrinktas Filipinų
na žinia, kad Sovietų Rusi- prezidentas, generolas Ro
ja pasižadėjo remti arabus, xas, atvyko į Washingtoną
jei Jungtinių Tautų organi tartis su Amerikos vyriau
zacijoj iškiltų Palestinos sybe dėl Filipinų nepriklau
klausimas. Arabai kreipėsi somybės įgyvendinimo ir
į Rusiją ir j Vatikaną prašy dėl ekonominės bei finansi
dami juos užsistoti prieš An nės pagelbos Filipinų sagliją ir Ameriką dėl Pales/loms.
tinos.
Korėja Padalyta
Amerikiečių ir rusų ben
Tito-Firlingerio Sąjunga
dra
komisija ilgai tarėsi,
Jugoslavijos diktatorius
kaip
panaikinti
Korėjos pa
Broz (Tito) pasirašė 20-čiai
skirstymą
į
dvi
griežtai
vie
metų draugiškumo ir gyni
mosi sąjungą su čeehoslo na nuo kitos atskiras oku
zonas. Amerikiečiai
vakijos ministerių pirminin- pacines
...
ku Firlingeriu. Tokia pat}SluJe panaikinti rubezius,
sąjunga Tito pasirašė ir su het ™sa' nesutiko. Komisiir išsiskir
Lenkija. Visi Rusijos vasa- ja
,a nieko nesutarė ,r
.ss.sk,rstė
nieko
nenutarusi.
lai turi gynimosi sąjungą il
su Rusiia.
A meriką Europoje
Minint pirmas metines
Italijos Karalius
nuo vokiečių pasidavimo
Pasitrauks senajam Itali Europoje. Amerikos valdžia
jos karaliui priesaiklaužiui, praneša, kad dabartiniu laijo vietą užėmė jo sūnūs, po ku Europoje randasi 400,vardu “Umberto Antrasis.”* 000 Amerikos kareivių. Tuo
Ar Umberto ilgai karaliaus,) pat laiku iąisai turi svetį.
pareis nuo italų tautos. kaip,imuose kraštuose 2,600,000
ji nubalsuos birželio 2 d jkareivių Rusų kareiviai
Daugelis italų mano, kad i maRjnasj įg okupuotu krašjiems karaliaus iš viso ne-įtu ištekliu.
reikia .
i "
----------

klausimais, mato biblijos pra
našysčių išsipildymą.
Pasaulis liepsnose! Kas bus
toliau ?
Detroito Biblijos Studentai
laiko susirinkimus nedėldieniais
kasryt nuo 10 iki 12, Interna
tional Institute svetainėje. 2431
East Grand Blvd., tarpe Chev.e
ir Dubois. Jeigu jdomaujat Bib
lijos mokslu, ateikit j musų su
sirinkimus. o busite maloniai
priimti. Raštu kreipkitės j John
Blumas, 14053 Anglin, Detroit.
Mich.
(21)

KNYGŲ IR ŽOLIŲ
SANDĖLIS

Aukso Altoriukas. maldų knygelė,
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
viršeliais ..................................... $1.75
Vainikėlis, maža maldų knygelė,
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ............................................... - 65c.
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.
Kaktas į Gyvenimų, atsidaryk du
Federaliniame kalėjime, kuris randasi Akatrazo saloje. Califomijos pa
ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
krašty, pereitą savaitę sukilo kaliniai 'tenai laikomi pavojingi kriminalistai).
vo laimės gyvenimo turtus, arba
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00
Kovoje buvo 5 žmonės užmušti ir 15 sužeista: vi nas sužeistųjų sargų čia ma
Nebijok Mirti, knyga su paveiks
tosi nešamas i laivą. Sukilimas buvo nuslopintas.
lais .......................... - • •;..............
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
knyga ........................................... $1.50
Duktė Marių, graži apysaka 25c.
200 AKRŲ FARMA
Susirinkimo
Lengvas būdas išmokti anglų kal
ĖkSi
Kas
Mums
bos be kito pagalbos ........... ... 35c.
PARDAVIMUI
perstatė keletą baltų ir juo
Neužmokamas Žiedas, graži apy
du lokalų pirmininkų, ku
saka ............................................... 25c.
Gerb. “Kel.” Redakcija:
Geri
trobesiai.
100
akrų
dir

rie davė trumpus raportus Kodėl Nesxelkti Žinių?
Gudrus Piemenukas, vargo apsa
Aš. Kazimieras Noreika, pri- bamos žemės, 25 akrai miško kymai
........................................... 25c.
iš savo veikimo, gi vėliau
Kuris laikas
liko . .Junčiu $3.50 Maikio Tėvui ant
„ , ,,atgal
~
Erodas Boba ir velniškas tiltas
ir
75
akrai
ganyklų.
Jeigu
in

perstatė ir W. P. Reutherį, užmuštas Fl e i Abekas ( -11_ j tikieto.
.............................. 35c.
labai norėčiau, kad teresuoti, rašykit šiuo adresu:
1
Francija Paleidžia
Į
Kaip
Duktė
gyveno pustynėj 25c.
kuris
pasakė
puikią
prakal

cagoj, ant Mlluaukee Avė. jjs važiuotu į Franciją. Aš girKanados Paskola
Generolas Maxime WeySapnų Knyga su paveikslais, ap
WM. BRIKOWSK1,
bą
apie
atliktus
darbus
or

Buvo vietos svetimtaučių dėjau nuo daugelio kareivių,
Kanados
parlamentas, gand, buvęs 1940 metais
....................................... $1-35
R. 2, Gleason, Wis. (26) daryta
Stebuklingas Zerkolas, graži apy
167 balsais prieš 6. galuti Francijos kariuomenės vy ganizuotų darbininkų ir kas spaudoje api1 lai paskelbta) katrie sugrįžo iš Francijos į
saka ........................................... .
25c.
nai nubalsavo duoti Angli riausias vadas, paleistas ant dar būtinai reikės atlikti. ii buvo paminėta, kad jk , Ameriką. kad Francijoj yra laGrigorius. gražus skaitymai 30c.
i Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c.
skanaus vyno ir labai daug
jai 1,250.000.000 dolerių žodžio į laisvę. Generolas Kalbėtojas priminė pir buvo Vilnie^ įedaktOllUS. [
I Keliauninkai j Palestinų .... 30c.
mąjį
pasaulinį
karą
ir
jo
Žinoma, aš "Vilnies” ne našlių, daugiau negu pas Stali
paskolą. Kanados paskola Weygand buvo kaltinamas
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir
Juozas
Siminkevičius.
dabar
gyve

pasekmes,
ir
antrą
pasauli

skaitau, kaipo "buržujus,” ną kviečių, kuriuos jis žadėjo
Užlaikytoja, apie 450 visokių
Anglijai yra duodama to bendradarbiavime su vokie
nantis Italijoj, pajieško savo gimi Vyrų
reeceptų,
kaip geriau jiems tikt $1.00
nį
karą
ir
kokie
tarp
jų
..
.
.
bet
kodėl
kili
vietos
lietumis pat sąlygomis, kokios čiais po Francijos susmuki
nių Amerikoj: Jurgio ir jo sunaus
siųsti Į Franciją...
Salemonas.
laimių knygutė
15c.
Palubinskų ir Klemo Siminkebuvo sutartos tarp Anglijos mo kare, nors vokiečiai jį skirtumai ir kas dar galimai viški laikraščiai tos žinios Aš manau Maikio Tėvas nė-’ Jono
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno
vičiaus. Visi seniau gyveno Brook
20c.
ir Amerikos dėl $3,750.000,- buvo uždarę į koncentraci bus atlikti, jeigu darbinin-į nepranešė? Atrodo, kad tie ra bailys, o jei Francijoj ir ras lyn, N. Y. Palubinskai seniau turė Būry kia ......................................
ir
Burtininkas
....
35c.
kai vaitos nors arklių šen-į laikraščiai savo idėjas laiko
jo Brooklyne 2 namus. Žinantieji
jos stovyklą.
000 paskolos.
Karvės ir nauda iš jų, geresnių
pranešti pajieškomiems as sūrių
są. Ovacijų čia buvo prade-į aukštai, bet žinių visvien ių koki bolševiką, tai turėda prašomi
padarymas, su paveikslais 25c.
menims.
Juozo
Siminkevičiaus
ad

Istorija seno ir naujo testamentų,
dant susirinkimą, bet jų juk galėtu skaitvtojams su- mas kardą su savim neturėtų resas :
su paveikslais............................... 35c.
bijoti ten važiuoti. (Jis ir va
Campo dei profughi.
jį teikti.
Nedoras Žydas, jaunų merginų
Tdaug
• • daugiaus
, vr n — j atsirado
•
Caserna
Artiglieria
žiuoja nurodytu adresu.—“Ke
kupčius
.......................................... 50c.
baigiant. Kalbėtojo nuomo
Su pagarba.
Reggia Emilia. Italia.
Ponsko
Piloto galas ................. 10c.
leivio
”
admin.).
nė yra ta, kad šalis, kuri tu
G. Cizinauskas,
120 Dainų Rinkinys .............. 75c.
Charles
Kuėka,
seniau
gyveno
Su
pagarba,
ir ne visi uždirbdami bado ri mašineriją, pinigų, gabu
Chicago, III.
Savizrolas. juokingi skaitymai 50c.
PHILADELPH1A, PA.
Lewiston, Me. ir dirbo pekarnėj. Tu
K.
N.
Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.
mų
neturi
skursti,
o
jeigu
algas, po $15 nuo galvos,
riu pranešti svarbų reikalų. Jis pats
Kantičkos, šv. giesmės ų... $2.50
«•
i
ui
t
j?
__
ii
ar
apie
jį
žinantieji
prašau
rašyti
į
kad tik susiorganizuotų plie mes darbininkai dar pridė
Puikios Prakalbos
Jie Ltaoda Leidimą
Liromafos J L.ICVUV^, BU uairiVTx;jr«,
man:
(21)
Redakcija:
pasveikinimų, tuzinas
no pramonės darbininkai ir sime nors arklių protą, tai
STEVEN SHAPMAN,
. 15
A skirtingų
x
Yra toki organizacija, ku Gerbiama
Gavau
paraginimą
nuo senio,
80 0,1. St.. Brockton.
|
į
rytojus bus visiems geresnis ri save vadina "Lietuvių
kad
galėtume
visi
kartu
FORMOJ
Štai man patenka plaka tęsti kovą už geresnį rytojų. ir laimingesnis, o ne tik
sako manęs nebelankys. Žino
Nervų
suirimas
ir
nemiga
.. 85c.
Spaudos
Kliubu.
”
Nesenai
Aš, Viktorija Jankauskaitė, pajieš
tas, kad balandžio 30 dieną,
cukrinės ligos .................. 80c.
saujelei privilegiriuotos kla tas kliubas pasiskelbė, kad ma. aš norėčiau pasiaiškinti, kau savo dėdės Jokūbo Jankausko, Nuo
valytojas ...................... 60c.
Tumers svetainėje kalbės
Klausytojų prisirinko a- sės narių .
bet nežinau, ar senis manim kilusio iš Vilniaus krašto. Trakų ap Vidurių
Nuo veneriškų ligų .............. $1.20
jis
“
antrą
kartą
iš
eilės
”
skrities.
Daugų
parapijos,
GudakaWalter P. Reuther. naujai pie 1,500. Komisijos narys,
J. Rutkauskas. svarstė labai svarbų klausi patikės. Aš susirgau prieš Ka nių kaimo. Ir pajieškau giminės iš Skausmingų mėnesiniųreguliatorius
......................................... 60c.
išrinktas prezidentas Uni atidarydamas susirinkimą,
lėdas ir dabar dar sergu. Dak
pusės. Mikolo Baliukonio,
mą. kaip paremti Baltijos taras mane lankė dažniau, ne motinos
kilusio iš Kančėnų kaimo, Daugų Nuo dusulio, kosulio ir mainų
ted Auto Workers (CIO), pašaukė visus susirinkusius
DANVILLE, ILL.
asthmos .................................. 60c.
universitetą,. įsteigtą UNR- gu Maikio Tėvas ir neleido man parapijos. Malonėkit atsiliepti. Aš Nuo
temoje: “Mes kovojam šian užimti vietas, prie tvarkos,
vandenligės ...................... 60c.
gyvenu
viena
su
vaikais
jau
7
me
RA lėšomis Hamburge. eiti toliau nuo lovos. Dabar pra tus. turiu divorsų ir pagelbos man Nuo užsisenėjusio kataro bei hay
dien už geresnį rytojų.” pakvietė nuo kiekvieno loSunkėja Gyvenimas
fever .......................................... 85c.
Svarstė, svarstė ir pagaliau dėjau vaikščioti, tai r>asiunčiu nereikia. Mano adresas:
(23)
Žingeidumo dėlei nuspren kalo (skyriaus) prezidentus
Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.
MRS.
VICTORIA
AMBROSE,
spaudos
kliubas
išnešė
toki
Truputis naujienų iš DanNuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
džiau eiti pasiklausyti, ką ateiti ant steidžiaus užimti
$5 seniui ant batų, kad jis ma
2128 Paims. Detroit 9 Mich.
Vyriškumo pataisymas .......... 85c.
sprendimą:
“
vienbalsiai
nu

ville,
III.
Kadangi
mainieriai
gi jis gero pasakys šitoj te vietas. Pasirodė apie 30
ne ir toliau lankytų. ’
Norėčiau susipažinti su rimtu vy Trajankos, stambios .............. 60c.
moj. Apart to. mes. Amal- skirtingų lokalų pirmininkų išėjo į streiką, tai pas mus tarta šią mokslo Įstaigą kaip
Su godone.
ru, tarp 50 ir 55 metų amžiaus, ku Kamparas, pakelis ...................... 35c.
augintojas — saugoja juos
gameitų unijos nariai su ir dvejų skirtingų rasių at Peabody mainą uždarė vi galint remti.”
K. Janonis. ris mylėtų baigti amžių ant farme- Plaukų
nuo
pražilimo
....................... 60c.
lės,
arba
užsidėti
kokį
nors
biznelj.
Nutarimas
puikus.
Bet
p«>
mokėjome asesmentų bė stovų. Perstatė ir susirinki sai. nes maina sena, nesau
Leominster, Mass. Turiu gražių vietų prie didelio ke Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
gi ir nepelninga. Paleido vi nutarimo, kas toliau? Kiek
gyje 1942 metų, patys nors mo pirmininką.
lio, galima ten gyventi, ar parda Nesišlapink miegodamas .......... 60c.
vus išsikelti į didesnę farmų. Dau Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c.
sus darbininkus, viso 550 gi spaudos kliubas nutarė
Gerbiamieji
:
giau žinių suteiksiu laišku. Rašykit Nuo surūgusio pilvo (heart bum)
skirti
tai
mokslo
įstaigai
pa

žmonių. Eik. jieškok darbo,
...................................... 85c.
į
“Keleivį” dėl
(20)
KONGRESMANAS RAGAUJA IŠMATAS
Tyra mostis, nuo bile kokio nie
kur nori. Dirbtuvių čia per remti? Nugi nieko. Nič nie Prisiunčiu $3 už “Keleivį.”
žulio, Rožės, Pailių, Poison įvy, gy
karą pastatė gana daug. ko! Gerasis kliubas nutarė Atleiskit, kad suvėlinau ir la
do visokius skaudulius, apdegimus
bai
ačiū.
kad
nesulaikėte
mano
ir t.t. ....................................... $2.25
bet tiktai jauni žmonės gali kitus raginti aukuoti tai moPailių arbata arba mostis .... 85c.
kslo
įstaigai.
Jis
savo
geramylimo
“
Keleivio.
”
Butų
labai
Pajieškau
geros
moters
gyveni
gauti darbo. Grįžo tie lai
‘
'
sunku skirtis su senu Tėvu ir mui; turiu nuosavus namus ir gerų
sako:
kai. kad senesnis žmogus į širdiškame nutarime
M. ŽU KAITI S,
(41)
amatų, esu išsimokinęs visokių dar
dirbtuvę ir nesirodyk. Jei “LSK kviečia Amerikos lie Maikiu. Jau tiek metų drauga bų, mėgstu muzikų ir ne girtuoklis. 335 Dean St„ Spencerport. N. Y.
Kadangi mano apylinkėj lietuvių nė
virš 40 metų, tai darbo ne tuvių atydą į šį kultūringą vome. Sensta Tėvas, taipgi ra.
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau
tai norėčiau per laikraštį susi
gausi. O katrie gauna dar darbą ir prašo jų talkos." bręsta ir Maikis, vienu žodžiu, rasti sau dorų moterį. Prašau adre skelbiamų knygų prašome kreiptis į
(22) patį skelbėjų. “Keleivio” administ
bo, tai uždarbiai nedideli, Kliubas kviečia aukuoti or visi mos einame senyn ir turi suoti taip; GEORGE
racija jų nepardavinėja.
me
<:i\n
senų
draugų
nepamirš

gauna nedaugiau, kaip $20 ganizacijas ir pavienius,
11059 Dodge Rd. 2. Van Dvke Mich.
“Kel.” Administracija.

Rašoma

skaitytojų Balsai

PAJIESKOJIMAl

KorespondencijoS

APSIVED1MAI

Oregono kongresmanas Norblad atsivežė iš savo
valstiios į Kongreso valgyklą Washingtone maisto pa
vyzdžių ir susikvietęs kongresmanus valgo. Jis sako
si surinkęs tą maistą iš “dumpų,” kur laivyno vyriau
sybė išvertusi jį kaip netinkamas “išmatas.” Šitie jo
pietus susidėjo iš kenuotos mėsos, prezervuotų spalge
nų. pieeno miltelių ir lemonų sunkos, štai, jis sako,
kuomet Europos žmonės badauja, musų laivyno virši
ninkai verčia gera maistą į “dumpus.

t

Į savaitę.
bet apie tai. kaip jis pats ti. Taigi, senas Tėve, nusipirk
Alaus išvežiotojai buvo mano tą mokslo įstaigą pa naujus batus ri vėl keliauki į
sustreikavę. .Jie streiką lai remti, “spaudos kliuba.- mano bakūžę ir nešk man pa
mėjo. Visame musų mieste nesako nė žodžio, -lis pasi saulio naujienas.
Su pagarba.
baisiai trūksta butų. Sunku tenkina davęs savo “palai
C. A. Ellies,
ir įsivaizdinti, kaip žmonės minimą” kitiems, jis duoda
Detroit, Mich.
gyvena susispaudė su šeimy- ‘ leidimą auluoti gerai moks
nomis. Praeitą žiemą prie lo įstaigai, bet pats nieko
to dar buvo šalta, tai visi neaukuoja, nieko nedaro Gerbiamieji:
misi vargo. Ir pavasariui at tam universitetui paremti ir Rašau tą mažą trumpą laiš
šilus buvome sulaukę šalčių jokio parengimo nenašia ką. noriu aplankyti Maikio Tė
su sniegu ant žydinčių me- tos mokslo Įstaigos naudai. vą ir aš jam prisiunčiu biski
dziu.
Gerajam kliubui neriu ant puspadžių, l>o jau batų pa
dai gal nuplyšo. Siunčiu ir ant
P. I. priminti, kad geras patari
dažų.
kad nors pa vėluotai nusimas nėra vertas nė išėsto
SIŪLO SAMDYTI 200,000 kiaušinio, jei tas patarimas maliavotų Velykų kiaušinių. Už
LENKŲ
nėra paremtas geru daro,;. senio darbą siunčiu jam $3.
Su pagarba,
Senatorius Butler, repub- Parodykit darbu, kad esate
Antanas Urbonas,
likonas iš Nebraska, įnešė tikri draugai Baltijos uni
Rockford. III.
pasiūlymą senate, kad Ame versiteto. o tada duokit nu
rikos valdžia samdytų 200,- tarimus ir kitiems. Su tuš
000 lenkų armijos* kareivių čiais patarimais mes, Ame
PAJIEŠKAU DARBO
tarnybai užjūriuose. Pasam- rikos lietuviai, galime šunis
džius lenkus, Amerikai ma lakinti, tiek daug mes jų
žiau vyru reikėtų šaukti į girdime. Bet su aukomis il Norėčiau kad darbas butų žie
armiją. Senatorius Butler su gerais darbais mums ei mą ir vasarą ant farmos ar prie
Bet sutikčiau dirbti ir
mano. kad Amerika gali tu nasi sunkiau. Mažiau “lai biznio.
vien tik vasarą. Prašau rašyti:)
rėti savo “svetimtaučių le- minimų” ir patarimų, dau
G. A..
(21)
gioną,” kaip turi Francija giau darbo!
328 Union Avė..
K. Bušelis.
iau virš pusantro šimto me
Brooklyn. N. Y.
Brooklyn, N. Y.
tų.

l

LENGVAS BUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusįpirkti, pas
daktarą ar traukiniu važiuojant.
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
kaina 35 centai

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

KELEIVIS, 5fl S557C3

Puslapis Šeštas

JAUNIMO IŠTVIRKIMAS
DIDĖJA

LAIMĖS GĖLĖS

Moterų Skyrius

"Keleivio” Knygos

Federalinis Investigacijų
Biuras (FBI) paskelbė kri AR BUVO VISUOTINAS
LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
minalinių nusikaltimų ra IVANAS?
RIJA JUŠKEVIČIAUS
portą, kuris parodo, kad
<
sako, kad baro, o moks DAINOSE.
jaunimo prasižengimų skai lasBažnyčia
sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
čius 1945 metais pašoko kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
dienas visų veislių gyvūnus, viai gyveno, tai perskaityk šitų kny
12.4 nuošimčių, palyginus kelias
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės gų. iš jos sužinosi, auti vyrai turėjo
su 1944 metais.
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū daug pačių, o žmonos po kelis vyrus
prastoj savo arkoj sutalpinti? l ubui užimanti ir pamokinanti aay
Areštuotųjų tarpe pirmu nus
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų ga. Su paveikslais. Kau,a ____ o<ie
tinę vietą užėmė 17-mečiai žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
jaunuoliai. 18-mečiai buvo bar
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai KOKIUS DIEVUS ŽMONES
ir kitų. veislių žmonės? Šitie ir sim- GARBINO SENOVĖJE?
antroj vietoj.
Jaunuoliai žemiau 21 mePanašios knygos lietuviu kalboje
tu amžiaus padarė:
aiškiai išdėstyti šitam veikale. I iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
; Knyga be galo įdomu Kas žodis—tai’ kius dievus garbino senovės indai bei
63 nuošimčius Visų krimi- f^tas; kas sakinys—tai naujas ku- irijor.-ai, egiptėnai. cha),lai, asyrai.
nalinių užpuolimų.
nigų argumentas griūva. Mokslas ir ietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ku
oj
nuo pradžios iki galo.
34 nuošimčius vagysčių. mokslas.......
*...............
kius jie sarstikius su žmonėmis turė
jo. Knyga -tamti ir labai užimanti.
36 nuošimčius plėšimų, j
Tai yra tikra tikėjimų istorija. įl.Otl
50 nuošimčių įsilaužimų.
žmonėm, kenki.. Lino.
61 nuos. automobilių Va-'kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir IIATEKIALIS'I IŠKAS

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. M1CHELSON1ENĖ

PAMOKA
Mano brangus,—tarė man kando šuo, arba jąją nuva
žmona, — tu privalai nu-' žiavo automobilis, — jau aš
vykti i šokių mokytoją ir, tiesiog nebežinau, kaip man
paimti keletą pamokų, nes! išaiškinus tatai tamstos ko
mudu esava pakviesti i ke joms.
Visa bėda ėjo iš to, kad
letą vakarėlių, o nemokant
mano
“profesorius” kalbė
šokti, nėra prasmės ten eiti.
Aš protestavau, kad butų jo į mano kojas išimtinai
juokinga dabar mokytis, jei francuziškai. ko nesupra
gu šito negalėjau ikišiol pa tau nei aš. nei mano kojos.
daryti. Bet žmonos neįtiki
—Ką tamsta ikišiol darei
nau.
savo kojynoms? — šaukė įKitą vakarą jau buvau šo siutęs “profesorius.”
kių mokykloje. Susitarėva
—Tai, ką ir kiekvienas
su “profesorium.” kad už
sulygtą ir išmokėtą pirmą daro, — atsakiau aš,—vaik
“onorarą” jis išmankštysiąs! ščiojau.
mano kojas tiek. kad jos’ —Ne, — perkirto mano
tiktų betkuriam šokiui. Ir “profesorius,”—tamsta tur
tuoj ėmėm mokytis “pozici-j būt laikei jas kokiame nors
jų.” Šitos “pozicijos,” tai skystime, nuo kurio jos sumokslas, apie kurį butų ga medėjo, kaip sienmedžiai.
lima parašyti ištisas tomas. Tamstos kojose nėra proto
Iš pradžių aš buvau nepa-į nei už skatiką.
Cituoju tik silpniausius
stebėjęs savo nerangumo, į
“
profesoriaus
” bylumo pa
kurį tiktai dabar atkreipė
vyzdžius,
—
įtikinamesnių
mano akis “profesorius.” Ikišiol aš buvau gyvenęs ma nenoriu nei minėti: perdaug
loniame suklydime, jog ma jie man atmintini. Jisai drį
no kojos, kaip sakoma? so net tikinti mane, kad to
tvarkingos, o čia jų esama kiomis kojomis galima esą
visai ne kojų. Tatai esą ka sunaikinti pulkas kareivių.
žin koki rąstai, kaip išsitarė
šitoji pirmutinė pamoka
“profesorius,” arba įkasti į buvo kartu ir paskutinė, ir
žemę šulai, bet ne kojos.
aš ikišiol po du kartu per
Ir nors aš galvojau visai dieną braukau kojas ir ne
priešingai.
“profesorius” galiu dar atsigauti.
Kleve.
nesiliovė rodęs, jog geriau
siu atveju — tatai esą run
gai, bet tiktai ne kojos. Jis,
žinoma, galėjo leisti sau kal DEL LIETUVAITĖS AIbėti visa tai. nes jau buvo RYS NUTEISTAS 8 ME
TAMS KALĖJIMO
pasižėręs sutartąjį atpildą.
Tiesa, aš nesu gimęs ba-;
Savo laiku “Keleivyje”
lietininko karjierai. taigi kiivn
o. Ir
'JEI TV I ac v ves
XI c*ori
r\z
dėl to mudu abudu devyni
prakaitai išmušdavo; bet buvo suimtas airys B. J. Mc
reikia pasakyti, jog mano, Donough, kėsinęsis krimi“profesorėlio” butą ir tru-' nališkai užpulti Eleną Čiur
puteli dirgsningo. Ką šitas lionytę, 20 metų amžiaus
žmogus išdarinėdavo su ma South Bostono lietuvaitę.
no kojomis — sunku išpa
Dabar galima pranešti,
sakoti. Niekuomet aš šito kad Suffolk apygardos teis
neužmiršiu.
mas pripažino McDonough
Labiausiai jį erzino ma kaltu ir nuteisė jį kalėjiman}
no kairė koja. Jisai kartojo, nuo 6 iki 8 metų.
McDonough aiškinosi ejog tatai net ne kairė koja.
sąs
visai nekaltas. Čiurlio
ir ne tiesė, o kažin kokia
ypatinga, laukinė koja. Ga nytės motina. Marė Čiurlio
lų gale priėjo prie to, jog nienė, šitą kaltinimą prieš
aš ėmiau nebeskirti tiesėsės jį sufabrikavusi. Ji norėju
kojos nuo kairėsės. Teko į- si, kad jisai vestų ją. bet
sitikinti net tuo, jog aš ir jis atsisakęs. Todėl ji ap
vaikščioti nemokąs: reikią skundus jį, buk jis užpuo
eiti Į priekį, o aš ėjęs atgal. lęs jos dukterį. “Tai yra me
las,” tvirtino McDonough
“Profesorius” tiesiog al teisme. “Aš nekaltas. Pra
po iš susijaudinimo;
šau manęs pasigailėti! Aš
—Užmiršk, tamsta, po jau 51 metų amžiaus žmo
velnių, jog tamsta turi de gus !”
šinę koją. ir stovėk ant kai Bet prisaikintųjų suolas
rėsės ’... Įsivaizduok, tamsta, tam nepatikėjo, ir McDojog dešiniąją koją tamstai nough buvo nuteistas kalė
nutraukė šovinys, arba nu jiman.
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daugelį iš gyvenimo patyrimų pa' rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Per 194o m. kas 20 se- 1909 m., pusi. 63........................... 25c. Si knygelė aiškins proletariato ftiizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas
kundžių* buvo 1
padarvtas'
„
„
-prie Šviesos.
gimdo pasauiyje įvairiausius rautisunkus prasižengimas Jung
 žingsnis
Vieno akto vaizdelis ir monolo <ias, tai perskaityk o’tų knygelę.
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie Kalba labai lengva. Knyga uroti
protau
tinėse Valstijose.
So. Boston, Mass.
jantiems darbininkams neapįkai
Kas 6 minutės įvyko kri tuvaitė.
25c.
1914 m_, pusi. 23....................... 10c. nuojama. Kaina

crv«/nn

Paryžiaus franeuzė sega Amerikos užsienio reika
lų vedėjui Byrnes'ui puokštę konvalijų prie atlapo.
Pas franeuzus yra tokia legenda, kad kas gegužės 1
dieną turės prie savęs konvalijų, tas bus laimingas
ištisus metus. Mr. Byrnes yra nuvykęs Paryžiun su ki
tais didžiųjų valstybių atstovais valstybių sienų ir ko
lonijų klausimais.

N E! E E
Meilės sau niekad nepasirinksi;
Ji bus likimo tau skirta.
Jos verčiama tik vieną pamylsi,
Nors ir tapsi mylimo auka.
Nesvarstant nieko, neklausiant nieko,
Aukausi širdį tu vienam;
Kartais nerasi nei prielankumo,
Bet atsidavus vergausi jam.
.j-Meilės sau niekad nenusipirksi
(Jai auksas be vertės yra),
Tik širdies balso tu paklausysi,
Nei nesuprasi, kad užburta!

Meilė, tai žvaigždė musų likimo,
Del jos priseina daug kentėt;
Nelieka kitokio išėjimo—
Pamylus. reik amžinai mylėt!
Alena Bružiene.

PIRMOJI ŽIBUTE
Išdygo žibutė meili, pirmutinė.
Žydrus jos žiedelis keleivį vilioja,
Bet greitai praeivis gėlelę sumynė.
Nulaužtas stiebelis liūdnai suvaitojo.
Jauni jos lepeliai bežiūrint nuvyto.
Ir juos apraudojo tik auštančio ryto
Daili palydovė sidabro rasa
Ir genanti bandą vargdienė basa.
Julius Janonis.
VITAMINAS C GERIAUSIAS VAISTAS NUO
ŠKORBUTO IR RACHIČIO

, ,, . _

,

'

minalinis užpuolimas ar už
mušėjystė.
Kasdien buvo apiplėšti
149 asmenys, pavogti 662
automobiliai, padaryta 889
įsilaužimų ir 2,370 kitokių
vagysčių.
Bendrai, 1945 metais bu
vo padaryta 1,565,540 sun
kiųjų prasižengimų dau
giau, negu 1944 metais.
Budinga, kad piktadary
bė padidėjo 1945 metais,
kuomet ekonominė žmonių
būklė žymiai pagerėjo. To
dėl šito piktadarybės paki
limo negalima aiškinti skur
du. Tai yra dorovinis jau
nimo nupuolimas, kitaip pa
sakius — ištvirkimas.
MIRĖ VERONIKA
KAZLAUSKIENĖ

(Pavėluotas pranešimas)
šių metų sausio 4 d. po
sunkios operacijos Springfieklo (Mass.) ligoninėj mi
rė Veronika Kazakauskaitėv_
Kaziauskienė. Juuzcj naz;lausko žmona, ilgametė
“Keleivio” skaitytoja.

Velionė buvo 52 metų
amžiaus moteris, kilusi iš
Raudonės dvaro, Stukių pa
rapijos, Kauno rėdybos. Bu
vo tai pavyzdinga vaikų
motina ir maloni moteris.
Paliko nubudusį vyrą, du
sūnūs ir vieną dukterį.
Lai būna jai lengva Ame
rikos žemelė!
M. Kaziunienė.

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
viSb reikalaujamos tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA.
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi

draugijos formos, ir kodėl turės būti
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA DELKO REIKLI ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?
KRISTAUS VIETININKAS?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,
bažnyčios autoritetą ir faktais paro-: Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- žmogus silpsta ? Ir dulko vienas mai
tinu,kas. 224 pusi. Kaina ..
. »tas duoda daugiau spėkų, kitas ma'ziau? Delko žmogui reikia cukraus,
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausimus suprasi tiktai iš šios knygutė*.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Pekla
BKOSIURA SU PEKLOS
ŽEMĖLAPIU IK KI
TAIS PAVEIKSLAIS.
Parašė
A. M. .METELIONIS.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmonės kuria per amžius? Šį intri
guojanti politiškai-ekonomiškų klau
simą aiškina garsui-? Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kautaky. Kaina .................................. 10c.

KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSlSTATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų daleidimai apie žemės išvaizdų. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado kalbos.“
Parašė Z. Aleksa.
40 pusi........................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SFYCIAI.
Kunigai gąsdina tamsuo
tus amžina peklos ugni
mi ir už pmigu® z«p^,;rss
kiekvienų išgelbėt nuo
amžinų kančių pragaro
nepsnose. Bet šios kny
gos autorius parodo, kad
riša tai yra melas ir ap
gavystė, aaa peklos ri
ta! nėra. Jisai parodo,
kad toj vietoj, kur Bibli
ja sako buvus kitąsyk
pekla, dabar ke parisi se
ga. Ir pridėtas “peklos”
žemėlapis tatai patvirti
na.
Kaina SS centai.
Kaita
-io" Knygyaa.

Adresas:

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, neęu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoriatiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 25e
PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Ne-

nžsitikintis Vyras; (2) Žydinti Giria;
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... lie.
ALKOHOLIS IR KUDIKIAL
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia jų val
kams. Kas vra arba tikisi kada nors
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtą
oerskaityti totą knygutę. Kaina 10c.
EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
daugybė straipsnių, juokų ir tt.

s»S BROADWAY.
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28e.
GIMĖ KRŪVON SUAU
oO. BOSTON. MASS.
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
Kuomet žmogaus žaizdos
Vitamino C turi batviniai,
GĘ DVYNAI
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
(aipgi ir pas
sunkiai gyja, kuomet dan- špinakas ir beveik visos kiklausimu. Ją turėtų perskaityti kieknas katalikas ir socialistas. Parašė
A. M. METKLIONJ
tys kliba, arba jų smegenys tos lapuoto? daržovės,- tik
Portlando mieste, Oregon
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
7747 Navy Avanoe,
greitai kraujuoja, arba is! bėda yra ta, kad ne visas valstijoj, tūla Mrs. Hurse.
Kaina ............................................. 10eDetroit, Mich
burnos atsiduoda nemalo- jas galima žalias valgyt, o 26 metų amž. moteris, pa
KODfiL Aš NETIKIU
nūs kvapas, tai ženklas, kad verdant tas vitaminas neten gimdė dvi krūvon suaugu
I DIEVĄ?
žmogus serga škorbutu. O ka vertės.
sias mergaites — suaugu
Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis
kuomet kūdikis ilgai ne
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią
sias tokiu budu, kad vienos
joks jėzuitas. Kaina tos
vaikščioja, arba turi kreivas
rrrrryvrrsTrrinrrrrTTr3 nesumuš
nugarkaulis jungia abidvi
knygutės ...................................... OOe.
kojas, arba kampuotus, iš
VA LGIAI
galvas. Išrodo lyg ir vienas
MONOLOGAI IR
sikišusius kaulų sąnarius,
kūnas su dviem galvom;
DEKLAMACIJOS.
tai jis turi rachičio ligą, daž Kepti Kiaušiniai Tomeičrų viena galva ir dvi rankos iš
Šioje knygoje telpa daugybė nau
nai vadinamą “angliškąja;
GROŽIO SALIONAS BE ELEKTROS
vieno galo, o kita galva ir
jų, labai gražių ir juokingų monolo
Sunkoj
s
liga.” nes anglai daugiau
gų ir deklamacijų. Visokios temos:
dvi rankutės iš kito galo.
darbininkiškos,
revoliucionieriėkos,
sia nuo jos kenčia.
Ties
kūno
viduriu
yra
4
ko

Geriausia dovana yra
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
6 kietai išvirti kiaušiniai.
niškos. Visos skambios, visos geros.
ta. kuri visuomet nau
Apie šitas ligas plačiai 3 puodukai tomeičių sunkos. jytės. bet kuriai pusei jos
Tinka visokiems apvaikščiojimams,
priklauso, sunku esą nusta
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
ja ir draugo vertina
aiškino andai Harvardo me 1 vidutinis svogūnas,
gerinta laida. Kaina .................. 2detyti.
ma.
dicinos mokyklos daktarai? 1 mažas česnakas,
Šiaip jau kiekviena mer
Visų jų kalbų ir diskusijų 1 lapelis,
KUNIGŲ CELIBATAS.
Tokia lovana yra tik
gaitė
turinti visai normalų
išvada yra tokia: abiejų ši-Į 3 gvazdikai,
M knygelė parodo, kodėl Romos
viena—geras laikraš
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
atskirą organizmą ir kiek
tų ligų priežastis yra stoka 3 šaukštai miltų.
išsiškinta visa jų bepatystčs istorija,
tis. Ji visuomet nauja.
viena maitinasi atskirai.
vitamino-. C.
jos pasekmės ir doriškas dvasiškitoe
-- Šitas
- vitaminas
--------- —
o šaukštai sviesto ar kitu
nupuolimas. Šių knygų turėtų per
apsaugoja nuo skorbuto ir rįebalų.
Užrašyk savo draugui
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Daktarai
mano,
kad
šitos
rachičio.
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
“Keleivį.” Tegul jis
niekuomet nega
tąja, dukterįs ir mylimosios uepsDaugiausia šito vitamino’ Išvirkit kiaušinius, per- mergaitės
lanko jį per 52 savai
pultų į tokią kunigų globa. Parašė
lės vaikščioti, jeigu jos ir
kun. Geo. Tovmsend For, D. D. su
yra tokiuose vaisiuose, kaip į pįaukit puriau ir sudekit i užaugtų.
tes į metus.
lietuvino Ferdinand de Samogitia
orančiai, lemonai ir grape-’k t
Rj
inde užvf
Kaina .........................................
2»e
Kas savaitę ‘Keleivis’
frutai. Bananose taipgi vra.i . \ .. \
...
,
jam teiks naujų žinių
Iš daržovių daugiausia vi- lin^^ tomeičių sunką su
LYTIŠKOS LIGOS.
svogūnu,
česnaku,
lapeliu
SAPNININKAS JAU
ir primins aukotoją.
Ir kaip nuo ių aosisaugoti. Paraše
tamino C turi kopūstai ir
D-ras
F. Matulaitis Antra. |ierss<:r4
ir
gvazdikais.
Sutrinkit
mil

tomeitės. tik nevirintos; kar
GATAVAS
“Keleivis” kainuoja
ta ir papildyta laida. Kaina .. 25c
štis ir virimas tą vitaminą tus su riebalais ir užpilkit
tik $2.50 metams.
KUR MUSŲ BOČIAI
sunaikiną; todėl kopūstai perkoštą karštą tomeičių
GYVENO?
sveikiausi rauginti. Salotos sunką. Gerai išmaišykit ir
Pranešam, kad Sapninin
“KELEIVIS”
»d piri
taipgi turi nemaža vitami užpilkit ant kiaušinių. Vir
636 Broatbray,
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo
kas
jau
gatavas
ir
šią
savai

visai atmeta. Mokslas mano, kad
no C, tik netiek daug, kiek
So. Boston 27, Mass. =
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
šų apibarstyk it duonos arkopūstai ir tomeitės.
knvga parodo, kodėl taip manoma.
•j
tę
bus
išsiuntinėtas
tiems,
j ba krekių trupiniais ir tar
Labai įdomus ir pamokinantis
Nėščios ir žindančios mo kuotu amerikonišku suriu? kurie vra jį už,i»akę.
vrmm
skaitymas. Kaina ...................... 2#e.
tinos ypatingai turi valgyti
Kai dėl angliakasių streiko Chicagoje pristigo elek daug šitų daiktų, kad ku- Pakepinkit 15 minutų ati-į
“Keleivis,”
Broadway,
Administracija.
Remkit biznierius, kurie
tros, grožio salionai dirbo prie žvakių šviesos, kaip pa dikis turėtų gerus kaulus ir dengtą'Vidutiniam karšty ir
Seatk Boston, Mass.
skelbiasi “Keleivyje.”
duokit stalan karštą.
dantis.
,
rodo ši nuotrauka.

Dovana

z

KELEIVIS. SO. BOSTON
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ALCATRAZO KALĖJIMO NARVAS

Rusai Lietuvoje
PIRMOS OKUPACIJOS {SPŪDŽIAI — LIETUVOS
RUSIFIKACIJA — BOLŠEVIKAI EINA CARŲ
KELIAIS, TIK DAUG ŽIAURESNIU BUDU

(Laiškas iš Vokietijos

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

Morkūnas Laurynas, Ukmergės
apskr., gyv. Detroite.
Mykolaitis Rokas, sūnūs Kazio, iš
Šiaulių apskr., gyv. Chicagoje, vė
liau Philadelphijoj.

Jocys-Jacevičius Kazys, gyvena
Nagin. Steiamja ir Jadvyga, gyv.
• Philadelphijoj.
Rrooklvn<.
Brooklyne.
Į Jonušas Kazys, arba jo žmona ir
Naudžius Antanas ir Naudžiutė
.1
vaikai,
gyv.
Baltimorėj.
Agota.
Agarodovai, Jonas ir Marė (Min
Jurėnas Antanas ar Jurgis.
Noreikienė Ona (Normantais), iš
derytė) ir jų sūnūs Mykolas, iš Uk
Kaminskienė Veronika.
Kretingos apskr.
mergės apskr. Gyveno Chicagoje.
Karvelienė Stasė (Liaudanskaitė),
Okas Mykolas, 1938 metais gyveAmbrasai, Jonas ir Antanas, gy
gyvena
Chicagoje.
_
,
,
.
i
no
Chicagoje.
veno Bostone.
Katilius, Jonas ir Grasilda (Gai-: Ozechauskas Edvardas, gyv. Bro«Arlauskienė Marė (Butvilaitė), gy
galaitė), gyv. Chicagoje.
. | klyne.
vena Chicagoje.
Kavoliukas
Rapolas,
gyv.
Chicagoj
Pajuodis Jurgis, gyv. Chicagos
Arrnonas Jonas, sūnūs Alekso, iš
Kazakevičienė
Magdalena,
gyveno
j
apįeelinkėje.
Biržų apskr., gyv. New Yorke.
City, Pa., paskui Chicagoj.. paTiulisi Jonas. Biržų apskr., turėAšmonaite Agota, duktė Kasparo, Mahanoy
Kir.deris
Jurgis.
I jo ukį netoli Chicagos.
iš Tauragės. Gyvena Chicagoje.
Kirtiklienė Kostancija (Abraity-i" l'alubeckienė Ona, 1938 m. gyveAuksoraitytė Agota.
tė). gyvena ūkyje.
i no Bostone.
Austreviėius Petras.
Kiudulai. Domininkas ir Aleksam!-1 Paplauskas Antanas,
Bagdonas Balys, gyv. Chicagoje.
ras. gyv. Chicagoje.
Paulikas, Mažeikių apskr., gyveno
Bagdonienė Magdė (Kleizaitė,) ir
Kižienė Marė. gyv. Pittsburghe. Chicagoje.
vaikai.
Klimavičius Vladas.
I Pavilonis Jonas, apie 52 metų amBalčiūnas Povilas, sūnūs Petro.
Kojalavičiutė
Jadvyga,
1933
metais
žiaus. gyv. Philadelphijoj.
Banis Jurgis.
i Pečinienė Ona (laukaity tė), jos
Bartašius Jonas, ūkininkas Phila gyveno Conn. valstijoj.
Kojelavich-Babilov Julė. 1938 m. tėvai iš \ ilkaviškio.
delphia apylinkėje.
Pečiukėnas Juozas, gyv. Chicagoje.
Bartkus Adolfas ir jo sūnus Al gyveno Conn. valstijoj.
Pečiukaitytė Stasė, gyv. So. Bos
Kriaučiūnas
Vincas,
gyv.
Lawrenbertas ir Edavrdas. Gyv. Chicagoje.
tone.
ce.
Mass.
Bendikienė (Staškauskaitė) Julė ir
Kriaučiūnienė - Grinienė (Skač-j Petrulis Alfonsas, sūnūs Zigmo, iš
Pranė, gyv. Chicagoj ar Philadelphia.
Rokiškio, gyv. Chicagoje.
kauskaitė),
gyv. Chicagoje.
Bieliauskaitė Salomėja, gyv. Chi
Kriščiunienė
Valesė
(Kriukaitė),
Pikelienė Valerija (Budriutė). gy
cagoje.
Brazauskas Stasys ir Vytautas. gyv. Chicagoje.
vena Bostone.
Kugriai, Ignas ir Jonas, sūnus
Plioplis arba Plieplienė. iš Šakių
1938 metais gyv. Brooklyne.
Bražinskaitė, Marė ir Karolina, Jono.
apskr.
Kukeckis Jonas, apie 59 metų am
gyv. San Camburg (?) mieste, prie
Podėlis Jonas, sūnūs Felikso, gy
žiaus. gyv. Chicagoje.
Xew Yorko.
veno Bostone.
Kvajauskai, Vladas, Vincas, Stasys
Povilionienė Antanina (Čepaitė),
Bražinskas Jonas, iš Alytaus apsk.
gyvena Philadelphijoj,
Bučienė Stasė (Ilevičiutė, gyvena ir Juozas.
Kvaraciejus Jonas, sūnūs Juliaus.
Alcatražo kalėjimo viršininkas rodo to kalėjimo Chicagoje.
Pralgauskai, Antanas. Juozas ir
Kulikauskas Antanas, sūnūs An Aleksandras, gyv. Bostone.
Budreviėius Danielius, gyvena Chi-j
narvą, kur sukilę galvažudžiai buvo uždarę 7 sargus cagoje.
tano.
Puleikis Antanas, gyv. Chicagoj.
ir tris paras išlaikė juos kaip Įkaitus, o pas.-iui juos su
Kurmauskas Juozas.
Budrienė Filomena (šimanskaitė),
Pumputis (Pitevski), Kazimieras,
gyv.
Racine,
Wis.
Kvietkauskas
(Flower)
Jurgis,
gy

šaudė.
iš
Šiaulių.
Budrytė Žofija, gyv. Chicagoje.
veno Los Angeles, Calif.
Pupalaigis Kazys, gyv. Pittstone.
Labanauskas - Šulcas Petras, gy
Budrionis Pranas, Utenos apskri
Pūras Mikas, gyv. Bostone arba
čio, gyv. Clevelande.
vena Philadelphijoje.
Mass.
Lapžindienė - Karečkaitė, gyvena Lovvell.
Bukiai, Kazys ir Petras, sūnus Au
Purvinis
Nikademas, gyv. Nashua,
gustino.
Chicagoje.
N.
H.
Bulata Mateušas, kriaučius, gyve
I-astauskai. gyv. Chicagoje.
Rachimienė Marė. iš Utenos, gy
no Chicagoje.
Laucyte Bronė.
veno
Bostone ar Brooklyne.
Bulota Antanas, gyv. Chicagoje.
I^izdauskaitė Adelė ir Lazdauskas
Radzevičienė
Rožė (DzetaveckaiČerniauskas Juozas, gyveno New Vincas, gyv. Chicagoje.
“Keleivio”
skaitytojas Vokietijon, Švedijon, Nor- Yorke.
duktė Kazio ir Kastės.
Lenknickas Klemensas, gyv. Chi tė).
Radzevičius Jonas, sūnūs Felikso,
bostoniškis E. St. gavo laiš- vegijon ir kitur, arba nusi- čiočys Motiejus, gyvena Mass. cagoje.
gyv. Brooklyne.
Liubinskas Juozas,
ką nuo savo giminaitės iš:žudyti iš anksto, arba likti valstijoj.
Rakšienė Morta (Dzetaveckaitė),
Lubytė Stasė, vedusi, gyv. Chicago. duktė
Ciplijauskas Vincas, Mariampolės
VnViptiins
idomus.
Lietuvoje
ir
i
miškus
partiKazio ir Kastės.
Vokietijos. Laiškas Įdomus,
apskr., gyv. New Yorke.
Lukošius Pranas, gyv. Chicagoje.
Ramonas Feliksas, sūnūs Stasio,
zanaut
eiti.
Dacevičius Vytautas, gyv. Phila
Macevičius - Misevičius Alfonsas, gyveno Benleville ( Hensenville ? )
todėl skelbiame ji beveik iš
gyvena Detroite.
Jus to nesuprasite, nes delphijoj.
tisai. Laiške rašo:
Rasčiauskai. Kazys ir Henrikas, is
Bajoras Mykolas, gyv. Pittsburghe
Mačiuliai, Povilas ir Ona (KaBrangus mano... Klausi, kas to nematė, nepergyve Darvinskaitė Ona, gyv. Chicagoj. niauskaitė). gyv. Chicagoje.
Kėdainių apskr.. gyv. New Yorke.
Raudonaitis Juozas, sūnūs Jono.
Petras.
Mackeliunaitės, Pranė ir Ulesė,
kodėl negrįžtu Į Lietuvą? no, to protas nesupras. Nes Davilis
iš Vilkaviškio.
#
Degutienė Ona.
gyvena Chicagoje.
rusiškas
bolševiKiškas
reži

Gal esu prasikaltusi “Palec
Rimkienė Karolina (Bražinskaitė,
Dovydaitis Julius, sūnūs Jono, gy
Mackevičius Antanas, iš Ukmergės
mas, tai kažkas žmogaus vena Chicagoj.
Makusas Vladas, Kauno apskrities, gyveno netoli New Yorko.
kio valdžiai”?
Rimkus, Nikodemas ir Petras, sū
Dudutis Juzefą. Alytaus apskr., gyvena Chicagoje.
Brangieji, matau, kad protui nesupramamas reiš- gyv.
Lynn, Mass.
Maraškevičienė Mikalina (Pečiu- nus Antano, gyv. Chicagoje.
jųs nieko apie bolševikiškai; kinys. Jis, matyt. pasiryžęs Flower (Kvietkauskas) Jurgis, gy kaitytė. gyv. So. Bostone.
Rimša Vladas. Rokiškio apskričio,
gyv.
Bostone, Chicagoj. Brooklyne.
vena
Los
Angeles,
Calif.
Markevičienė
Veronika
(Povilaity

rusišką režimą nežinot. Pa- j išnaikinti tautas ir žmogaus Galinauskas Kazys, sūnūs Igno,
Rudaičiai. Jonas ir Pranas, 1910
tė), Raseinių apskr.
leckis yra tik lėlė, jis beje- asmenybę, kad paskui turė- gyv. Bostone.
Mažeika Jokūbas, sūnūs Jurgio, iš m. atvj'ko j Chicagų.
gis. Taip Įsakyta, taip jis'tų masę vergų, kurie nepro- Giedraitis Antanas, gyv. Chicagoj. Biržų. gyv. Brooklyne ar Rockford. Rudaičiai. Juozas, Simonas ir Ta
Juozas ir Cezaris.
Mažeika Jokūbas, sūnūs Motiejaus, das, Simono ir Onos vaikai, gyveno
daro. O Įsakyti yra kam nes tauj’a, negalvoja, o kaip be- Godvaiša
New Yorke.
Grigalaitis Pranas, gyv. Chicagoj. gyveno Catalina Island. Calif.
Rudavičius Vladas, sūnūs Antano,
įis juk valdovas! Tokio me- sieliai, bejausmiai mecha- Greičaitis Simas, gyv. Brooklyne.
Mažonas Jonas, iš Mažeikių apskr.
ir
jo žmona Mažeikaitė, gyv. Chi
Gudavičienė
Ona
(Rudaitytė)
Ona.
Medeiša
Kazys,
Ukmergės
apsk.-.,
lo ir klastos pasaulis dar ne-: niškai viską vykdytų,
cagoje.
duktė Simono ir Onos, gyvena New gyv. Detroite.
žino ir nematė. Tik tie su-1 Vokietijoj dabar yr a apie Yorke.
Mikalauskas Antanas, sūnūs Ber-i Rudokai, Antanas ir Domininkas,
ir Domininko vaikai—Petras ir MelGudonis Domininkas, turėjo mėsos nardo.
pranta kurie tą visą pergy-1 300,000 lietuviu1 ai ma- krautuvę
Chicagoje.
Mikėnienė Sally (Greviškytė), iš dra, gyv. Chicagoje.
veno. Jus ir mes pratę taip nai, kad jie visi nusikaltė- Jakštytė. Marė ir Natalija.
Rubis Julius, pramonininkas, gy
Rokiškio anskr.. gw. Bo«*one.
snnrasti kain noričv+u
parašyta, Oi
O! IJjii
liai. Čia msit
rasit nuprastu
paprastų dardar__Jankevičius Petras, gyv. Kenosha
Miklova Leoną, Telšių apskr.. gy vena New Yorke.
Samiiįvviuiu? oOTiS“.
Chicagoje.
jie, rusiški komunistai, tai! bininkų, mažažemių ukinin- wyassinsk;cn. Mar_ (Bele5keTičiat-b vena
Samkus Stasys, sūnūs Mykolo, iš
Mikšienienė Elzbieta. Va’kininkų
kitaip supranta. Jie tik rašo kų. senelių, vaikų, moterų, gyveno Chicagoje.
Raseinių apskrities.
vai., gyv. New Yorke.
Jaškulytė
Ona
gyv.
Chicagoje.
Mikučionis
Aleksas,
Alytaus
apsk.
gražiai, gražią ir ausiai paliegėlių ir t.t. Paklauskit, Jezukevičius Marė, gyv. Mass. val
CONSULATE OF LITHUANIA
Milašauskas Antanas.
malonią propagandą sklei- kam tūkstančiai žmonių vo- stijoje.
Milinauskienė Veronika (Pociūtė). 30 N. La Šalie St., Chicago 2. III.

LIETUVOS KONSULATO
CHICAGOJ PAJIESKOJ1MAI

metais tautininkai mis. Jau pusmečiui praslinimi linvn
Ifii; nnn
nivmnG okupacijos
L'iin<ir>iirvc
Lietuvoje jau
buvo m-m-mlt.
praradę'1 kus,
nuc pirmos
visišką pasitikėjimą ne tik didesnieji miestai knibždėte
plačių žmonių sluogsniuose, knibždėjo rusais pareigū
bet ir savo tarpe. Nepasiti nais. Jie pamažu iš visų
kėdami savimi jie ministrų pareigų stengėsi išguiti lie
kabinetą atmiežė keliais tuvius ir jų tas vietas užim
liaudininkais. Taigi, pasku ti. Net kaimuose milicijoje
tinis Lietuvos ministrų ka atsirado rusai.
binetas savo sąstate turėjo Štai vienam iš stambiau
porą liaudininkų.
sių Lietuvoje koperatyvui
Paramai ,buvo . atsiusMaskvos pasiuntinio Lie-,xKaune
.
. - .
tuvoje sudarytas ministrų n * Maskvos duonai kepti
kabinetas, taip pat žymia Jasal HĮSti uktonai. ^uprasdalimi susidėjo iš liaudinin-;
Lietuvoje nebuvo toku. Skirtumas buvo tiktai k^^onių, kas mokėtų
toks, kad aname tautininkų kepti duoną...
kabinete liaudininkai buvo Parama turėjo moderniš
iš senimo, o į šį Įėjo jauni kas automatiškas duonos
mas. Mat, raudoniesiems at-.kepyklas,
, .
. tokias
.
, kepykla
,
ėjus i Lietuvą, liaudininkų, ^.unos ^°je valstybėje gavarpininkų, studentu orga- in?a
^ie lu.^ai at'
nizacija pasišovė bendrai Kauną veik pusę
darbiauti su naujais krašto
sukinėjosi, uostinėjo
šeimininkais. Tiesa, šis varPat?s Piamoko u supiapininkų nutarimas ne vien- t0’ ^aiP
m°demiską duo-balsiai
nos
garnyKlą
savarankiai be
buvo priimtas, bet
lietuvių
patyrusių
darbinin
dauguma buvo tokių, kurie
kų
pavaryti
Į
darbą.
reikšdami savo politini “su
brendimą” pasišovė tėvynės; Ir kuomet jau jų nurodysusidariusią situaciją gelbė- ma^s t0-P kepykla diibo,
ti. Jei norite, jų tarpe Įvy duona išėjo niekąm tikusi.
ko net šiokios tokios varžy Bet tie ruskiai gyrėsi: štai,
tynės dėl ministrų kėdžių girdi, kaip mes dabar pramokėm lietuvius darbinin
pasidalinimo.
Gavo tų kėdžių kiek tik kus gaminti sočią, sultingą
norėjo, tai yra kiek norin duonelę. O ištikrųjų jų vy
riausiu tikslu buvo kepti to
čių atsirado.
duoną, kurioje drėgmės
Tie naujieji ministrai, iš kią
butų
iki 60%... Mat, rugius
liaudininkų tarpo, vėliau
reikėjo
militariniams reika
per 24 valandas išvirto i ko
lams
taupyti.
Gyventojai
munistus. Ne visi, bet dau
gali misti ir vandenėliu.
gumoje — taip.
Visai galimas daiktas, Lietuvoje buvo išvystytas
kad kaip kurie jų seniau
vo susiuostę su komunistais1
tJ^kla®- Lietuvos \dit>ir tik proforma galutinai su t0Jj bendroves turėjo savo
liaudininkais rysių
rvliu nebuv0 centrą Letukj. Ir čia atsisedo vadovaujamose vietose
nutraukę.
ruskeliai
centro... Tiesa,
Aišku, pirmas pro-sovieti- i nrvšakvięiššios
<us ministru Kaometas, pa
u<*, saiumros
. .. -. sėĮvairintas liaudininkais, kra--• 1?tHvls’jisai savaIte. žmonių tarpe nesukėlė ™?-k.'al Jau nleko ve,ktl ne’
didesnių rūpesčiu ir
u buvo
uuvu ^a-T •^°*
- v
■,
priimtas, net su kaip kuriui. Lietuvoje buvo modernisįtaisytos
pasitenkinimu. čia buvo ne kal
Įtaisytos
didžiules džia, o daro visai kitaip! kiečių bėga iš rusų okupuospaustuvės.
Ir
čia
žymesnė
 Daro taip, kaip pasaulyje tos zonos i anglų amerikiekas kita, kaip tik Maskvos
se
tose
Įmonėse
Įsiskverbė
oar negirdėta. Žinai juk, čių zonas? Kodėl pačių iri
tam tikras politinis manev
centrovikai.
kad as esu švari, valdžioje, sų žmonės, kuriuos vokiečiai
ras, nes Maksvos politikos
Žodžiu,
nebuvo
nei
vie

nebuvau,
partijoj taip pat atvežė Vokietijon dirbti, ne
kukoriai gerai žinojo, kad
nos
didesnės
valdiškos,
ar
grįžti
atgal Į “rojų” ir
ne ir jų nemėgstu. Nebent nori „
.
Lietuvoje komunistai visai
visuomeninės
ūkiškos
istaiaš tiek kalta, kad gyvent masiniai žudosi? Kodėl da
nepopuliarus ir jokio pasi
gos,
kurioje
nebūtų
buvę
tų
dar norėjau, todėl ir atsi-;bar dar musų partizanų
sekimo neturi.
vyra
iš
kitur
atvykusių.
O
durėm Vokietijoj. Sibiro; kraujas liejasi? Dar kova
Betgi Maskvos imperia
kadangi
jie
savo
buvimą
tu

taip
pat nenorėjau išvysti-Į nebaigta. Mes tikim dar
listiniams tikslams kito nie
rėjo
pateisinti,
tai
aišku.
pamatyti. Gal girdėjai apie savo tautos pergale. Tautų
ko ir nereikėjo. Svarbu Įsi
nerdamiesi
iš
kailio
irodinėišvežtuosius 1941 metais arenoj dar atsistos Lietuvos
galėti. Įsigalėti taip, kad nejo,
kad
lietuviai
dirbti
ne

birželio mėnesi lietuvius i klausimas. Les tuo tvirtai
simestų perdaug i akis, kad
štai nuogai, plikai, be jokios
įr būtinai jie yra rei- Sibirą... Sakykite, kuo gi tikime, tikim Į pergalę.
Žinai, juk ir musų gimi
atodairos okupuojama sve-i ,kallngI Pat-V™sių centrovi- jie prasikalto? Šitie sene
tima valstybė su kuria jaulky '"^ktonų.
liai. net po 80 metų. vaikai, nių yra išvežtų Į Sibirą... J.
moteiys.
juodadarbiai dar P., Ž-ų girt mės ir mano vy
nuo 1926 metu turėta drau
Visur Rusų Kalba
giška nepuolimo sutartis, Saugumo ir vidaus komi bininkai ir inteligentai? ro giminių, o pažįstamų be
kuri dar vėlesniais susitari sariatuose jau lietuviškai ne Mes jau tada neturėjome galo daug.
Rusiškas komunistiškas
mais pakartotinai patvirtin buvo galima susikalbėti. namų. Jei nenorėjome būti
tint“ |
išvežami,
turėjome
slapsty

režimas
tai ; .ei
ta.
Čia didžiumoje sėdėjo ru tis.
roto
neapima-į
gamtiška,
sai, arba rusifikatoriai.
Rusų Imperializmas
Ar jus žinote, kad Lietu mas reiškiu;, l Tai variagų.!
Juk dabar jau niekam nė Jei dar ministru kabine voje yra dabar dvi valdžios: saracėnų ar hunu gaujos,
ra paslaptis, kad Rusija sa te buvo galima susikalbėti rusų komunistų ir lietuvių bet tai butu dar permaža
vo politiką pasuko gryno lietuviškai, tai šiam persi partizanų? Jei nori lietuvis pasakyta.
Sakyk, ar pas jus ten nie
imperializmo keliu, tuo ke- tvarkius Į liaudies komisa gyvas likti, tai turi kovoti.
liu, kuriuo seniau rusų ca riatą, posėdžiai ir visi nuta Mes jei norėjom gyvais lik ko apie tai nežinoma? Sa
rai ėjo. Skirtumas tiktai rimai buvo daromi rusų kal ti, tai turėojm vieni bėgti kai man, grįžk Lietuvon pa
vasari. Žinoma, grįšiu tik i
toks, kad buvę carai nesu ba ir tik paskui juos vers
davo
Į
lietuvių
kalbą.
Jau

gebėjo visą ūkišką gyveni nieji lietuviški komisarai sykles privalėjo būti iška laisvą Lietuvą, o Į tokią, ko
binti Įmonėse, ar Įstaigose kia ji dabar yra, negrįšiu,
mą pajungti militarizmo
rusų
kalbos
nemokėjo
ir
ją
viešose vietose. Kiekviena nebent musu visų lietuvių
tikslams, ką neabejotinai
turėjo
išmokti
ir
išmoko...
Įmonė tokio sienos laikraš ten lavonus kas nuvežtų, o
padarė šių dienų to krašto
Net lietuvių dienraščiams čio privalėjo turėti savo re gyvi jau nepasiduosim, sa
diktatoriai.
straipsniai
buvo rašomi ru daktorių. Šiems redakto vo valia negrįšim į “komu
Be to, carai brutaliu ke
sų
ir
rusų
kalba,
redakcijos riams būdavo daromi bend nistinę Lietuvą,” kad mus
liu varė kitų tautų rusifi
kaciją, o šie tą rusifikaciją privalėjo juos išsiversti i ri susirinkimai instruktavi užkankintų...
mo tikslu.
Širdingai bučiuoju...
varo prisidengdami kitais lietuvių kalbą...
Teatruose veikalai veik Aišku, tuose susirinki
Šukiais ir kitais metodais.
Na, kad ir Lietuvos koloni išimtinai pasirodė versti iš muose visam vadovaudavo
MAŽINA IŠVIEzacija, carai žymiai lėtes rusų kalbos. Taip pat visi centrovikai, žinoma, rusų UNRRA
TINTIEMS MAISTO
niu tempu vykdė, negu šie teatrai jau turėjo rusus in kalba. Viename tokių susi
davinį
tai darė. Šie pryšakyje val struktorius, režisierius, dre rinkimų vienos dirbtuvės
Frankfurt ! LAIC) —Mu
redaktorius,
džios pastatė pačius lietu siruotojus... Kino teatruose darbininkas,
vius, kurių rankomis toji išimtinai buvo rodomos fil- pasiskundė, kad jisai ir sų korespondentas iš ameri
kolonizacija turėjo būti Į- mos tik rusų gamybs ir ru daugelis jo draugų rusų kal kiečių Vokie* įjos praneša,
sų kalba.
bos nemoka ir nieko nesu kad pradedant gegužė 15 d.
vykdinta.
Visos
Įmonės
ir
Įstaigos
pranta... Šitai išgirdęs rusas maisto davinys keliais šim
Štai tu centrovikų nutari
mu atsakingu lietuvių par privalėjo leisti taip vadina- instruktorius išbarė tą dar tais kalorijų sumažintas ir,
eigūnų pavaduotojais" būti nius sienos laikraščius. Tai bininką, kad jisai nepramo- vietoje iki Lol gaunami!
nai turėjo būti iš centro ko buvo ne kas kita, kaip rašo-! kęs rasų kalbos, tad koks 2.300 kak i b išvietintieji
mandiruoti vyrai. Jie krau ma mašinėle parašyti vietos i jisai revoliucionierius, jei jų gaus 2.000.
Tas aiškinama visuotina
stėsi Į Lietuvą su visomis žinių puslapiai. Šie pusią-į kalbos nemoka.,
(Bus daugiau)
savo šeimomis ir giminė- piai, pagal nustatytas taimaisto krize.
1939
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TEISINGAS PATARĖJAS
"Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net į tokius klausimus, ku
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas "sekre
tas” išaiškintas.
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
K» reiškia meilė ir iš kur ji pa
reina ?
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkia?
Ką reiškia “pirmosios nakties tei
sė.” kuria seniau naudojosi kunigai
ir dvarponiai ?
Ką reiškia šliubinis žiedas? Balta
jaunosios šlėbė? Jaunosios šydras?
Ryžių barstymas jauniems ant gal
vų? “Medaus Mėnuo?”
Kas reikia jaunai mergių*! žinoti
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai
dos?

Kokio amžiaus geriausia teketi ir
vesti ?
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši
to nepakako jauniems nei tėvai, nei
bažnyčia, nei mokykla O klausimas
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
gyvenimo laimė ar nelaimė. Bet ką
viai slepia, tą atvirai pasako “Teisin
gas Patarėjas.”
Arba Gimdymo Kontrolės Klau.-imas. Turėt ar neturėt vaikų? 'lai

Ar galima nustatyt busimo kūdikio
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
kad galima, ir “Teisingas Patarėjas”
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
daroma.
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,

kad ir labai nori? “teisingas Patarė
jas” ir šitą klausimą atsako.

Kokius vyrus moterys myli? Ko
Arba ko
kios moterys neprivalo tekėti? “Teiz-r.ga Patarėjas” pasakys jums viakias moteris myli vyrai?

są.
Ksa reikia žinoti, kad vaikai butą
sveiki ir gražus? Kaip tari užsiuukyu nėščia moteris? Kaip reikia au
ginu KU'JlkJ?

Moteries anatomija ir fiziologija.
Kodėl kunigams turėtų būt už
drausta kalbėt apie šeimyniškiu raikaius ?
1 visus šiuos klausimus “Teisingas
Patarėjas” atsako aiškiai
ir nieko

opiausia kiekvienos acunynoo klausi

neMopi lamas.

ni*. Ir “Teisingas Patarėjas" čia
patiekia (donuų informacijų.

Kuj ga graži, su paveikslais, 22S
puslapių, stipriais audimo apdarais.

Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
Kaip prasidėjo pasaulis'.'—is kur ir kaip atsirado žeme ?—K.Lp atsi
rado žmogus ant žemes?—ir daug daug kitų /domių daljkų.
“Teisingo Patarėjo“ parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
kalai, kaip Wellso "Pasaulio Istorija,” Jordanu “Evoliucijos Pagrin
dai,” McCabe’o "Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche's “Žmogaus Evo
liucija,” D-ro Gatės "iSezual Thruths” ir daugybė kitų. Tai kariu mo
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Užsisakykit “Teisinga

Pktarfją.”

KELEIVIS
636 BROADWAY

SOUTH BOSTON, MASS.

KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas
DIPLOMATŲ STALU!
APDUMOTI

Vietines Žinios

N r. 20, Gegužes 15 d., 1946

KRAUNA JAPONŲ SIDABRĄ

Prasčiokės Laiškas Gud
riesiems

i SLA Antro Apskričio Jau
nuolių Komisijos
Pranešimas

RADIJO PROGRAMA

Kadangi karas pasibaigė Lietuvių Radijo Korpora
ir musų kareiviai jau grįžo cijos programa ateinantį nenamo, tai dabar jiems sutik dėldienį iš WORL stoties,
ti ir pagerbti yra rengiamas 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
bankietas ir šokiai (dinner 10:30 ryto, bus tokia:
dance), kuris įvyks Bradford viešbutyje gegužės 25 1— Muzika
dieną, šeštadienį. Bankieto: 2— Birutės Radio Choras
3— Smuikininkas L. Buipradžia 6:30 vakare.
nis
iš Cambridge
Komisija kviečia buvu
4
—
Pasaka apie Magdutę.
sius kareivius SLA narius,
jaunimą ir suaugusius da Po programos parašykite
lyvauti tame parengime savo įspūdžius ir nusiųskite
Bus gerų valgių, o šokiams šiuo adresu- WORL Stagrieš geras orkestras. Links tion, Lithuanian Program,
mai praleisime vakarą su Boston, Mass. S. M inkų*.
musų nariais kareiviais.

Girdėjau, kad kur tai ko
kioje ten kavinėje Bostone
Kalbėjo J. Savaitis
dirba “diplomatų stalas.”
IŠ LSS 60 KUOPOS
Sako. ten susirenka musų
SUSIRINKIMO
Praeitą penktadieni po- diplomatai ir ne tik “kojo
Paskirta $63 Pabėgėliams bažnytinėj svetainėj kalbė- mis žemę apvarto,” bet ir
i jo nesenai atvykęs iš Euro- lietuviškos kalbos visokius:
Socialisams
I pos pabėgėlis iš Lietuvos, J. sunkumus lengvai išnarplioPraeita penktadieni Bos-: Savaitis. Jis plačiau papa- ja. Nudžiugau išgirdusi tą
tono LSS 60 kuopa* laikė j šakojo savo pergyvenimus naujieną, o kad diplomatų
mėnesini susirinkimą. Tarp iš pirmosios bolševikų oku- stalas neaptingtų, nuolan
kitu klausimų buvo aptar
aptaria- pavijos ir iš nacių viešpata kiai prašau tuos gudriuosius
ma, kaip ateiti i pagelba vimo Lietuvoje. Iš Lietuvos vyrus padaryti man ir vi
Lietuvos socialistams pabė J. Savaitis pasitraukė ru siems lietuviams vieną di
gėliams Vakarų Europoje sams antrą kartą grįžtant delį patarnavimą. Būtent,
prašysiu sulietuvinti lietu
Visi nariai širdingai prita-jį Lietuvą. 1944 metais,
Kareiviams,
kurie yra
rė chicagiškių draugų min-, J. Savaitis kalbėjo Lietu višką “ponią.” Tas žodis
SLA kuopų nariai, tikietai
čiai sukelti tam reikalui į ves Nepriklausomybės mi- nėra lietuviškas, jis skolin
duodami už dyką. \ isiems
bent $2,000 fondą, iš kuriojnėjimo komiteto posėdyje, tas iš svetimas kalbos ir
kitiems tikėtai yra pardavi
galima butų musų draugų kuriame dalyvavo didelis kvepia svetima dvasia. Be
nėjami nustatyta kaina.
veikimą Europoje paremti, būrys veikėjų ir šiaip žmo- to, tas žodis mums lietu
Tikėtų pardavimo laikas
Kad tiek pinigų sukėlus 60 nių,’ norėjusių išgirsti jo pa- vėms moterims daro nema
yra nustatytas iki gegužės
lonumo, nes mes, teisybę pa
kuopa manė, kad reikalin- sakojimus.
16 d. Likusius neišparduoga visoms kuopoms ne tik- po J. Savaičio prakalbos sakius, jokios ponios nesa
tus tikėtus prašome grąžin
tai gerai pasidarbuoti, bet; komitetas aptarė Liepos 4 me. tarnaičių neturime, pa
ti sekret. Wm. G. Samailiui.
ir iš savo iždų skirti, kiekį minėjimo paruošimą. Tam čios triūsiame apie savo na
37 Cherry St., Cambridge.
tik galima. Pradžiai 60-ta minėjimui uoliai ruošiama- mus, skalbiame baltinius,
SLA Antro Apskr. Jau
kuopa paskyrė $50 iš savo.si. Visi lietuviai prašomi į- mazgojame grindis, verda
nuolių
Komisijos Narys,
Amerikos kareiviams žiūrint, japonai darbininkai
iždo ir pridėjo prie tų pini-j sidėmėti, kad tą dieną iš rv- me valgius, arba einame į
A. K. Martin.
gų iš prakalbų likusias klau-, to So. Bostone bus mocini<
masinis dirbtuves, įstaigas ir sun krauna į troką Japonijos Banke sidabro plytas, kurių
svtojų aukas, apie $13. Viso li
€
lietuviu
mitingas So. Bos kiu darbu sau, o kartais ir rasta 38 tonai.
PRANEŠIMAS NAMŲ
iš kuopos iždo paskirta 63 tono High School svetainė šeimynai duoną uždarbiau
SAVININKAMS
doleriai. Be to atskiri drau je. Thomas Parke, “ant kal- jame. Tai kokios čia “po
Cirkas Atvažiavo
Orlaiviai Susimušė Ore
Kam reikalingi pinigai na
gai pasižadėjo tą reikalą h‘-;'niuko
nios“ ir kam mus pravarmams
pirkti ar taisyti, galite
gi paremti. Todėl neabejo-’
džioti? Nei aš, nei niekas
Šį
pirmadienį
į
Bostoną
New
Bedforde
pirmadie

gauti paskolą ant pirmo morjama. kad iš LSS 60 kuopos
iš mano pažįstamų moterų
bus sukelta 100 ar daugiau Lituvai Remti Draugijos tarnaičių neturime, neturė atsikėlė didelis Ringling nį įvyko šiurpi orlaivių ne gičiaus už mažą nuošimtį. (27)
Susirinkimas
WM. YANUSS,
dolerių.
jome ir vargu kada ar tu brolių cirkas. Bus čia porą laimė. Du bomberiai susi
savaičių
Boston
Gardene.
daužė
ore
ir
abu
nukrito
že

Susirinkime buvo aptar
224
W.
E
St., So. Boston, Mass.
rėsime. Kai mane kas “po
Lietuvai
Remti
Draugijos
Cirkas
atsikėlė,
kaip
buvo
myn.
Vieno
orlaivio
pilotas
tas klausimas, kaip geriau
Tel. ŠOU 4196
nia” pavadina, man norisi
___ ir ___
paruošti LSS
LDD____
suva- Bostono skyriaus narių susi- supykti ir nebekalbėti. At žadėjęs. Cirko procesiją per bandė iššokti su parašiutu,
NAMAS PARDAVIMU
miestą stebėjo galybė vaikų, bet buvo jau peržemai, pa
žiavimus Bostone rugpiučio! rinkimas Įvyks šeštadienį, rodo, lyg gryna pajuoka.
sako, daugelis tą dieną “už rašiutas neatsidarė ir lakū Dviejų šeimynų namas. 15 metų
31 ir rugsėjo 1 ir 2 dd. Pa- gegužės 18 d., 8 vai. vaka
Musų
Duručių
didmiesty

re.
Sandaros
svetainėje,
miršo” nueiti į mokyklą ir nas užsimušė, o kito orlai kaip statytas, 2 garažai, vištininkas,
skirta iš trijų draugų komi-'
pusė akro žemės. 4 obelės. ir viso
je
randasi
toki
draugija,
124
F
St.
geriau
nuėjo žiūrėti nemo vio pilotas žuvo laike susi kie
sija, kuri. bendrai su drau
įrankiai. Kaina — $12,000. Kreip
dūrimo.
tis šiuo adresu:
(22)
gais iš LDD 21 kuopos ir iš Visi nariai prašomi būti pakrikštyta “Lietuvių Mo kamai į cirką gatvėse.
ANTHONY GERVELIS.
LSS 71 kuopos, imsis paruo nai ateiti ir prašomi atsives terų.” Į tą draugiją pri- i
9 Keefe Avenue,
i' I
Sąžine Privertė J j
Siūlo Patikrinti Visus
Newton Upper Falls, Mass.
šiamojo darbo dėl salės ir ti savo draugus. Be kitų klauso geras būrys motėm.
parengimo tiems suvažiavi- klausimų reikės aptarti kaip Bet per klaidą ar kokiais ki-|
Prisipažinti
Kontraktus
tais
nežinomais
keliais
į
tą
Reikalingos Finisherkos
mams.
LRD gali prisidėti prie atidraugiją
prisirašė
ir
kele

Pasimokėjus nario mo- traukimo į Ameriką lietuvių
Praeitą šeštadienį nežino-; Bostono miesto taryboje
kesnį susirinkimas baigėsi našlaičių iš Europos. Visus tas “ponių,” ar bent save mi piktadariai užpuolė ir iš-Į kilo karšti ginčai dėl kont Į Kingston Clothing Co. dirb
vadinančių
“poniomis.” plėšė Chelsea gėlių krautu raktų. Vienas miesto tary tuvę. Jei kurios moterys mokat
apie 10 vai. vak.
kviečia,
Valdyba. Gaunasi nei šis, nei tas. Pa vę ir pavogė 700 dolerių. bos narys, republikonas Per- finisber darbą, bet negalit eiti
vyzdžiui, jei reikia išrinkti Sekmadienį nakčia į Chel- lie Dyar iš Back Bay, pa j dirbtuvę, tai mes nuvešim dar
Aš Esu Amerikietis Diena
komisiją, tai prasideda ši sea policiją atėjo vienas jau reikalavo, kad finansų ko bą j jūsų namus, o jei katros
Iš
BALF
Veikimo
taip:
Šį ateinantį sekmadienį
nas vyras ir prisipažino, misija patikrintų visus šiais moterys ar merginos norėtu
“Atsiprašau,
ponios... kad jis dalyvavęs tame už metais sudalytus miesto mėt eiti į dirbtuvę, kad ir ne
Bostonas minės “Aš Esu A-1
merikietis Diena.” Bostono ( Vietos BALF 17 skyrius Į tamsta, ponia... ar negalė puolime. Jis yra John J. kontraktus virš 1,000 dole mokat darbą, tai mes jumis išCommon parke bus milžiniš- praeitą penktadienį . laikė tumėt. ponios, apsiimti įeiti Dovvning, 27 metų iš Chel rių vertės, kurie buvo pasi mokinsim ir gerai užmokėsim.
kas mitingas, dalyvaus gu savo valdybos posėdį. Nu į ponių komisiją blynų va sea. jis sako. jo sąžinė ne rašyti be varžytynių. Jis sa Tai yra gera proga išmokt dar
bernatorius, miesto vadai. tarta savaitės bėgyje baigti karienei paruošti...”
davė jam ramumo dėl to plė ko, finansų komisija galėtų bą ir darbas bus ant visados.
ateikit į dirbtuvę: 383 AlBus prakalbos ir dainų pro- pirkti vaikams drabužėlių
Išeina taip. kad jei ne tos šimo, o ypač jam buvo ne rasti įdomių dalykų. Bet Tad
bany
St., Bostone, ant 3-ėių lu
grama, kurią išpildys* gar-į už pinigus, kuriuos drabužių “ponios,
” tai susirinkimas malonu, kad jo motina tu taryba dar nieko tuo klau bų, arba
vajaus
proga
tam
skyriui
pašaukit Petrauską po
sus dainininkai.
praeitų per pus laiko, nes rės nesmagumų dėl vaiko simu neišsprendė.
paaukavo
W.
Roxburv
vie

6 vai. vakare. Tel. Geneva 1208.
Masiniame mitinge po at
kiek laiko reikia sugaišti negero darbo. Sako, geriau
na
parapija
(auka
buvo
(22)
viru dangumi dalyvaus daug
tas “ponias” • belinksniuo- pasiduosiu policijai, prisipa
SIBIRE MIRĖ KAPT.
$326).
Taip
pat
nutarta
pa

organizacijų, muzikos or
jant. O kam to reikia? Nu žinsiu prie kaltes, bus ra
JUOZAS GINEITIS
kestrai. bus pagerbiami ant siteirauti centre smulkesnių žemintai prašau “diploma miau. negu visą laiką bijo
ro pasaulinio karo kariai, žinių dėl vaikučių atitrauki tus” apmąstyti tą musų rei ti. kad tave policija suims... New York (LAIC) — Iš
kurie kovojo už demokrati mo iš Europos. Jei BALF kalą ir padaryti kokį nors
Sibiro gavome žinių, kad
skyriai gali to darbo imtis, pasiūlymą.
ją ir už musų laisvę.
Lietuvių
Radio
Koncertas
tenai
mirė buvęs Lietuvos
Ateinantį sekmadienį vi vietinis BALF skyrius nori
Dar
keletas
žodžių
jei
ne
armijos
kapitonas Juozas
prisidėti ir bent vieną vai tuo pat, tai panašiu reikalu.
si į Common Parką!
ką atgabenti į Ameriką. Pas mus susirinkimuose sa Ateinantį sekmadienį, ge Gineitis, apie 45-50 metų
Gavus centro paaiškinimą, koma: “Prašau ponias už gužės 19 d., 3:30 vai. po amžiaus. Karinę tarnybą
Sveikinimai iš Atlantic
bus kviečiamas platesnis imti sėdynes.” Manau, kad pietų, įvyks Lietuvių Radio Gineitis buvo pradėjęs ank
City
koncertas. Koncerto vieta sti, stodamas savanoriu į
Bendrojo Amerikos Lietu teisingiau
butų
sakyti
:
Iš Atlantic City, N.
viu Fondo narių susirinki “Prašau glausti sėdynes Jordan Hali, Huntington besiformuojančią Lietuvos
Avė. ir Gainsborough St. armiją ir dalyvaudamas ne
kur posėdžiavo praeitą sa- maS
prie
kėdės"
kampas.
Bostone. Plačiau priklausomybės kovose. Vie
vaitę Amerikos siuvėjų uni
Rep,
Del
diplomatų
sugalvoto
noje iš pirmųjų laidų bai
žinių paduota skelbime.
jos atstovai gavome sveiki
“
suktuvo
”
norėčiau
nuolan
gęs karo mokyklą, o vėliau
nimų nuo lietuvių delega
kiai pastebėti, kad pas mus Prasidės Didelė Statyba aukštuosius karininkų kur
Cukraus Trūksta
tų. Draugai A. .lenkins ir J.
GENERATION
su suktuvu sviestą suka. o
sus, kurį laiką dirbo mecha
Lekys prisiuntė gražią atvi
Nuo gegužės 1 d. pradėjo šriubams sukti vartoja kiKongresas nubalsavo duo nizuotuose daliniuose. Pas
rutę ir daug labų dienų. Spė
Ste/tted RIGHTA
tokį
įrankį,
kurį
aš
siūly

jant iš tos atvirutės, tuodu galioti nauja štampe cukrui
ti 400,000,000 dolerių para kutiniu laiku, išėjęs iš ar
prieteliu Atlantic City gra-'
pirkti. Bet stampės
----- s nedėsi
J=-‘ į čiau vadinti grįžtuku.
mos gyvenamų namų staty mijos, lankė Lietuvos Uni
technikos fakulte
žiame mieste turi “good ti- kavą ar arbatą, o cukraus
Lieku su pagarba ir tt.. bai. Vyriausybė buvo pra versiteto
mes” ir jei grįš pavargę, tai nėra. Krautuvininkai netu
Žingeidi. šiusi daugiau, kad pradėjus tą studijuodamas daugiau
vykinti didelę statybos pro chemijos mokslus ir planuo
gal ne iš persidirbimo. Pa ri, arba duoda cukraus tik
So. Boston, Mass. gramą.
Kongresas progra damas užsiimti sintetinių
sveikinimą gavome ir iš tai labai “geriems kostumedraugo J. Buivydo, Brook- riams.” o šiaip žmogus, ku
mai pritarė. Yra nusistaty medžiagų gamyba.
lvno siuvėjų biznio agento. ris turi tiktai pinigų ir stamta visame krašte per 2 me Iš Lietuvos Gineitis bol
Dainų Vakaras
Trumpą aprašymėlį iš kriau pę, cukraus negali gauti. Ži
tus pastatyti 2,700,000 gy ševikų buvo išdeportuotas
A PREMIUM MILK
čių konvencijos atsiuntė V. nantieji sako, kad cukraus
P-lė A. Tataroniutė, dai venamų namų. Iš tos progra 1941 metais. Jo mirties ap
EXTRA RICHNESS & FLAVOR
Katilius ir jis įdėtas šiame trukumas tęsis apie šešias nų ir muzikos mokytoja, ge mos vykdymo ir Bostone bei linkybės tuom tarpu nėra
Wifb Added VitomnkJP Contert
savaites.
“Keleivio” nr.
gužės 26 d., sekmadienį, apylinkėse laukiama didelio žinomos. Jo žmona Vanda
DEUVERED AT YOUR DOORV
rengia dainų koncertą, ku statybos pagyvėjimo. Butų su dukterim ir toliau laiko
LIETUVIŲ RADIO PROGRAMOS
riame pasirodys jos moki trukumas dabar yra toks di mi trėmime.
niai grupėmis ir pavieniai delis, kad daugelis žmonių
KONCERTAS
su marga dainų programa. nežino, kui pasidėti. Ypač
Dainininkai išpildys Han- kenčia dėl butų trukumo ka
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra
SEKMADIENĮ, GEGUŽĖS 19 D., 1946
del, Manney, Čaikovskio, ro veteranai, ką tik grįžę iš
Šuberto, Mozarto, Verdi, karo tarnybos.
SOUTH BOSTON CAFE
JORDAN HALL
Brahmso, Gounod ir kitų
kompozitorių dainas. Bus ir AUGUSTAS BILINSKAS
Vincas Balukonis, Savininkas
Huntington Avė., kampas Gainsborough St.. Boston, Mass.
lietuviškų
dainų,
Kačanaus
Pirmiau gyvenęs So. Bos
Prasidės 3 :30 vai. po pietų
ko
“
Mano
Rožė
”
ir
lietuviš

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko getone ir Quincy. turi tuojau
Programą išpildys: Viktoras Benderis, lietuvis tenoras. Liudwig
kai
bus
sudainuota
Šuberto
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
atsišaukti pas mane. Labai
Juht. kontra-bass—virtuozas. Einar Hansen, smuikininkas-virtuoZM. Hipolitas Valentinas. akord.onistas.
j Tave My,IU <Grazl Esl>- svarbus reikalas.
(21)
kai patarnauja.
(11-24)
Tikietai: $1.20. $1.80 ir $2.40. priskaitant ir valdžios taksas, i
Visi kviečiami atsilanky- Adv. F. J BAGOČIUS.
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
Tikietų galite gauti L. DARBININKŲ RADIO OFISE,
ti, 565 Boylston St. 8 vai.
302 W. Broadway,
366 \\ . Broad'vay, ,s Boston 27, Mass. Tel. SOUth Boston 2680 vakare.
So. Moston, Mass.

V/HITINGS

s

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales.
(-)
Savininkai:
Jonas Arlauskas ir
J uozas Skendalis.

Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. So. Boston 090
Res. 37 ORIOLE STREET
West Rosbury, Maa*.
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
ZDCDAVCN
^rvi^r j? i 07

LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kamp. Inman SU, arto Central 8*.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyrišku organu no"
silpnėjime. Gyvenimo permainų
moterų- Moterų ir Vyru lig*a
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienu
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
Tel. Commonoealtb 4570

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienu

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to-|
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinam*
326 BROADMAY,
* SO. BOSTON. MASS.
Tel. SOlIt.h Boston 4618

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