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Sako, Kad Anglija ir Amerika
Sudarė Bloką Prieš Rusiją

Kongresas Svarsto Grieštą
(statymą Prieš Streikus

Rusija Nepritaria J. Byrnes Planui — Rusai Sakosi Esą
Alkani — Skundžiasi Del Anglų Imperijos
Stiprėjimo — Molotovas Sako “NE.”

Įstatymas Galiotų 6 Mėnesius — Draftuotų Streikuojan
čius Darbininkus — Baustų Unijų Vadus, Kurie
Kursto Streiką — Mainierių Streikas

Gelžkelių streikas supur
Sovietų Rusijos užsienių
“Senas, Ištikimas
Girtas Užmušė
tė visą Ameriką. Pereitą
reikalų ministeris Moloto
Sovietų Draugas’' ketvirtadienį 5 valandą pra
Savo Žmoną
vas viešai atsakė j Valsty
sidėjęs gelžkeHų streikas
bės sekretoriaus kalbą per
Earl Brovvder, buvęs A- susmuko po poros dienų.
radio. Molotovas griežtai
Haverhillio pilietis, Raiph
merikos komunistų vadas, Prezidentas Truman pasta
atmeta visus Byrnes siūly L. Brovvn, policijos suimtas
lankėsi Maskvoje. Jis ma tė gelžkeliečių streikuojan
mus dėl taikos sudarymo, uz savo žmonos mušimą
tėsi
su Molotovu, kai tas čioms unijoms reikalavimą
Jis nepritaria, kad 21 tau šeštadienio naktį. Broun
grįžo iš Paryžiaus. Brovvde- tuoj pat baigti streiką. Uni
tos konferencija spręstų tai buvo giltas, parėjo namo ir
ris sako, Rusijoj jis buvo jos paklausė ir grižo į dar
kos klausimą; jis atmeta ir pradėjo mušti savo žmoną.
Nebraskos valstijoj pereitą savaitę susikūlė priešakiais automobilius su
pasitiktas, kaip “senas ir iš bą prezidento pasiūlytomis
Jungtinių Tautų kišimąsi Į į Kain ynai pašaukė policiją,
ku. Abidvi mašinos sutižo ir 3 asmenys buvo užrr
dideliu
troku.
Įmušti vietoj.
tikimas
Sovietų Sąjungos sąlygomis, šeštadienį gelžtaikos sudarymą; Molotovas*kuri rado Brovvn žmoną ne
draugas.” Amerikos žurna keliai vėl pradėjo dirbti.
nesutinka ir dėl Amerikos gyvą virtuvėj ant grindų, o
listams Maskvoje Brovvde- Gelžkeliečiai gavo uždarbių
Kiniečiai
I
žėmė
nusistatymo italų reparaci- pats Brovvn sėdėjo girtas,
Atomų Bandymai
Amerika Turi
ris sakė, kad jis nori gauti pakėlimą po 18 su puse cen
jų klausimu. Į visus Byrnes Jis sakosi nieko neatsimeMandžurijos
Bikini
Salose
Baisų
Ginklą
Sovietų
leidyklų atstovybę tų į valandą.
siulymus Molotovas sako nas, kaip kilo tos muštynės.
Per dvi streiko dienas
Amerikoje. Paklaustas, kaip
ne.'*
Sostinę
Brovvn šeima turi du vai
Artinasi liepos 1 d., ka
Keleivyje jau seniau bu jis žiuri į “Daily Workerio” kraštui pasidarė dideli nuo
Molotovas
nusiskundė, kučius. Dabar žmona negy
vo
rašyta apie “biologinį užsipuolimus, Brovvderis sa stoliai. Amerikos gelžkekad anglai ir amerikiečiai va vyro užmušta, o vyras da Bikini salose Pacifike
Amerikiečių ginklais ap
bus
daromi
atominių
bom

karą.
” Ten buvo pažymėta, kė, jis nekreipsiąs dėmesio liuose dirba 48,000 lokomo
sudarė bloką prieš Rusiją ir kalėjime dėlto, kad persigėginkluota kiniečiu armija
bų
bandymai.
Tuose
bandy

kad
Amerika turi naują į tokius puldinėjimus.
tyvų. 1,684,000 prekinių ir
bendrai atmeta visus rusų rė ir nežinojo pats, ką daro
užėmė Mandžurijos sostinę
muose dalyvaus 42,000 vy Changchuna ir išarė iš ten ginklą, nuodus, kurie gali
38,000 pasažierinių vagonų.
reikalavimus. Ypatingai tas
Kasdien Amerikos gelžkeesą aišku iš to, kad Ameri Unijos Prieš Prezi rų, daugiausiai iš karo lai komunistus, kurie buvo už išnaikinti priešo žemėje vi
Gromyko Protes liais
sokią
gyvybę.
vyno.
Bandymuose
daly

gabenama 6 milionai
ka remia visus Anglijos rei
ėmę tą miestą p 'rusų pasi
tuoja
vaus
123
karo
laivai
ir
139
Dabar
kongrese
buvo
pa

tonų
prekių ir milionai ke
dento Bilių
kalavimus Viduržemių juro
traukimo.
orlaiviai, iš kurių bus me Visoj Mandžurijoj eina tvirtinta ta žinia. Amerika
leivių. Visas tas judėjimas
se, neduoda rusams Tripoyra
pasiruošusi
biologiniam
tamos
atominės
bombos.
buvo
sustojęs.
Rusijos
atstovas
Jungti

litanijos, nepripažįsta Ju
Darbininkų unijos prade
...
mūšiai tarp kinu nacionakarui
ir
turi
slaptą
ginklą,
Kad
toks nuostolingas
nių
Tautų
organizacijoj,
goslavijai Triesto uosto ir da kovą prieš prezidento
Atominės bomoos bus ijn<vs armijos ir
n komunistu. kurs yra baisesnis už atomi
streikas
nebepasikartotų ir
Andriej Gromyko, įteikė
nenori pripažinti rusams re trumano įneštą įstatymo su mestos ant 100 karo laivų, Rusai skelbia, Tad kinų ko
paracijų iš Italijos. Moloto manymą prieš streikus. Bi- kurių skaičiuje bus 5 karo munistai numušė septynius nę bombą. Plačiau apie tą tai organizacijai protestą kad butų galima užgniaužti
vas sako, kad reparacijų lius svarstomas senate. Au didlaiviai, 2 orlaivių nešio bomberius ir tu<«e bombe- ginklą kongrese nebuvo pa prieš vieno UNO sekreto kitus pavojingus krašto uklausime “sotus alkano ne tomobilių darbininkų unija tojai, 4 kruženai. 17 nai riuose rasti amerikiečių la aiškinta, bet buvo tik pasa riaus dalyvavimą bankiete kiui streikus, prezidentas
supranta,” iš ko išeina, kad kreipėsi į CIO unijų pirmi kintojų, 8 submarinai, 24 kūnų lavonai. Jau nepirmą kyta, kad ginklas gali būti generolo Bur-Komorouskio pasiūlė kongresui priimti
Rusija yra labai alkana ir
karo transporto laivai. Visi kartą bolševikai skelbia to naudojamas, jis yra išban pagerbimui. Tas sekretorius įstatymą prieš streikus. At
ninką
Phillip
Murrav,
kad
dytas.
nori gauti reparacijas iš nu
yra J. B. Hutson, jis daly stovų rūmai pasiūlytą įsta
tie laivai yra “pasmerkti,”
jis tuoj pat sukeltų visas! bombų sprogimas juos grei kias žinias. Seniau pasiro
skurusios Italijos.
vavo bankiete ir pasveikino tymą jau priėmė 306 bal
dė, kad bolševikai “apsiri-1
Amerikos valdžia su di unijas prieš tą bilių.
lenku požemio kovotojų va sais prieš 13. Senatas tą įs
čiausiai visai sunaikins.
Karštai
Sveikina
ko,” jie žuvusiųjų kiniečių
Senate
eina
karšta
kova|
deliu atsidėjimu aiškina Mo
dą “Jungtinių Tautų vardu.” tatymą svarsto.
lavonus paskaitė ‘‘ameri
7,000
visokių
instrumen

Naujas įstatymas butų
Lenkijos Vadą
lotovo pasisakymus. Wa- dėl to biliaus. Darbinin
kiečiais” ir paskui paskelbė,
Gromyko pareiškė pro- taikomas tiktai šešius mėne
shingtone pareigūnai sako, kams prielankus senatoriai tų matuos, fotografuos ir kad tai amerikiečiai.
Chicagoj ir kituose mies- testą ir ta proga iskolioįo sius po paskelbimo karo ga
jei Molotovas kalbėjo Stali sako, toks bilius nėra reika kitaip registruos bombų
sprogimo
pasekmes
ore,
tuose
iškilmingai buvo pa-'Kener°U Bur-Komorowskį lo. Jis leistų prezidentui
no vardu, tai mažai yra vil lingas. Administracijos ša
sitiktas
Lenkijos požemio “lenkų tautos priešu.” Mat, traukti atsakomybėn unijų
vandenyje
ir
tolimose
apy

2
9
700
9
00b
Namų
ties susitarti su rusais dėl lininkai nori tą bilių greit
kovotojų
vadas ir vėliau Komorouskis stovi už ne vadus, kurie kursto streiką
linkėse.
busimos taikos Europoje.
pravesti,
kol
dar
neatvėso
Bikini bandymuose “da Kongresas priėmė įstaty kenki jos kariuomenės vy- priklausomą Lenkiją ir ne- ar neleidžia darbininkams
Bet Washingtono pareigū
piktas
ūpas
dėl
gelžkelių
lyvaus
” 4.800 visokių gyvu mą ir prezidentas jau pasi riausias vadas generolas pripažįsta rusų jodomo? grįžti į darbą. Įstatymas
nai “nenustoja vilties.” kad
streiko.
Prieš
bilių
griežtai
j
lių,
tame
skaičiuje bus 4.000 rašė apie pastatymą per du Bur-Komorowskis, kurs pa 1 Lenkijos valdžios Varšuvo liestų tiktai tas ūkio šakas,
Stalinas nebus toks griežtas
baltų
žiurkių,
200 ožkų. 200 metus 2.700.0HO naujų gy garsėjo Varšuvos kovose je.
kuriose streikas gresia su
savo reikalavimuose, kaip pasisakė ir CIO ir Darbo
kiaulių ir 400 kitokių mažų venamų namų. Vyriausybė prieš nacius 1944 metais.
stabdyti
visą krašto ūkį ir
Molotovas sako, esą jau ne Federacijos pirmininkai.
įteikė ir Lenki
gyvulėlių. Po bombų spro siūlė duoti 600 milionų do Kai Bur vedami varšuvie josProtestą
jis
butų
taikomas
riktai ta
pirmą karią rusai daug už
lėlių valdžios atstovas
gimo
visokie
specialistai
čiai
sukilo
prieš
nacius,
ru

da,
kada
vyriausybė
butų
siprašo ir paskui nusilei REIKALAUJA NUTRAU- j
lerių paramos namams sta
O. Lange, kuriam iš viso ne
žiūrės,
kas
bus
pasidarę
su
džia.
tyti, bet kongresas subsidi sai stovėjo jau prie Varšu- patinka, kari Bur-Komorove perėmusi tą ūkio s tką į sa
KTI SANTYKIUS SU
tais
gyvuliais,
o
pagal
tą
jas sumažino iki 400 milio os ir nieko nedarė, kad skis buvo įleistas į Ameriką. vo vadovybę. Pagal tą įstaVATIKANU
bus aišku, kas pasidarys bu nų dolerių.
Varšuvos gynėjams padėjus.
■ tymą
vyriausybė galėtų
Mūšiai Del Barbino
simame
kare
su
žmonėmis,
Bur
sako,
kad
rusai
tyčia
draftuoti
į armiją streikuo
Karo metu Amerika pa
Pagal naują bilių vyriau
kurie
atsidurs
bombų
spro

leido
naciams
išskersti
len

SIAMO-FRANCUZŲ
jančius darbininkus, jei jie
Kinijos nacionalinė val siuntė savo atstovą prie Ro
sybė garantuoja vieną bikų
kovotojus.
Bur-Komodžia Mandžurijoj užėmė to mos popiežiaus. Dabar A- gimo srityje...
nesutiktų
grižti i darbą.
PEŠTYNĖS
TĘSIASI
lioną dolerių morgičių ant
rovvskis
sako,
kad
jei
Ame

krašto sostinę ir jos kariuo merikoj daug kas reikalau
naujai statomų namų. Vy
gelžkeliečių
Sulaužius
menė jau artinasi prie Bar ja atšaukti Amerikos atsto AMBASADORIUS TAY- riausybė iki 1047 metų ga rika norėtų, ji galėtų rusus
streiką,
prieš
vyriausybę
1941 metais, kada Fran
priversti
trauktis
iš
Lenki

bino. didelio Mandžurijos vą iš Vatikano. Šiomis dielo pasilaiko sau teisę duoti
dar stovi anglių kasyklų
LOR GLOBOS LIETU
jos. New Yorko miestas cija buvo vokiečių perblokš streikas. Mamierių unijos
pramonės centro siaureje. nomis presbiterionų bažnypirmenybę
statybai
su
sta

VIŲ ŠELPIMĄ
Generolas Marshall bando ciu atstovai vėl pakartojo
tybos medžiaga. Pirmeny ’enkų kovotoją pasitiko ofi ta, Siamas “išsiderėjo” iš nariai, praėjus dviems sa
“sutaikyti”
kariaujančius reikalavimą nutraukti san
bė naujus namus statyti ir cialiai ir labai iškilmingai. Vichy valdžios tam tikrus vaitėms “paliaubų.” tęsia
Roma.
—
Ambasadorius
kinus. Įdomu, kad generolo tykius su popiežiumi. Jie sa
pirkti bus duodama karo Ateinančią savaitę Bur-Ko-jžemės plotus iš francuzų streiką. Derybos su J. L.
Myron
Taylor,
prezidento
Marshall “taikinimo dar ko, Amerikoj bažnyčia vi
veteranams. Laukiama, kad morowskis lankysis Bosto Indo-Kinijos. Dabar fran- Lev.is eina.
bas” ypatingai reiškiasi ta sada buvo atskiria nuo val Trumano atstovas prie šv. priėmus naują oilių statyba ne.
euzai nori tas sritis atsiim Paskutinėmis žiniomis, su
da. kada nacionalinės val stybės ir todėl nėra reikalo Tėvo, sutiko globoti lietuvių rakils ir jau po metų dide
ti iš Siamo. Siamas nenori mainieriais jau susitarta ir
džios kariuomenė laimi. laikyti Amerikos atstovą šelpimo darbą Italijoj. Kum lis gyvenamų namų truku RINKIMAI VOKIETIJOJ duoti, jis sako, tos sritys tei trečiadienį bus pasirašyta
Kada komunistai ėmė Man prie katalikų bažnyčios gal Dr. J. Končiaus, BALF pir mas bus pašalintas.
Amerikiečių okupuotoje sėtai priklauso Siamui. Pa sutartis. Mainieriai laimėjo
mininko kviečiamas, amba
džurijos miestus, “taikini vos.
Vokietijoje praeitą sekma sienyje tarp Indokinijos ir “sveikatos ir šalpos fondą.”
sadorius Tavlor sutiko būti
mo’’ darbas buvo sustojęs.
LIDICE BUDELIS JAU
dienį miestuose įvyko rinki Siamo vis eina maži susirė
BALF Garbės Pirmininku
Dabar, kada komunistai
PAKARTAS
mai i miestų tarybas. Buvo mimai ir peštynės.
Italijai.
IRANE STREIKAVO
gauna lupti, “taikintojai”
Reikalauja Pašalinti
išrinkta 1.025 miestų tary
Gegužės 15 d. Excelsior
ALIEJAUS DARBI
dirba išsijuosę. Del HarbiHermann
F
ank,
buvęs
bų
nariu.
Dauguma
gavo
viešbutyje kun. Dr. Končius
Franko Diktatūrą
NINKAI
no miesto gali įvykti kruvi
WH1TNEY NEPATEN
Čechijos “protektorius.” pa “socialiniai
krikščionys,”
suruošė
užkandžius
ambasa

ni mūšiai. Komunistai sako,
kartas Prahoje už jo pra kurie laimėjo 484 vietas,
KINTAS
jie gins Barbiną visomis iš Irane pasibaigė dvi savai doriui Taylor pagerbti. Už sižengimus prieš cechu tau paskui seka socialdemokra
Ispanijos vyriausybės iš
galėmis, jie tą patį sakė ir tes tęsęsis aliejaus darbinin kandžiuose dalyvavo Ame tą. Didžiausia H. Frank tai. kurie gavo 421 vietą,
trėmime vadas. Jose Girai,
dėl Changchuno, Mandžu kų streikas anglų koncesi rikos šalpos organizacijų kaltvbė, cechų teismo aky komunistai pravedė tiktai
Gelžkeliečių unijos vadas kreipėsi į Jungtinių Tautij
Romoje
atstovai
(UNRRA.
jose.
Darbininkai
kėlė
rei

rijos sostinės.
buvo ta. kad jis davė 47 atstovus į miestų tary A. F. Whitnev sako. prezi saugumo taiybą su pasiūly
kalavimus dėl pakėlimo už katalikų, žydų. American se,
dento Trumano pasielgimas mu, kad L’NO tuoj pašalin
RINKIMĄI ČECHOSLO- darbių ir dėl davimo apmo Relief for Italy, kooperatv- įsakymą sunaikinti Lidice bas.
gelžkeliečių
streiko atžvil tų taikiomis priemonėmis
VAKIJOJ
kamų atostogų. Streikas pa vo CARE), Vatikano vals kaimelį, netoli Prahos, už
giu
buvo
negeras.
Whitnev generolo Franko diktatūrą
iš to kaimo Įvykintą pasi Nesenai gavusi nepriklau
tybės
sekretoriato
atstovai,
sibaigė.
Darbininkai
sutiko
Trans-Jordanija žada mesti i busimus prezi- Ispanijoj, UNO gali tą pa
Praeitą sekmadienį rinki
kėsinimą prieš ankstyvesni somybę
Lietuvos įgaliotas
Hevdabar
turi
savo
karalių. Tai dento rinkimus savo unijos daryti, jei pritaikys Jspanimuose į parlamentą komu pavesti ginčą spręsti trečių ris prie Vatikano ministeDr. St. lv°kišką “prote! torių
jų
teismui.
“
emiras,
”
kurs pasi- pinigus, apie pustrečio mi- jai ekonomines sankcijas,
nistai pravedė 114 atstovų,
dricha. Lidice mimas buvo buvęs
Girdvainis ir kiti.
liono dolerių, ir 220.00(1 bal- Jei UNO negrąžins ispanu
socialdemokratai — 36. na
. . v.
visai sunaikintas visi suau- vadino karaliumi. Trans- sų
cionaliniai socialistai — 55,
“Keleivyje” naudinga yra
Apie. užkandžius rasė Ro- gę vyrai t.ime kaime buvo Jordanija turi 300,000 gy-( „ .prieš Trumaną. Whitnev tautai laisvę, Ispanijoj gali
katalikai — 47 ir slovakų daryti visokiu* biznio skel mos laikraščiai ir Amerikos vokiečiu išžudvti, o moterys ventoiu. Jos naujas karalius'nepatenkintas ir kitų gelž- kilti kitas kruvinas pilietidemokratai — 41. Daviniai
karių “Star and Stripes” ir vaikai išvežti į įvairias pasisakė už sukūrimą ara- keliečių unijų vadais, kurie nis karas su visais to karo
bu valstybių federacijos.
į nepritarė jo politikai.
į baisumais.
dar negalutini.
bimus ir pajieškojimus.
laikraštis.
stovyklas.
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SENMERGĖS REIKALAUJA SAU PENSIJOS

A. BIMBA NKVD
ATSTOVAS

(socialistų vadą) ir pasakė,
kad kongresas draudžiamas, ji
uždraudė vidaus reikalų mi
nisterija. Kadangi uždraudi
mas buvo neteisėtas, tai kon
gresas visvien prasidėjo.
“Valandą laiko kongresas ėjo ramiai, bet vėliau unifor
muoti policininkai Įėjo i salę
ir pareiškė vyriausybės var
du ir su aliantų kontrolės ko
misijos pritarimu, kad kong
resas draudžiamas ir bus prie
varta uždarytas. Po to buvo
pašaukta kuopa ginkluotų žan
darų ir salė patuštinta...”

Kaukazo Razbaininkas

Rusija Nešelps Badaujančių

“Keleivis” išleido vertin Jungtinės Tautos turi
gą brošiūrą: “Juozas Stali UNRRA—organizaciją, ku
nas, arba kaip Kaukazo raz ri rūpinasi Europos ir Azi
baininkas pasidarė Rusijos jos badaujančių žmonių šel
pimu.
diktatorium.”
Toje organizacijoje pri
Šioje brošiūroje skaityto
jas ras daug ir labai svar klauso ir Sovietų Rusija,
bių žinių apie Stalino jau bet—
Rusijos diktatorius Stali
nystę, jo tamsią karjerą ir
nas atmetė prez. Trumano
begalinį žiaurumą.
Kas nori pažinti naujųjų kvietimą, kad
prisilaikų čengis Chanų, nepa- įetų prie šelpimo badaujandarys klaidos įsigydamas! elu. Gndi, kvietimas buvo
šių brošiūrą.
'
'?autf s.uY.tl‘nta>
'Stalinas žudė ir žudo ne!Jau davus‘ klt>) pasizadejitik savo politinius oponen mų ...
Tuogi tarpu kvietimas bu
Čia matosi Londono senmergių demonstracija, kurią tos moterys įtaisė
tus, kitų partijų žmones. Jis
vo
duotas pradžioje šių me
skerdė bolševikų senąją
reikalaudamos sau pensijos. Jos turi net savo organizaciją.
tų!
gvardiją, jo valia buvo su
Je, vėlu šelpt badaujanti
i vardą. Mat, jų išsilavinimas naikinta visa lenkų komu —kodėl?
amate yra labiau visapusiš nistų partijos vadovybė!
Tur būt delx to, kad
Stakas. ne tiek sumechanizuo- Tokių ir daug kitų faktų
T
tas, tai ir prie mechaninio jus rasite šioje' brošiūroje. ' 1>n° aruodai tusti. Jo "sov-•
• - i---------x  chozuose ir kolchozuose
i
darbo jie vertingesni. Tai Brošiuros
DAR PABĖGĖLIŲ KLAUSIMU
viršelis
papuoš
! reiktu organizuotai išnaudo- tas charakteringu atvaizdu tik usnys ir “varnalėkai”
(Laiškas iš Anglijos)
tarpsta.
iš Stalino “žygdarbių.”
‘Keleivis” iškėlė įdomių visas banko pelnas turėtų u., . w , ,
. ,

Kada A. Bimba lankėsi
Lietuvoje, ten jis “atstova
vo amerikiečius,’’ kalbėjo,
lyg tarsi jis tikrai atstovau
tų visus Amerikos lietuvius
ir net Ameriką. Viename
mitinge tas glušas stačiai ėmė kalbėti visos Amerikos
vardu ir “užtikrino” kau
niečius, kad Amerika ir ne
mano priešintis Rusijos ag
resijoms...
Parvažiavęs į Ameriką A.
Bimba pradeda “atstovau
Taip vyksta Rumunijoj,
ti”
Lietuvos
budelius,
kur
yra koki tai “aliantų
NKVD žandarus ir kalėji
mų sargus. Jis dabar deda kontrolės komisija.” Tikre
si žinąs, kodėl NKVD turi nybėj ta “komisija” yra ru
areštuoti lietuvius, juos šau sų komisija, amerikiečiai ir
dyti, tremti ir t.t. Jis “ži anglai toj komisijoj neturi
no,” jis pats buvo, jis “ma batso, bet jie skolina savo
vardą rusams, nes svarbu
tė.”
Bolševikai suėmė Lietuvo juk išlaikyti “vienybę.”
je P. Klimą, istoriką, d.jTaip budeliai rengia lais
lomatą, nebejauną ir ligotą vus rinkimus, o galingosios
Plieno Žirgai Neprunkštė
žmogų. Klimas yra vienas demokratijos gali džiaugtis
Vos Tūkstantis Kalorijų
iš tūkstančių areštuotų ir ar sarmatytis, kad jos pa
Pereito ketvirtadienio na
Indijos ir Japonijos žmo
vis dar areštuojamų lietu deda rusams atimti laisvę
ktį
sustojo Amerikos gele
nės badmiriauja. Jie gauna
vių. Jis kalėjime rusiškų bu dar vienai valstiečių tautai.
-Į vos po tūkstantį kalorijų žinkeliai. Tūkstančiai žmo
delių rankose. O A. Bimba
nių, važiavę į savo namus
tų, technikų, inžinierių, ku parai.
imasi pilti pamazgas ant P.
ciai
sudaromi.
Francijoje;
vėliau
ėjo
prof.
Kalorija — šilumos viene-.ar. siaiP reikalais j kitus
rie galėtų vadovauti. GaliKlimo ir tuo stengiasi pasi GELŽKELIEČIAI STOJO Pakšto samprotavimai del
Išvietinti
lietuviai
turėtų
tas
maiste. Vidutiniai imant, mies^us, staiga liko vietose,
Į NELYGIĄ KOVĄ
tarnauti budeliams ir Lie
galimumų įsikurti užjūrio organizuotis i kooperatyvus. medžiaga kooperatyviniai žmogus turi gaut tarp 2,000
Plieno žirgai sustojo, plietuvos okupantams.
kraštuose*. Tie samprotavi tokio pobūdžio, kur darbo gaminti. Organizuotus sta ir 2,500 kalorijų parai.
no
žirgai liovėsi prunkšti—
Geižkelių
streikas
tęsėsi
Bimba sako:
jėgos
išnaudojimas
yra
mai
yra
nerealus:
tokiam
įdvi dienas ir susmuko. Pre
tybininkus beveik kiekvieAmerikiečio
vidutinė
kl'astas’, nuo Atlanto
“Tas tiesa, kad Francijoj, vo zidento ultimatumas ir pu sikurimui reikia pinigų, ku svarbiausis. Nurodyti kon nas kraštas įsileistų, jei maisto porcija sudaro tarp l^1 Pacifiko, buvo suparaliyra sun- praktiškai galima butų įro
.
kiečiams ją okupavus, Klimas blikos pasipiktinimas priver rių nėra. reikia krašto, ku- krečius .pavyzdžius
3,000 ir 3,400 kalorijų pa žuotas. Nervavosi valstybės
ris
įsileistų
ir
tokio
įsileidiku
nežinant
būklės,
kurioje dyti jų naudą.
buvo areštuotas. Bet iš ten jis tė gelžkeliečius grįžti į dar
vyrai, nervavosi eiliniai pirai.
buvo atgabentas Lietuvon ir bą. Gelžkeliečiai savo ko mo‘aiškiai nenumatoma ir yra dabar ar bus rytoj išAišku, jaunesni žmonės,
Galit įsivaizduot, kaip Iieciai.
Tačiau nepaisant kokį mokslą jie
paleistas. Jis, MATYTI, buvo voje nebuvo vieningi. Iš 20 atsakvmų tuo reikalu nėra vietinti lietuviai.
jaustumėtės gaudami vos
Tokią galią turi organi
pasižadėjęs darbuotis vokiečiu gelžkeliečių unijų (brolijų) gauta*. Norima visus kartu i spėlioti ir dabar galima. Sa- butų išėję, jei neturi prak
tūkstantį
kalorijų.
zuotas
darbas. Rankpelnis
naudai. Argi kitaip hitlerinin tiktai dvi pasisakė už strei apgyvendinti, kad išvengti kysim. buvo paskelbta, kad tiškos specialybės, — turėtų
atsitraukė
nuo
mašinos
Budinga, kad lenkiškasis;.
.................
.
kai jį butų išleidę iš kalėji ką. o 18 prieš streiką. Strei ištautėjimo, bet tokio ap-i Amerikos zonoje bus ker- amato išmokti. Senesni tei
bolševikų
“
rojus
”
stovi
gre-i
t
Y
arscl
°
“
J
masina
sustojo
—
mo?”
kavusios unijos turi 293.000 gyvendinimo joks kraštas Į tami miškai eksportui į An- sininkai ir kitokie sunkiai ta Indijos ir Japonijos. To P?ra P’odukeijos, nėra tiejper sekančius tris menarių, o unijos, pasisakiu nencri ir tokiam apgyvendi- gliją
tus. Ten esantieji lietuviai Pataikomų sričių žinovai “rojaus” gyventojai privalo kimo.
Kur čia Klimo “kaltybė”? sios
nimui
reikalingų
kapitalų
prieš streiką, turi 1,pritapti kooperatyvų tenkintis su 1,100 ar 1,200 To butų nereikėję, jei tas
Vienintelis A. Bimbos įro 470,000
nėra. Todel reikia svarstyti galėtų susiorganizuoti j i galėtų
narių.
administraciniam
darbui,
milžinas suprastų, kad jo
dymas del Klimo prasižen
tokius galimumus, kurie ne 1^X1^ bXs Tačiau tokie kooperatyvai, kalorijų.
Gelžkeliečių
streikas
pa

politinė
galia turi būt lygi
gimo yra tas, kad Klimas
prie esamų sąlygų yra ima- tokias arteles galėtu apru- aišku, su laiku išaugintų sa Net Kinijoj yra kiek ge
lietė
ne
geižkelių
kompani

jo
ekonominei
galiai.
xrxxx x x xx
jv viairiau.- Vidutinė
kino x----Doreiia
-- ._____
—
irGTiii.
jas,
bet
plačią
publiką.
Mi

» jaunus va- — 1,300 kalorijų parai.
buotis vokiečiams. Iš to
“Lai Pirma” Jie Ištraukia...
Pasiūlymas
apsigyventi kinti mechaiŽškais puikiais.
“matyti” matyti tik vienas liūnai žmonių nukentėjo del Francijoj ar kitose Europoe traktoriais ržstų išvilkimui j< ^etinty ,ietuviy
Išsižadėjo—Ko ir Kaip?
Vienas komunistų laikra
dalykas, kad A. Bimba me to streiko. Miestams tuoj šalyse yra labiau įmanomas. 11 v»v«
štis
šitaip kritikuoja musų
yra
nemažai
senų
ir
jaunų
luoja, jis neturi jokių Įrody pradėjo gręsti bado pavo Bet ir čia reikia atsisakyti
Dabar Vokietijoj yra a- kooperatininkų, kurie turė Brooklyno “Vienybė” sie valstybės
sekretorių Byrlojasi del F. J. Bagočiaus.
mų, jokių žinių, bet pliauš jus, dirbtuvės pradėjo stoti, nuo minties visiems kartu pie 80 lietuvių miškininkų,
nes:
imtis iniciatyvos. Koope Ji sako:
kia, kaip nerimta NKVD o Europai, kuri gyvena A- apsigyventi. Reikia svarsty kurie tokio darbo organiza tų
“Mr. Byrnes sako, kad
racija
varge gimsta.
merikos
maistu,
bado
gilti

“Naujienų ir Keleivio
vimu galėtų užsiimti. Kapi Vargasvisada
žandaro birbinę. A. Bimba,
ti
apsigyvenimas
mažesnė

reikia
ištraukt armijas iš opo
praeito
karo
ją
tur būt, girdėjo, kad NKVD nė pasidarė dar baisesnė. mis grupėmis. Jei seniau talo investavimas butų ma Lietuvoje išugdė. Vargas iš strategai savo idėjinį drau kupuotų
šalių. Jis turi min
(politinės žandarmerijos) Gelžkeliečiai sustabdė būti pavieniai
žas ir gal būt net paskolos ugdė ir Ročdelio pionierius. gą (Bagočių) ‘išmetė per ty Austriją,
emigruojantieji
Bulgariją ir pa
tardytojai klausinėja iš na nai reikalingą patarnavimą, lietuviai, dažnai iš Lietuvos iš okupacinės valdžios tam Vargas ir sunkus, bet soli tvorą.’ Socialistai išsižadėjo čią Vokietiją...
Lai pirma
o
todel
visa
visuomenė
ne
cių nagų išlikusius gyvus
galimos, o nauda labai di darus darbas bei savytarpio žmogaus, su kuriuo jie virš M r. Byrnes ištraukia
kaimo
iki
šio
laiko
neištauAme
žydus: “O kodėl tave na galėjo to streiko priimti šal tėjo, tai ir mažesnės dabar delė. Organizuota jėga to talka, gali padėti išspręsti ir keturiasdešimts metų arti rikos armiją iš Chinijos,
Is
ciai neužmušė? Jei tu bū tai ir būti tiktai stebėtoja tinės grupės tokio ištautėji kie kooperatyvai galėtų dabartines lietuvių proble mai bendradarbiavo...”
landijos ir dar 56-šių kitų
tum geras žmogus, vokie toje kovoje. Publika pasisa mo galėtų išvengti, jei jos greit prasigyventi ir su įgy mas. Organizuotai jie gali
Kaip ir del ko jie išsiža šalių ir svarbių salų !”*
kė
ne
prieš
darbininkų
rei

čiai tave butų nugalabiję.
tomis lėšomis, praktika ir nemažai išmokyti vakarų dėjo?
bus organizuotos.
kalavimus.
bet
prieš
unijų
Je, “lai pirma’? Amerika
organizacija su laiku gal Europos ir užjūrio ūkininką,
Jei tu išlikai gyvas, tai tu.
Ogi del to, kad SLA Pild.
Užuot
jieškojus
dviejų
ar
kovos
būdą.
Toks
kovos
buTarybos rinkimu metu so-itr?Vkia 5370 aimiją — ten
matyti, vokiečių agentas.”
būt galėtų savo veiklą plės
dsa, kurs gręsia milionams ! 10 milionų dolerių užjūrio ti ir užjūrio kraštuose. Prak bet neorganizuotai jie su
-----ateis raudonasis
neagitavę
už Bago barbaras ir
žmonių, kurs paraližuoja vi kraštuose įsikurti, ką prof. tiškai naudingoms grupėms žlugs. Savo laiku Olandijos cialistai
plėš, kiek drūtas...
MASKVOS SUSITARIMU są kraštą, yra neleistinas. Pakštas siūlo, aš siūlyčiau ir įleidimas lengvesnis ir politiniai emigrantai daug čių!
Komunisto apetitai dides
ŠEŠĖLYJE
Streikuojančių unijų va Amerikos lietuviams įkurti esant užtikrintam darbui at prisidėjo pne Anglijos teks Bet kada socialistai agi
tavo
už
Bagočių,
ta
pati
ni
už plėšiko apetitus.
tilės pramonės sukūrimo.
dai “persūdė.” Jie perver banką lietuviškai koopera eitis geresnė.
“
Vienybė
”
mus
bombarda

Lietuviai galėtų pakelti
Suskilusios Birbinės
Trys didieji Maskvoje bu tino savo jėgą ir metėsi Į cijai remti. Toks bankas ga
Beveik visi lietuviai arba Francijos žemės ūkį, bet vo. Ji sakė, kad socialistai
vo nutarę, kad Rumunijoje kovą. kurią turėjo pralaimė lėtų parduoti šėrus, galėtų
užvaldyt Susivieniji SLA Pildomosios Tary
bus pravesti “laisvi rinki ti.
pirkti Šeras įvairios organi jų dauguma turi palinkimų bernaudami pas Francijos nori
bos rinkimai užsibaigė, bet
mą...
mai.’’ Artinasi rinkimų lai Gelžkeliai nuo gegužės zacijos, kredito įstaigos, pa žemės ukiui. Žemės pirki dvarininkus jie to nepada
“Vienybės” strategų logi komunistų propaganda dar
kas, bet apie laisvę rumu 16 d. buvo perimti į vyriau vieniai žmonės. Bankas ga mas plačiu mastu neįmano rys.
Kooperatinis lietuvių su- ka tokia: eisi per dvarą ar tęsiama. Šiomis dienomis
nai dar ir svajoti negali. Iš sybės kontrolę. Streikas vy lėtų gauti paskolų ir turint mas, bet atskiri žemės ūkio
komunistų spaudoje pasiro
daugybės pavyzdžių paduo riausybės tvarkomuose gelž- galvoje opią išvietintų žmo kooperatyvai galėtų išsinuo- siorganizavimas gali turėti aplink dvarą—vis tave mu dė
ilgas “manifestas,” smer
šiu!
sime vieną pagal “C. S. Mo keliuose buvo streikas prieš nių apgyvendinimo proble muoti arba nusipirkti žemės kitų teigiamų pasekmių.
kiantis
SLA vadovybę. Po
nitor” korespondento R. H. vyriausybę.
Gelžkeliečių mą, gal būt pašalpų. Koo netoli miestų ir užsiimti Kooperatyvai butų lietuviš Girdit, Tavorščius Barasi! “manifestu” pasirašo Levu
Markham pranešimą apie streikas pastatė vyriausybę peracijos idėja yra populia daržininkyste.* Daržininkys kos visuomenės turtas, šis
“Vilnies” Pruseika labai os, Masys ir tūlas Martin.
socialistų partijos kongreso prieš pasirinkimą, arba ka ri ir remiama International tė tuo patogi, kad mažam turtas jėga ir organizuotu supyko ant socialistų. Kaip Be to, Masio duktė taip pat
žemės plote duoda darbo mas, sąlygoms esant galėtų
išvaikymą.
pituliuoti prieš dvejų unijų Labour Office.
jie drystą agituot prieš Bim duoda savo trigrašį.
dideliam žmonių skaičiui.
Nesenai bolševikai, tero reikalavimus, arba sulaužy Tarptautinis Kooperaty Bankas galėtų parūpinti to Lietuvon persikelti. O su bos vėžio “institutą.” Pasak
ru ir papirkimais, atskėlė ti tą streiką. Vyriausybė ne vų Susivienijimas turi savo kiems kooperatyvams įran kurtas Bankas Lietuviškai jo, socialistai veda “biau- Jų tikslas — komunistu
nuo socialistų partijos ma kapituliavo, todel unijos atstovą UNO Sočiai and E- kių, stiklo šildytuvams, tro- Kooperacijai Remti galėtų riausią šmeižtų kampaniją”; naudai diskredituoti SLA.
O Stela M ąsytė vis priža skeveldrą bliudlaižių, streiką prakišo. Vienintelis conomic Council ir šitas kų daržovių pristatymams. išplėsti veiklą ne tik užsie musų obalsis esąs toks: “Nei
kurie pasisakė “už vienybę” to streiko rezultatas gali bū Council be kitų problemų Dabar Europoje traksta nyje esančiai kooperacijai cento Lietuvai!” Ir jis stato siekauja, kad ji ne komu
nistė...
ir prisijungė prie bolševikų ti tas, kad unijos bus padė turės spręsti ir išvietintų maisto ir jo dar ilgai traks. remti, bet ir lietuviškai koo klausimą:
peracijai
Lietuvos
ukiui
at

jusios
1948
metais
perrink

žmonių
problemą.
Jei
Ban

partijos. Likusioji partijos
“Kokią teisę turi tie niek Komunistas nebūtų komuTokie kooperatyvai greit
nįstas, jei jis elgtųsi žmo
dalis, kuri atstovauja milži ti prezidentą Trumaną nau kas Lietuviškai Kooperaci-' prasigyventų. Gal būt atski statyti.
Dabartinės renkamos au šai kalbėt apie grįžimą Lie niškai. O dabar—
jai Remti turėtų realių pro
nišką socialistų daugumą, jam terminui...
Gerai organizuoti darbi jektų, jis galėtų rasti para- rose vietose butų įmanoma kos maža pašalpa, faktinai tuvon !”
greit apsitvarkė ir nežiūrint
Lyg mes kada nors būtu
išnuomoti žemės . ir. , ukininSuskilusios birbinės nori
. . išvietintus lietuvius išlaiko
į visokius persekiojimus ir ninkai yra jėga. Gelžkelie mos tiems projektams įgy- ....
me
davę
“
prošenija
’
’
va

svietą
žavėti, keldamos pai
valdžios šunvbes pradėjo čiai tą įrodė, kada visas vendinti. Kokie šio banko bai ribotą skaičių galvijų ir UNRRA. Bet ir tos aukos žiuot į Paleckio “rojų.”
ką
triukšmą.
H
nesitęs amžinai ir jos turi
krašto gyvenimas del jų turėtų būti praktiški užda
veikti. R. Markham sako:
ūkio
padargų.
Kitose
vieto

išmaldos dėmę, nepaisant
streiko apmirė. Bet su pa viniai?
Bet kokios teisės turi Gryžta Ku Klux Klanas
se
kooperatyvai
gal
būt
ga

“Kad sutvarkius partijos or augusia unijų jėga eina ir
tautinių
sentimentų.
Svarbu
“pats” Leonas — girti tą
Visų pirma reikia suda
Georgia valstijoj prade
ganizaciją, paruošus rinkimų padidėjusi atsakomybė. Da lyti iniciatorių grupė, kuri lėtų įsitaisyti mažas dirbtu užsienio lietuviams svarsty “rojų,” į kurį jis nevažiuo
da
veikt fanatikų organiza
programą ir aptarus tolimesnį bar visas darbininkų judėji išdirbtų įstatus, o paskui ves tokio pobūdžio, kur ne ti budus, kaip praktiškai ja ir su lazda vejamas ne
cija
Ku Klux Klanas.
veikimą, keli šimtai socialistų mas turės progos apgalvoti, pravestų kampaniją visame brangios mašinos, bet dar padėti išvietintiems asme bėga?
Ku Klux Klanas — kas
delegatų susirinko j partijos ar del reikalavimų, kuriuos pasaulyje tarp lietuvių Ban bo jėga daugiau nusveria. nims patiems susitvarkyti.
Vejamas į Maskvą jis pa
Įvairių
sričių
specialistai
ir
nors
panašaus į carinės Ru
kongresą Buchareste. Policijai galima išreikšti keliais cen ko šėrus parduoti. Šerai tu
Kooperatinis organizuo- bėgo į “skloką”: vejamas i
^ur^?,4.;r t°klusjtumas atrodo geriausias bū Lietuvą gal bėgs į “kitajų” sijos “černasotnikus.” De
buvo iš anksto pranešta apie tais į valandą, galima dary rėtų būt maži, kad kiekvie
ja. atsakingi musų vyriau
tą kongresą, kaip t« reikalau ti kraštui milžiniškus nuos nas galėtų pirkti, sakysim, galimumus svarstyti.
das ir jam bus daugiausiai žemę..
riauja parėdymai ir pagal Mask tolius, paraližuoti visą ūkiš vienas doleris už šėrą. Pas
pauvKi, jd
jei bus
uua suivui
sukurtas Pruseika, jo paties žo- sybės žmonės į tuos “
ou"
Lietuviški
amatininkai padėta,
vos nutarimus. Bet prieš kon ką gvvenimą ir silpninti vi kui bankas turėtu remti lie Vakarų Europoje turi gerą Bankas Lietuviškai Koope- džiais
tariant — “bergž-L-°-fnciH.s JH0^nugarius pro
greso pradžią atėjo policijos są kraštą santykiuose su už tuviškus kooperatyvus pas- vardą. Lietuviški siuvėjai, racijai Remti.
džios ožkos našlys bara- z,un- Kas bus?
valdininkas pas Titel Petrescu sieniais?
Kooperatininkas, banščikas.”
Į
Strazdas.
kolomis pigiu procentu, o staliai, batsiuviai turi gerą
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Detroito Naujienos
DETROIT, MICH.

Ii Socialistų Susirinkimo

Pajieškomi Amerikos Lietuviai

•oto---?*" • c*;

23 d. sekmadienį, 1 valan
dą dieną, toj pačioje Arraoni svetainėj, 2384 24th St.

Mickūnuose, Šiaulių apskr.
LIETUVOS GENERALI gimusi
Šviesa Juozas, iš Radviliškio. gyv.
NIO KONSULATO NEW Baitimorėj ir Chicagoj.
Tamulaičiui, Bromus. Juozas ir
YORKE PAJIEŠKOMI
Vincas, kilę iš Paziegždrių, šakių
ASMENYS:
apskr.

LSS 16-tos kuopos susi
rinkimas įvyko gegužės 12 WATERBURY, CONN.
d., Armono svetainėje. Or-į
ganizatorė P. Warner ati Streikas tęsės 103 Dienas
darė susirinkimą. Susirinki
mui pirmininkauti išrinktas1 Gegužės 19 d. čia pasid. J. Pilka. Perskaitytas pro l baigė ilgas A. Brass Com
tokolas ir priimtas, atlikti pany darbininkų streikas.
15 tūkstančių darbininkųkiti formalumai.
103
dienas.
Organizatorė
pridavė išstreikavo
vardus pavardes draugų, Streikuojančiųjų tarpe bu
kurie naujai įstojo į kuopą: vo ir lietuvių. Streikas pasi
Justinas ir Julė Balčiūnai. baigė darbininkų laimėji
William ir Nelle Podolskiai, mu, bet ilgas streikas nu
Helen Dillis, D. J. Kaspar- vargino ir darbininkus.
Streikas prasidėjo vasa
ka ir Jonas Anglickas. Visi
rio
4 d. Prieš streiką dirb
naujai įstojusieji draugai
priimti su didelėmis ovaci tuvės dirbo 44 ir 50 valan
dų per savaitę, dabar dirbs
jomis.
Pramogų komisijos var- 6 valandų. Uždarbiai padu pranešimą daro drg. B.Įkelti 18 su puse centų Į vaKeblaitienė. Sako, drau ‘ landą.
gams ir draugėms pasidar Per visą streiko laiką dar
bavus, prakalbos drg. Mi- bininkai laikėsi gerai, vie
chelsonui pavyko gerai. Va ningai.
K. As-a.
karienė nebuvo toki didelė,
kaip butų galima surengti
AKRON, OHIO
nes jaučiama visokių mais
to trukumų, bet kurie drau
Nelinksmos Žinios
gai atsilankė, visi buvo ją
ja patenkinti; sako, suėjom
Gegužės 7 d. čia mirė
savi draugai, pasikalbėjom,
pasilinksminom, gavom nau Ona Kruelskienė, vos sulau
kusi 52 metų amžiaus. Sir
jų draugų į organizaciją.
tik keturias dienas. Pa
Kiti komisijos nariai, drg. go
liko
dideliame nubudime
M. Strazdienė ir J. Besąs
vyras
Juozas, ,vienas
paris, pranešėjos raportui
t? sūnūs,
n
pritarė. Raportas piiimtasl?'Ę.raza. dvi dukteiys, Ona
su
su namrrimn
pagyrimu
draugams
užj.
.. ’ senyvo amžiaus
D
pagynmu draugams
aiaugams uži
uz,ir
. Elena

Mankienė-Raštutaitė Anelė, gimus (
Šylių km.. Naumiesčio vai., Thura-1
ges apskr.
Matusevičius Damazas, iš Jonaj Matukienė Morta,
vos, gyv. New Yorke.
.Mickienė
(Petkaite) Apolonija,
duktė Juozo.
Miliutą Jonas, gyv. Telšiuose ar
apskrity, dabar Amerikoje.
Nikutaite Marė, gyv. Telšiuose ar
apskrity, dabar Amerikoje.
Nagroc! is Antanas, gyvenęs New
Yorke.
Paienčius Pranas, Ozkaro Papendiko brolis, gyv. Chicagoje.
Paulauskienė Julė, gyv. Brockton.
Petrauskas Jonas, Jakėnų kaimo,
čia matosi laivas “Marine Flasher, kurs šiomis dienomis atvežė į New
Salako vai., Zarasų apskr., ir jo
vaikai.
Yorką 800 karo pabėgėlių iš Vokietijos. Jie susideda iš 16 tautybių. Ar ju
Petrusevvicz Adam, gyv. Philadeltarpe yra lietuvių, da neteko patirti.
phia. Pa., Richmond Street.
Pipyne Juozas, gyv. Philadelphia.
Pliuškys Antanas, gyv. Telšiuose
WORCESTER, MASS.
delegatus: V. Aslimenską, daug giminių Lietuvoje. ar apskrity, dabar Amerikoje.
Į
Rozalija, gyv. Teis. .ose
A. Kriaučialį ir K. P. šim- Palaidotas kovo 22 d. daly- ar Pliuškytė
apskrity, dabar Amerikoje.
Iš Sandariečių Veikimo ( konį. Jie bus delegatais ir vaujant dideliam buriui giPoškaitė Julė, gyv. Pittsburghe.
-------Į SLA seime.
minių, draugų ir pažįstamų. Prošogalavičienė (ar panašiai) Laurinavičaitė. kilusi iš Raudondva
Gegužės 19 d. Sandaros—o—
Velionis buvo senas “Kelei- rio
vai., Kauno apskr., gyv. Trenton.
Puodžiūnas Jurgis, gyv. New Yor
16-tos kuopos susirinkime. Sandaros kuopa paskyrė vio” skaitytojas,
buvo
skaitytas užkvietimas; $25 Lietuvos
reikalams
per Ilgai
atminsime
tą gerą ke.Pupšaitė Barbė. gyv. New Yorke.
J„1
„..1? T - — —. — 1 J T~> ~ T
L* vvrt V I
C 2 _ _ 1*.
••
t
dalyvauti Liepos 4 d. Bos Lietuvai Remti Draugiją, o lietuvi ir gerą draugą, o ve- Railai. Antanas ir Kazys, sūnus
kilusios iš Va
tone Lietuvos Nepriklauso Sandaros namo fondan kuo- lionies šeimai reiškiu gilios Railienės-Puzinaitės.
balninko. gyv. Chicagoje.
, užuojautos.
mybės Komiteto rengiama pa davė $150.
Riebžda Pranas.
Reill Gastavas, Kidulių vai., gyv.
me masiniame mitinge.
—0—
Geras Draugas.
New Haven, Conn.
Gegužės
19
d.
lietuviu
re------------------V/orcesteriai, suprasdami
Reinert Augustas.
Rėklaitis Gustavas, iš Jurbarko,
tokio parengimo svarbą, nu publikonų kliubas turėjo L. KORPORACIJŲ PELNAS gyv.
New Haven, Conn.
tarė prisidėti nors ir su ne P. Kliubo vasarnamyje sa- 192;) meilį-skaitomi pa- Rimkevičius Juozas, gyv. Hart
dys ..riebiuju metų” A- ford, Conn.
didele auka. Sandaros kuo vo pasekmingą pikniką BuRumbučiai, kilę iš Vėžaičių, kurių
pa skyrė tam reikalui $10. vo daug jaunimo ,1 dėlto, i;;eriį.os „kiškime gyveni- dalis
gyveno Brooklyne.
reikia
pasidžiaugt,.
Kad
jauj
me
.
Tais
raetais
viso
r
Arae
.
Sabaliauskas Petras. Lietuvoj gy
Išrinkta delegacija vykti į
Sutkuose, Šakių apskr.
Bostoną Liepos 4, dalyvau nieji lankosi musų parengi- !rikos korporacijos turėjo venęs
Saldukas
Vincas, gyv. Bostone.
ti tame mitinge. Viso pasi muose.
Skinkiai, kilę iš Šunskų, Vilkaviš
gryno
pelno
8,600,000,000
Reporteris.
apskrities.
žadėjo važiuoti iš kuopos 16
dolerių. Atskaičius mokes kioStančikas
Juozas, gyv. New Yorke.
musų veikėjų. Atrodo, kad
čius, korporacijoms liko Stankevičius Antanas, kilęs iš Ku
PLYMOUTH. PA.
piškio.
pelno $7,400,000,000.
pasidarbavimą. Išrinkta iiim?t!neI? Ba,bora B?ne' daugelis vvorcesteriečių Lie
Aleksas, gyv. New Yorke.
4 d. važiuos į Bostoną Mirė Kazimieras Andreikas Bet 1945 metai sumušė Statkus
Šimkus Dženas (John?), sūnūs
ateityje veikti pramogų kpVarXnT PaHko pos
gimęs Amerikoje, bet buvęs
kaitų su bostoniš1929 metus. Paskutiniais Vinco,
misija; į ją įeina: B. Keb- posunių, podukrų ir anūkų,
™l,,° minėti
Lietuvoje.
kiais
ir
kaimyninių
kolonijų
Pavėluotai
pranešu
apie
karo metais Amerikos kor- Šiurkaitė. kilusi iš Joniškio.
laitienė, J. Balčiūnas, M. L.
Velionė
priklausė
prie
Į
lietuviais
Amerikos
nepri;
mirtį
Kazimiero
Andreikos?
poracijos padarė pelno 22,' Šiurkus, kilęs iš Joniškio.
Balčiūnas.
Stasys, gyv. Brooklyne.
' klausomybę
ir pakelti balsą kurs mirė vos sulaukęs 52 000,000,000 dolerių, o at Šonilo
SLA
198
kuopos
ir
prie
A.'
”
Šulmienė (Matuzaitė) Veronika
Nutarta įkurti vyrų cho

metu amžiaus. Iš Lietuvos; skaičius mokesčius, kurie
Lietuvių Piliečių kliubo. Tos už Lietuvos išlaisvinimą.
relis, tuo tikslu išrinkta ko draugijos
—
o
velionis atvyko į Ameriką per karą buvo aukšti, korprisiuntė gėlių
misija, Į kurią įėjo draugai
ir išrinko grab- Nemažas būrys worceste- jaunas, pirma gyveno Phi- poracijoms liko gryno pel-1
J. Balčiūnas, M. L. Balčiū laidotuvėsna
riečių ketina vykti į New ladelphijoj, o pastaruosius no 9,000,000,000 dolerių.
nešius.
nas ir A. Strazdas. Nutarta
Haven birželio viduryje Į 22 metus gyveno Plymouth, Spėjama, kad 1946 me
Velionė
nemažai
yra
dir

vasaros laiku kurioj nors busi visuomeniniame veiki Sandaros
ir Į SLA seimus. dirbo anglių kasyklose. Mi tais Amerikos korporacijos
vietoj ant parkų laikyti sek me, ypač prie A. Lietuvių Veikėjas Dvareckas
jau tu rė staiga, kovo 18 d. grįžęs padarys pelno 16 bilionų
madieniais pasikalbėjimus,
ri
pasažierių
visam
Tarybos
skyriaus,
daug
yra
iš kasyklos darbo. Paliko dolerių, o atskaičius mokės
vieta bus pranešta vėliau. prisidėjusi ir aukomis iri naujam Studebeikeriui savo
užBALF 76-ame skyriuje darbu. Velionė buvo links-i pildvti. Sandaros kuopa į dideliame nubudime savo čius, joms liks nemažiau,
moterį, tris dukteris, du kaip 10 bilionų pelno padadirba musų kuopos atstovai mo budo ir draugiška, todel j sandariečių seimą siunčia 3 žentus.
keturius anukus irJ lyti šėrininkams.
M. Strazdienė ir J. Pilka. turėjo daug geni draugų, oi
v
Šis pastarasis yra BALF iž jai mirus buvo prisiųsta'
dininkas, renka pinigus ir daugybė gėlių nuo lietuvių
tuoj išduoda visokiems šal ir
pažįstamų svetimtau
A? Tik Išėjo iš Spaudos Nauja Brošiūra
pos reikalams. Dabar yra čių.nuo
Retai
tiek
gėlių
tenka
nupirkta už $400 drapanų matyti, kiek buvo Onos
50 poru vaikams batukų ir Kuelskienės laidotuvėse.
kitkas. Minėtasis BALF sky
Velionė mėgo laikraščius
rius apsiėmė partraukti iš skaityti.
jų kelis už
Europos porą našlaičių i sirašiusi. Turėjo
Daugiausia
mėgo
Ameriką; girdisi, kad ir at skaityti “Keleivi,” sakyda
skiros šeimos žada paimti vo “Keleivi” aš imu pir
našlaičių. Musų atstovų ra miausiai skaityti, o paskui
ARBA —
portas iš BALF darbuotės iau kitus.
priimtas su pagyrimu ir tuo j
Lietuvos velionė paėjo
iš kuopos iždo paskirta $5. iš IšViekšnių
miestelio, Ma
Kaip Kaukazo Razbaininkas
Kiti draugai tuoį pradėjo žeikių apskričio.
nešti savo aukas iždininkui išgyveno 38 metus.Amerikoj
Tebūnie
J. Pilkai, kuris tuoj rašė jai lengva ilsėtis šios
Pasidarė Rusijos
kvitus, kam už penkinę, laisvo i žemelėj, o mes šalies
liku
kam už dešimkę ar daugiau. sieji ilgai jos neužmiršime.
Diktatorium
Visi draugai sudėjo savo
B. Yarašius.
auką BALF veikimui pa
remti.
Parašė J. Pilipauskas
Kitas LSS 16-os kuopos
susirinkimas Įvyks birželio

Juozas Stalinas

Redakcijos Atsakymai.

Pusamžė moteris pajieško darbo už
gaspadinę mažame miestely arba ant
farmos. Daugiau žinių suteiksiu per
laiška. Prašau įdėti stampa.
(25)
MARTHA MENES.
1537 Temple St.. Los Angeles 26, Cal.

WORCESTER, MASS.

CBESTNEY’S
CANTEEN
VIETA MALONI IR ŠILTA

Visokių Gėrimų, Alaus,
gardžiai pagamintų Vai*
gių ir Užkandžių
Čia gaunama ir “Keleivis"
pavieniais numeriais

90 MILLBURY STREET
MORCESTER, MASS.

<

A.
Scmezys, Sudbury,
OnL Canada. — Laikraščiai

iš Lietuvos dabar ateina,
nors ir labai nereguliariai.
Jei “Keleivyje” paduoda
mos žinios iš Lietuvos laik
raščių, tai kartu ir nurodo
ma, iš kur toki žinia gauta.
Daugiausiai ištraukų iš Lie
tuvos laikraščių paduoda
“LAIC,” Amerikos Lietuvių
Informacijos Centro leidžia
mas biuletenis. To biulete
nio adresas yra: 233 Broadway, New York 7, N. Y.
Didžiuosius Rusijos laikraš
čius Amerikos didmiesčiuo
se galima ir ant standų pirk
ti.
Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,” pa
garsinti savo biznį tarp lie
tuvių.

i

TAS DUONOS NEPRAŠO

ATVYKO 800 KARO PABĖGĖLIU

Sekr. J. Besasparis.

MOTERIS NORI DARBO

KAS SKAITO, RAŠO

Tiškevičienė Antanina, gyv. New
Yorke.
_ Trepkiienė-Zumaraite Elena, gyv.
Molinėje.
Venckienė-Zuma raitė Emilija, gyvenusi Moline.
Vilkaitis, kilęs iš Mergbudiio, ša
kių apsk: . ar jo dukterys.
Višniauskas Andrius, Kir.nekižkės kin., Pilviškių vai., Vilkaviškio
apskr.
Wilkowsky Jau.yga. Uoginių km..
Biržų apskr., ir vkilkovvoki Petei,
gyvenų _,rorx, N. Y.
ZableeT ne Ona, i ilu.-i >s ■ arto
km., Aioi .an ; olė- apskr
Jieškoini-.ji m apie juos žinantie
ji maloniai pra.- -ni atsiliepti.
Consula*“ G<' • 1 of Lithuania,
41 W. 82nd St. .ev York 24. N. Y.

A. L. INF. CENTRO PAJIEŠKOMI ASMENYS

Ai.ciulA V: as, spėjamai gyvena
Union j ve., Chi'-’goj.
Ba:< nacsl ienė Pranciška.
Baka nai.sk ienė Emilija, abi iš na
mų Balvoči-itės. is Maigų km., Viekš
nių vai. Mažeikių apskr., spėjamai
gyvena New Yorke.
Bendoravičienė (Derenčiutė) Mag
dalena. gyv. Bro-.klyne.
Budrevičius Juozas arba jo įpėdi
niai, kilęs iš Ve .erių, 'lariampo's
apskr., i Ameriką atvy.... prieš D.
Karą, buk gyvena Chicagoje.
Budrevičius Ignas apie G3 m. amt,
iš Veiverių, Mariampolės ap., buk
tai gyvena Chicagoje.
Berną-..šiene
Jriva
(Liupžytė).
spėjamr: gyvena Chicagoje.
Burgu ienė Kos ta arija, buk gyve
na De Moines. Ioua.
Blum Gustav, Užsienių km.. Bu
belių vai., sakių ap., siuvėjas. J
USA atvyko prieš D. Karą.
Bakutytės, 0;>a ir O-esį, abi ki
lusios iš Medi u ni;ų km., Šimkaičių
vai., Raseinių ap: <., gy
Chicagoje.
Baltrima . Kaz s ir Vilimas, gyv.
Chicagoje.
Brūkliai, Adomas ir Jonas. Alkiš
kių km., Akmenės vai.. Mažeikių
apsk., buk lai gyvena Chicagoje.
Balčiuvienė Juzė
i Basalykaitė),
apie 50 m. amž.. Žeimių km., Aly
taus apsk., į USA atvyko prieš D.
Karą.
Boris Elena.
Barkauskas Nikodemas, sūnūs Juo
zo, Dotamų km.. Gražiškių vai., Vil
kaviškio apsk., spėjamai gyvena New
Yorke.
Barkaunlrai
ię
jj.
.
HAKTfOKD, CONN.
sūnus Simano. Vidgirių km., Gra
žiškių vai., Vilkaviškio apsk.. gyv.
Musų mieste nekurie Ru Detroite.
Blaževičius, Blažys Aleksa, gimęs
sijos garbintojai vis rengė USA. tėvai kilę iš Dvariškių kaimo,
vai., Panevėžio apskr.
si po karo važiuoti namo ir Subačiaus
Burdziliauskienė Magdalena (Ku
sakydavo, ten tai gyveni činskaitė) duktė Andriaus, Katiliškm., Sasnavos vai., Ma
mas, nereikia pačiam laks kių-Tupikų
riampolės apsk., į USA atvyko po
tyti ir jieškoti, kad tau kas D. Karo (arba jos giminės).
ką pataisytų. Ateina komi Bagočiunienė Ona (Masiulytė).
Bolskis Vincas, sūnūs Karolio, iš
saras į stubą, apžiūri ar tau Kelmės.
Raseinių apskr., spėjamai
ko reikia, ar namas reikia gyvena Brooklyne.
Balta ragis Kazys > jo žmona Ro
taisyti, tuoj atsiunčia meis zalija
(Petrilaitė). Ji kilus iš Sau
terius, viską sutaiso ir gy linių km., Gruzdžių vai., Šiaulių ap.'
Barbora (Kučinskai
venk sau, kaip ponas! Ot tė),Chemerkienė
duktė Andriaus. Kantališkiųtai kontras, ne taip kaip Tupikų km., Sasnavos vai. Mariam
apsk., į USA atvyko po D.
čia, kur kapitalistai viską polės
Karo.
'
*
W
r ’
turi užgriebę.
česnai, Petras ir Jonas spėjamai
Bet kai Bimba paskelbė gyvena Chicagoje.
čiganaitė Ona George, Pilviškių
“Laisvėje” savo kelionės įs vai.,
Vilkaviškio apsk., spėjamai gy
pūdžius, kad į Rusiją va vena Pittsburghe.
Shimes Albinas Julii
ius (Chmiežiuojant reikia vežtis čemo liauskas).
daną su duona, tai musų Chmielia-:skas Petras, sūnūs Juo
gy v. Chicagoj, S Halssavanoriai ir nuleido nosis. zo spėjamai
Street.
Jei jau į svečius važiuojant, tedČepienė
F nilė.
su itjsu valdžios pakvietimu, DubinsAu,!. Vladas ir Jurgis Pekm.. Veiiuon s vai.
reikia vežtis duonos, tai ką lučių
Druječiai. Pov lar ir Kazys. Saliejau bekalbėti apie gyveni
ai.. 1 kmergės ao.
D. K.
mą. Išrodo, kad gyvent ge J LSA at'-yko
Daunyte Liu^ja si
giminėmis
riau kapitalistinėj Amerikoj (Daunia:).
ir daug švariau, negu po uPf Orto, apie . n. amžiaus i
USA atvy--, pri-š O. Kai., spėja
Stalino “saule.”
mai gvv. N<-w iorgfc
Hartfordo kvaiši bolševi D ėkai: kai broliai, buk gyv. Brook
lyne
pnKjauso teatro ma_
kai gerai padarytų, kad pri geių
rateliui.
simintų, jog A. Bimba va Da\ .Oi.is Antanas.
žiavo rusų valdžios pa Dvkericaė A n* mina (SteDanaviap... 52 m. amžiaus Nau
kviestas. Jis buvo vienas čiute).
miesčio .-ai. Sakiu apskr.
vienintelis lietuvis iš kelių HędenVnč Berta , Krištouytė) a*
šimtų tūkstančių Amerikos pie 7.. m. amžiaus

E,er C-advilalietuvių, kurs gavo leidimą viri.te), buk gyv. Rieeville.
rowa
ir pakvietimą aplankyti Ru Ghans Zofija, uk gy-z. Detroite
Gninau Eernand ša Hškių km
siją ir Lietuvą. Jis buvo pa Šimkaičių
vals.. Raseinių ap.. 3pė>H
kviestas propagandos sume mai gyv. Brooklyne.
>5 Alkiškių
timais, kad parvažiavęs km Akmenės va!.. Mažeikių
tpskr
mums meluotų apie Stalino kuk JO; Chicagoje
’
Gražiai, Antanas ir .' ad’.-yga, savo
“saulės” šiltumą ir sovietiš laiku
J- sey City h :ki plaukų kirpikos tvarkos gerumą. Jis ir mo sa’ ia.
meluoja. Bet ir bemeluoda Gegžąai, Pranas. Birutė ir Anelė
tėvai ki.,. iš Puša)o»o miestelio*
mas jis kartais prasitaria ir jųuGurklys
Zanrinns (Zaferinas) spė
pasako, koks gyvenimas yra jamai gyv. Brr >kl_. ne.
Janulaitienė instancija (Lepšytė),
maskolių okupacijoj Lietu arba
jos įpėdin..d
voj. Jei komunistiški davat Jablon.sk Jtilris, Joniškio valsč..
kos mokėtu galvoti, jie tU- kaulių apskr.. : v. Ph adelphijoj.
rėtų nusigręžti nuo tos —
Kau-i Janavičius
į^gaitis
’v'V ,rio<aa.
Jurgaitis Vin as ir Juozas Svenkazo “saulės,” kuri ĮSll
įsiriogdrės km.,
’lOg- drės
km.. s;.,
Si tdiu apsk.
lino į Lietuvą SU savo poliVizbarų km., GirkalCininkO cebatais ir mindo Jieškomieji ar arie juos žinantieLietuvą. Bet ar jie turės ji maloniai prašomi atsiliepti:
Litnuanian American Information
tiek supratimo?
Center. Sočiai Service Btirenu

Kaina 25 centai. Užsakymus Prašom Siųsti:

Hartfordo Pelė.

KELEIVIS, 636 E. Broadway. So. Boston 27, Mass.

i

333 Broadway. New York, N. *T.

J

Puslapi* Ketvirtas
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SO. BOSTON

PAGERBE LAIKRAŠTININKĄ HEARSTĄ
jos priešus, bet nepriklauso
mybė davė valdžią visai ne
liaudžiai.. Kova del tikro' sios demokratijos, del pa
Korsetų Dirbėjas ir Reviliucininkas — Rašytojas ir
prasto žmogaus teisių reikė
jo vesti ir nepriklausomybę
Kovotojas — Užmiršus Amerikos Demokratijos
“Tėvas”—Naujoj Tėvynėj be Pilietybės
1 iškovojus. T. Paine jautėsi
nusivylęs.
Apie Amerikos demokra perskaitė tą knygutę, o ne 1791 metais T. Paine ištijos “tėvus” vra prirašyta mokantiems kiti perskaitė. Įvyko Į Angliją. Ten jis raeibės knygų. Vaikai mokyk
1776 metais vasarą kolo-1 do seną tvarką if greit stolose mokosi atmintinai ių mjų kongresas pa'skelbė jo Į kovą prieš ją. Jis paravardus ir darbus; rašytojai Jungtinių Valstybių nepri-Įšė knygą “The Rights of
kasmet parašo daug knygų klausomybę. Didelis nuopel‘  Man.” Knyga turėjo milži
apie “Founding Fathers.” nas del to paskelbimo pri nišką pasisekimą, jos išsi
Dargi lietuviški bolševikai, klauso “Common Sense” platino apie pusantro milio
kada jiems buvo Įsakyta iš autoriui, kuris pirmas aiš no ekzempliorių. Bet kada
Maskvos garbinti Amerikos kiai suformulavo, ką dau anglai pradėjo telktis i ko
vą už “žmogaus teises,” po
demokratiją, buvo išleidę gelis žmonių jautė.
licija suėmė veiklesnius ko
knygutę, kurioje išgarbino
“
Laikai,
Kurie
Bando
“pirmuosius tėvus” iki pa
votojus, o T. Paine pabėgo
Vyrų Dvasią’*
i Franci ią. Ten iis beregint
dangių. nors taip nesenai
Nuo
nepriklausomybės Įsitraukė i revoliucijos ko
iie pagal savo išgales, Į
tuos “tėvus” buvo spiaudę. paskelbimo, iki jos iškovo vą, buvo išrinktas i revoliu
jimo praėjo ilgi 7 metai.
parlamentą ir sėdėjo
Apie visus Amerikos de . Tai buvo metai sunkaus ka- cini
iame
kartu su “žirondismokratijos kūrėjus yra daug ro visokių trukumų ir ne
”
nuosaikiais
revoliucitais,
žinių ir knygų. Tik vienas gerovių. Pirmosios koloni ninkais.
iš tų kūrėjų yra užmirštas stų armijos buvo pakartoti- Kai Franci joj revoliucijos
ir apie ji retai kas nori
ik?1 pri
f1 j“ į nai anglų sumuštos. Thomas eigoje ėmė viršų kraštutisiminti. Tai yra Thomas
įnomas pajne st0jo j kariuomenę ir nieii “jakobinai,” T. Paine
Paine. JĮ prisimena tik ma-1 tarnavo joje eiliniu karei
i konfliktą su jais ir
. žas būrelis žmonių, jo var viu. Apie kariavimą jis sa suėjo
metais buvo padėtas
das yra gerbiamas radikalų kėsi nieko neišmanęs, todėl i1794
kalėjimą,
kuriame išsėdė
tarpe, bet, šiaip jau, jis yra nenorėjo būti karininku. Jis
ies Angeles miesto piliečiai Įteikia laikraštininkui
jo
10
mėnesiu.
iš Hearstui
užmirštas. Jam nieks nesta buvo plunksnos kareivis ir kalėjimo iis iki Paleistas
pagyrimo raštą už jo dovanas gautas muziejui.
1802 metų
tė paminklų, io vardu ne jo žodžiai buvo pavojingesgyveno Paryžiuje ir vėliau
krikštijo miestų ir parkų, m priešui, negu armotos.
grjžo Į Ameriką. Čia tuo
jam dargi nebuvo pripažinBūnant T. Paine kolonis metu prezidentu buvo jo
Į ta pilietybė laisvose Jungti- tų armijoj su Washingtonu, draugas
___ __ ir vienmintis Tho; nėse Amerikos Valstybėse, Į pirmą karo žiemą Washing- mas Jefferson.
vegų didelis rupesnis. Po 5
JURININKŲ TAUTA
—Tegul bus pagarbintas, * ke, kaip darytum būdama kurioms Thomas Paine da Į tonas ji pakalbino parašyti
vė
jų
vardą.
Sunkus
Amžiaus
Galas
'
metų nacių šeimininkavimo
I ką nors, kas sustiprintų kaMaike... Ko tu taip žiuri Į mano vietoj?
• riuomenės ir gyventojų at- Franci joj būdamas Tho Norvegų yra tiek pat, norvegai turi daugiau ką at
—Visų pirma, tėve, aš Į
mane?
Thomas Paine Ateivis
Paine parašė knygą kiek lietuvių. Bet po šio ka statyti ir taisyti. Bet preky
—Aš žiuriu, kad tėvo vie tokią vietą neičiau. O jeigu
Thomas Paine buvo ang_ Į sparumą. Padėtis buvo sun mas
“
The
Age of Reason.” Toj ro Norvegijai niekas neatė bos laivynas, rodos, yra jų
ki
:
kraštas,
vos
Įsitraukęs
jau man tektų tenai būti, las, iš amato korsetų dirbė-!
na akis išrodo pamušta.
knygoj
jis argumentavo mė laisvės, ji nebuvo Jalto didžiausias ūkiškas rupesnis
—Del to, Maike. aš ir at tai aš pypkės nerūkyčiau ir jas. Jis gimė 1737 metais, i karą, jau jautėsi pavargęs.
ėjau pas tave. Gal duosi i ginčus su juodveidžiais Thetforde, Norfolke. Jis Pirmų dienų karingumas prieš visų tikybų bažnyčias je parduota ir išduota, kaip šiuo metu.
prieš ateistus. Jis gynė atsitiko su lietuvių tauta.
neičiau.
man kokią rodą.
daug vargo pakėlė Anglijo greit išgaravo, prieš akis ir
PERPILDYTA ŠALIS
“
deizmą,
” tikėjimą Į Dievą Bet ir Norvegija turi sa
stovėjo
sunki
ir
ilga
kova.
—Ar patekai i kokią bė —Gali būt, Maike, kad je ir pagaliau nutarė keltis
Skaitėme
apie Indiją, kad
be
kunigų
ir
bažnyčių...
vo pokarinių bėdų. Prieš ši
aš padariau misteiką. Ale Į “pažadėtąją žemę”—Ame Būdamas su kareiviais T.
dą?
—Jes, vaike, turėjau spo pasakyk, kokią tas nigeris riką. 1774 metais T. Paine Paine parašė brošiūrėlę Ta knyga ir T. Paine gin karą Norvegija turėjo labai ten gyventojai dauginasi
«čas su Washingtonu padarė didelį prekybos laivyną. 1 sparčiau, negu kraštas paturėjo tiesą mušt man Į aki? atvyko Į Ameriką, vežda “Crisis.”'
rą su juodžiais.
T.
Paine
savo
brošiūrėlė
j
i
iš jo savo rūšies pabaisą A- Jos prekybos laivynas. pa-'jjegia išmaitinti. Dėlto karts
—Į tą klausimą aš atsa mas su savim B. Franklino
—Ką tai reiškia?
rr.,i envn
b.-fJnuo karto Indijoj siaučia
sakė:
Amerikai
atėjo
lai’
merikos miesčionių ir dievo- gal
savo didumą, u,,,-z,
buvo ket-jnuo
—Tai reiškia. Maike, kad kysiu tėvui kitu klausimu. rekomendaciją. Atvyko jis
Pasakyk, ką tėvas su savo Į Philadelphiją. Pradžioje kai. kurie bando vyrų dva baimingų davatkų akyse. virtas pasaulyje. Ji turėjo badas, ypač nederliaus me
su nigeriais susifaitavau.
parapijonimis
darytumėt, iis dirbo, kaipo privatus mo sią. Vasariniai kareiviai ir Jis buvo apšauktas blogiau daug daugiau laivų, kaip tais daug žmonių išmiršta
—O kaip tas atsitiko?
—Jei tu, Maike, turi čė- jeigu i jūsų bažnyčią ateitų kytojas. vėliau gavo redak saulėtos dienos patriotai iš siu žmogumi, bedieviu ir tt. Franeija, Italija, Vokietija. nuo bado.
Indija nėra vienintelė per
so, tai aš tau išvirozysiu vi juodveidis su kepure ir pra-i toriaus vietą “Pennsylvania sigąs sunkumų ir vengs tar Jau senas, suvargęs ir be Rusija, Ispanija, Portugali pildyta
šalis. Po šio karo
nauti sava kraštui^ Bet tįe. ašio prie dūšios. T. Paine zja,.. Jos laivynas buvo ma
unu miuauuu ju^ų cwn- Magazine” žurnale.
są istorjią.
kurie dahąr laikysis tvirtai, Amerikoje pasijuto sveti žesnis tiktai už Anglijos, girdėjome daug kalbant a—Daug laiko aš neturiu, tuosius?
T.
Paine
buvo
savamoks

užsipelnys dėkingumo iš vi mas ir nereikalingas. “Geri Amerikos ir Japonijos pre nie Indoneziją, yfrač anie
tėve, bet visgi tavo “istori —Gali būt. Maike, kad
Javos salą. Tai yra nelabai
ir mes jam taip padarytu lis. daug skaitęs, daug mąs sų žmonių. Tironija, kaip žmonės.” visokios rūšies da kybos laivynus!
ją” norėčiau išgirsti.
jie padarė man.. tęs. Į Ameriką jis pakliuvo, pragaras, nesiduoda lengvai vatkos ir miesčionys prieš jį Prekybos laivynas buvo didelė sala, jos plotas vos
—Na, tai pasiklausyk. me,—kaip
Taigi matai, tėve. kad kada “kolonijos” jau virė nuveikiama...
gatavi buvo kažin ką dary norvegų tautos maitintojas. siekia 48,500 ketvirtainių
Kaip tu žinai, aš esu ceka- visai be reikalo juodvei-. nepatenkintos Anglijos parT. Paine barėsi ir malda ti. Apie tarnybą ar vietą Norvegų laivai plaukiojo po mylių, tai reiškia nėra nė
vas žmogus ir noriu viską džius kaltini. Norėdamas į lamento ir karaliaus parė- vo, jis tyčiojosi iš bailių ir
visas juras, vežiojo visokias du kartus didesnis už Lietužinoti. Taigi pereitą nedėl- kitus teisti, visuomet pamė-i dymais. Visose kolonijose, plakė “saulėtos dienos pa vyriausybėje, ir kalbos ne prekes Europoje, Azijoje,.1 vos plotą. Bet Javoje gyve
dienj nuėjau Į nigerių baž gink pirma pats atsistoti jų į' patingai jų centruose, kaip triotus,” kurie rodė patrio buvo. Teko senam rašytojui Afrikoje ir Amerikoje. Nor- °a 46 milionai žmonių, argyventi
vienam, atsiskyrus
«.
•/
nyčią pažiūrėt, kaip jie gar vietoje. Tik tuomet galėsi
vegų pajamos iš prekybos Lą 16 kartu daugiau, negu
ė?i j Bostone ir Philadelphijoj, tizmą tada. kai jokio pavo- nuo
žmonių.
Kada
jis.
gy
bina poną Dieną. Nusiėmiau kitus suprasti ir teisingai jų žmonės mitingavo, diskuta ’aus nebuvo. Jo žodžiai tu
vendamas Ne\v Rochelle, laivyno svetur siekė per me- Lietuvoje! Java yra kalnuo
kepurę, pypkę i tėjau i ki elgesi Įvertinti.
tus apie 110 milionų dole- ta salis, o kur nėra kalnų,
vo ir kalbėjo be pradžios ir rėjo milžiniško atgarsio po
šenių ir einu tiesiai prie di —Maike. tu man tokių galo apie reikalingas per visą kraštą. Visur aštrus nuėjo kartą balsuoti, jam nu:
ten džiunglės! Javoje yra
džiojo altoriaus. Ale žiuriu, pamokslų nesakyk. Geriau mainas.. Bet “nepriklauso Paine žodžiai sukėlė ūpo buvo pasakyta, kad tiktai
Užėjo karas. Norvegijos 136 vulkanai, 59 iš jų yra
kad niekur nesimato nei duok rodą, kas reikia da mybės” veik niekas nemi drąsos, padidino ištvermę piliečiai gali balsuoti. Vadi prekybos laivynas dirbo aukštesni, kaip 6,000 pėdų.
Dievo, nei šventųjų. Toj ryt. kad akis neskaudėtų. nėjo. Visi norėjo tenkintis ir neapykantą ne tik link nasi. “Common Sense” au- aliantams. Virš pusės Nor Ten yra 20 milionų akrų
toriui nepripažinta piliety
vietoj, kur pas mus yra pa
—Eik namo, tėve, ir išsi vienokiomis ar kitokiomis Anglijos karaliaus, bet ir bė. T. Paine mirė dideliame vegijos prekybos laivų bu dirbamos žemės, kur augi
nelės švenčiausios abroz- miegok. Geresnio patarimo reformomis, bet niekas ne •ink tu “torių,” kurie linko
nama ryžiai ir kiti maisto
varge, visų apleistas. Jis bu vo paskandinta karo veiks produktai, o pusantro milio
das. pas juos stovi kažin į dabar aš negaliu tau duoti. norėjo visai skirtis nuo An i Anglijos pusę
vo palaidotas savo farmoje. muose. Dabar reikia laivy
’l
koks nuogas nigeris. Iš pra
glijos. Dargi po 1775 metų
Po pirmos brošiūros T. bet šiandien iš jo kapo ir nas atstatyti, o tuo tarpu no akrų žemės yra naudo
—\T
Na. s.tai• gud bai, Maike.
džios mislinau, kad tai zly—Iki pasimatymo, tėve. susikirtimų su anglais, prie Paine paskelbė dar visą ei pėdsako neliko. Jo atmintis Amerika per karą pastatė jama auginti cukrinėms
dukas; ale kai geriau Įsi
I.exingtono. netoli Bostono, lę kitų. užvardydamas jas vra gyva tiktai tų širdyse, milžinišką prekybos laivy nendrėms, kavai, arbatai.
žiūrėjau. tai jis neturi nei
ną, Anglija greit atstato sa tabakui, oumai ir kitoms
nepriklausomybės reikalavi tuo pačiu “Crisis” vardu
ragų, nei uodegos. Kitoj vie Ali ŽINOTE, KAD- mas buvo reto “kolonisto” Kiekvienas sunkus karo kurie neima esamą tvarką, vo laivyną, stengiasi neatsi parduodamoms” prekėms.
kaipo paskutini išminties
toj numalevota nigerka su
(tain tada vadinosi amen klausimas, kiekvienas nepa žodi. Kas siekia geresnės likti ir kitos šalys.
Java yra tirščiausiai ap
1940 metais Jungt. Valst. kiečiai) lupose.
stora lupa. Tada pamislisisekimas ar apsileidimas tvarkos, teisingesnių santy- Viso norvegų prekybos gyventa šalis. Vietomis ten
nau, kad aš per apmilką pa bankai turėjo $75.963.000.T. Paine buvo aptariamas, ’iu tarp žmonių, tam Tho laivynas per karą neteko gyvena 4,242 žmonės ant
dariau mistei ką. Sakau, čia 000 depozituotų pinigų. O
“Common Sense”
2.330.000 registruotų tonų vienos ketvirtainės mylios
aiškinamas. Žmonės buvo
turbut nigerių saliunas. o ne 1944 metais jie turėjo $141,Pirmas aiškų nepriklau- nadrasinti ir vykstančiam mas Paine ir šiandien yra talpumo laivu. Naujų laivų ploto!
vidutiniai
bažnyčia. Taigi užsidėjau i 449,000,000.
omybės žodi tarė šviežias sunkiam karui buvo duota ■>3 vyzdys kovotojo, kurio buvo gauta tiktai apie 400,- tyvena (Amerikoj
tiktai
apie
50 žmo
kepurę. Įkandau pypkę ir
ateivis, anglas revoliucinin- aiški prasmė. “Svarbiausias ■okie sunkumai nepalaužia 000 tonų. Trukumas apie 2 nių). Bendrai, po visą
Javą
K. N
baksterėjęs vienam nigeriui
Kinijos komunistų parti kas Thomas Paine. 1775 reikalas — sakė Paine —
milionus tonu talpumo lai ant vienos ketvirtainės my
Į pašonę sakau: “Mister, ja yra vadinama “Kunchan- metų gale jis paskelbė ne vra žinoti už ką kovoji.”
vų reikia greit užpildyti. Be lios ploto ten tenka 906
gimi meč!” O jis kaip šoks tang.” kas reiškia: bendros didukę knygelę, užvardintą
prekybos laivų, norvegai žmonės, Įskaitant kalnus ir
ant manęs: “Ar ju kreizi? produkcijos partija.’
T. Paine Revoliucijos
“Common Sense.” Toj kny
negali atstatyti savo ūkio, raistus!
Dis is čiorč! No smok!” O
Kareivis
gutėj jis pasisakė už visiš
negali importuoti reikalin Javoje ankšta. Nežiūrint
aš jam sakau, jeigu čia jū Jungtinės Valstijos turi ką kolonijų nepriklausomy
T. Paine buvo kuri laiką
gų prekių, negali mokėti kaip kukliai ?W' nės gyven
sų čiorč. tai kurgi jūsų Die 692 universitetus bei kole bę nuo Anglijos, už koloni aukštu valdininku, jis buvo “Keleivio” namui išpirkti ;ko]ų. Norvegai apskaičiuotokiame ankštume iiems
vas? O jis man rodo nirštu gijas.
jų sąjungą didelėj federa kongreso paskirtas sekreto gavome aukų iš šių draugų: a, kad jiems ims nuo 8 iki tu.
trošku ir dažnai nėra lo
Į tą. nuogą nigeri ant lenty
cijoj. vadinamoj “Jungtinė rių prie užsienių reikalų ko Mrs. Anna Clavicb iš De 10 metu. iki jų prekybos lai valgvti.
G gyventojų prie
nos ir sako. kad tai yra vi-> ^Tusu ^emes siaurinis a«i mis Valstybėmis.” T. Paine miteto. Bet ir toj vietoj bū troito — $5; St. Zavvackis vynas bus atstatytas.
auglius
Ja
” oi? didelis. To
so svieto sutvertojas. Aš galis turi daugiausia saulės, paprasta kalba Įrodinėjo, damas, Paine daugiau gal iš Rodney, Ont. Canada —
O tuo tarpu varžytynės dėl au keb’os dešimtys me
'■am aiškinu, kad svieto su- Ten nėr 186 paras saulė ne- kodėl kolonijos gali būti ne- vojo apie apdriskusius, išal $1.50: J. Puskunigis iš Cle jurose auga, Amerikos pre
tu. kain Javos gyventojai
tvertojas negali būti iuodas.: nusileidžia. Bet užtai per rriklausomos ir kaip jos ga kusius kareivius, kurie daž velando — 50c.
kybos laivynas atima iš nor emigruoja i5 savo gimtosios
Sakau, tiktai velnias turi! 179 paras ten viešpatauja li tvarkyti savo gyvenimą nai iš kongreso nesulauk
Visiems aukavusiems vegų jų prekybos laivų kro saks i kaimynines salas.
juodą skūrą. Kad tu maty tamsa.
Amerikos platybėse be sve davo reikalingų karo reik draugams
tariame širdingą vinius. auga ir oro preky- Aplink Javą yra kelios
tum. pasidarė didžiausis ertimos globos.
menų. maisto ir drabužių. ačiū.
bos laivynas, kurs yra išim-i(’aUg pį;’e mes salos, kur
myderis. Nigeriai mane ap-1 Jungtinių Tautu Saugu
“Common Sense” turėjo T. Paine ir pats dar kartą
tinai amerikiečių ir dalinai nvventcių mažai. Celebes,
spito. kain musės ir vienas mo Taivba kas mėnesi turi nepaprasto pasisekimo. Ji buvo Įstojęs i armiją ir ken
anglų rankose. Jokios pa Borneo ir Sumatra t’ri daug
tuoi kirto man Į akį. Valuk nauia pirmininką. Pirminin pradėjo sklisti dešimtimis ir tė su kareiviais visus nepri
MAIKIO TĖVUI PO
gelbos savo laivyno atstaty ”ietcs. Sako. ’ei iš Javos
to ji ir pajuodo.
ko pareigas eina kiekvienos šimtais tūkstančių ekzemp teklius ir sunkumus.
PENKINĘ
mui norvegai nėra _ £avę. į kasmet emigruotu bent 250.—Neveltui, tėve, lietuviai daugumą Taiybą sudaran liorių po visas kolonijas.
Kaip tik Amerika iškovo
nnJnnn ■p™**1“" 28<g 000 žmonių, Java "alėtu „esako, kad “durną ir bažny čiu (11) valst. atstovas, iš Tolimesnėse vietose “Com jo nepriklausomybę, T. Pai Prisiuntė šie draugai:
000,000 dolerių kreditu is M oti hado šmėklos kuri
čioj mušą.”
| eilės.
mon Sense” buvo pei^spaus ne pajuto, kad iam “nėra V. Repečka iš Worcester. apdraudos uz paskandintus ten yra re,ėtas svefia
—Kaip tai. Maike, durną
dinama be autoriaus ar lei kas veikti.” Naujoj respub Mass., J. Yakavonis iš laivus, bet anglai sutinka
bažnyčioj muša? Ar tai tu
Antrojo pasaulinio karo dėjo leidimo ir platinama likoj valdžia perėjo ne i Brockton, Mass.. P. Adomai- tuos pinisms apmokėti tik-'
sakai, kad aš durnas?
į metu Jungtinėse Valstijose tarp žmonių. Common Sen liaudies rankas, bet pasitu-'tis iš Worcester ,Mass.. Ja- tai prekėmis, nes svarai
“Keleivyje” naudinga yra
—O ar tėvo pasielgimas buvo surinkta apie 30 mi se virto savo rūšies evange rinčiujų žinion. Kol karas mes Kaminskas iš Haverhill. sterlingu yra “blokuoti.”
buvo išmintingas?
lionų tonų senos popieros lija. Manoma, kad visi mo eio T. Paine sakė. tai vra Mass.. Mrs. Eva Rūkas iš Prekybos laivvno atsta- daryti visokius biznio skel
—Na, tai pasakyk, Mai-. laužo.
kantieji skaityti kolonistai liaudies karas prieš visus AVoodland, Calif.
tymas nėra vienintelis nor- bimus ir pa j ieškojimus.

Thomas Paine

Maikio su Totu

Įdomus Dalykai
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Iranas be Rusų?

Korejos Dovana

Rusija skelbia, kad pasKorėjos mokyklų delegakutinieji rusų kareiviai ge- cija lankosi Washingtone.
gūžės 9 d. apleido Irano te-’Ji atvežė prezidentui Truritoriją. Taip skelbia rusai, man seną, 900 metų senuIranas neturi galimybės pa- mo Korėjos porceliano va
tikrinti tų žinių. Iš Tabrizo zę, kaipo dovaną. Ta vaza
praneša, ten pilna civiliai yra viena iš penkių panašių
apsirengusių rusų.
pasaulyje. Ji iškasta iš se• no vieno Korėjos karaliaus
Baisesnis, Kaip Atomas
kapo.
Amerikos kongrese, svar
Rumunijos Socialistai
stant karo laivyno išlaidas,
Gegužės 15 d. Rumunijos
kongresmonas A. Thomas
iš Texaso sakė, Amerika jau socialistų partija laikė savo
turi daug galingesnį gink kongresą Buchareste. Rusų
lą, kaip atominė bomba. pastatyta Rumunijos bolše
Tas baisus ginklas jau gali vikiška valdžia tą kongrebūti vartojamas, jis jau iš : są išvaikė. Valdžia uždrautirtas ir pritaikintas karo'dė socialistų partijai leisti
(savo laikraštį Rumunijoj.
reikalui.

Puslapis Penktas
mą Moterų Skyrių, kurį aš su;gardas,” buvo 101,717,686.
savo žmona labiausiai mylime I Be to, Komisijos pranešime
ir pirmiausiai griebiame skai yra išskaičiuota kiek rinkė
tyti. žodžiu, tas skyrius mums jų buvo kiekvienoj iš šešiovertas aukso obuolio sidabri- likos SSSR respublikų (į tą
niuose lapuose.
skaičių Rusija neteisėtai įIlgiausių metų to skyriaus skaito ir smurtu prijungtas
vedėjai, jos bendradarbiams ir Baltijos valstybes). Tuo buvisam •‘Keleivio” štabui!
du, bendras rinkėjų skai
P. Adomaitis, čius visose respublikose pa
Worcester, Mass. duotas — 98,952,533. Iš to
Prierašas: Atsiprašau Tėvu matyti, kad okpacinės rau
ką, nesupyk ir visvien aš lauk donosios armijos ir raudo
siu jūsų pas mane atsilankant. nojo laivyno karių apie š.
P. A. m. sausio vidurį buvo 2,765,-

153. Rusų seną praktiką se
kant, šiuos raudonarmiečių
Okupacine Armija milionus
turi maitinti vietos
Pustrečio Miliono Raudon gyventojai, patys kentėda
mi badą.
armiečių Okupuotose
Kraštuose

KNYGŲ IR ŽOLIŲ
Apie savo okupacines ka
SANDĖLIS
riuomenes ir jų skaičių so
vietai žinių neduoda, tačiau Aukso Altoriukas, maldų knygelė,
spausdinta, gražiais celuloido
laikraštis “Socialističeskij Tilžėj
viršeliais .................................... $1.75
Los Angeles policijos nuovadoj sėdi i dešinėj pusėj) du jauni vyrukai, M.
Vėstnik” nr. 4 padaro įdo Vainikėlis, maža maldų knygelė,
Stephany ir William Walden, kuriuos policija suėmė su vogtais daiktais. Pas
su paveikslais, drūtais apda
mių išvadų. Rusijoje 1945 mišios
Arabų Armi»a
Austrijos Žydai
rais ................................................ 65c.
juos rasta $35.000 vertės visokių brargmenų, pavogtų iš Hollywoodo aktorės
m. spalių 14 d. buvo pa Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
Arabų aukščiausio komi-' 2.000 Austrijos žydų, kuHedy Lamar. Ji žiuri į juos iš kairės. Plėšikai slepia savo veidus.
skelbta
svetur esančios rau ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.
teto pirmininkas, .Jamal1, rie po 1938 metų buvo išj Gyvenimų, atsidaryk du
donosios
armijos ir karo ris,Kaktas
o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
Hussein, sako, Sirijoj, Pa-Įvykę iš Austrijos į Palestilaivyno kariams balsavimo vo laimės gyvenimo turtus, arba
lestinoj, Lebanone ir Trans- 'ną, kreipėsi dabar į Aust- frontas ir musų namai yra
KAS MUMS RAŠOMA
apsivedimo gyvenimas $1.00
tvarka. Jiems buvo sudary meilško
jordanijoj yra organizuota J rijos valdžią, kad jiems sudegę, iki 1944 metų gy
Nebijok Mirti, knyga su paveiks
tos specialios rinkimų apy lais ................................................ 60c.
ma slapta arabų armija ko- leistų grįžti atgal į Austri- venome ramiai, bet ir mus SMAGU MATYT VIEŠAI
Trys Berniukai
gardos, kuriose turėjo būti kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
ištiko
nelaimės:
vokiečiai
vai prieš Palestinos žydus, ją ir ten apsigyventi.
.......................................... $1.50
renkamas vienas atstovas knyga
paėmė mano dukterį ir sū
Duktė Marių, graži apysaka
25c.
.tlcivv
’
pami-į
J
uozu
kas,
Semukas
ir
JonuManau “K.
Lengvas būdas išmokti anglų kal
nuo
100,000
žmonių.
nų
ir
išgabeno
į
Vokietiją,
Lenkijoj
Neramu
Rusija Vis Dar Nori
be kito pagalbos ............... 35c.
nėte žinntė-apie Cambridge kas.rado’ ar pavogė dideIi °’
“Izviestija” vasario 14 d. bosNeužmokamas
Lenkijos universitetuose kurie grįžo už vienų metų. mieste užvardinima aikštė'
Žiedas, graži apy
Rusija kreipėsi į Ameri
bet
negali
pasidalyti,
ne.............................................. 25c.
kos valdžią ir praneša, kad[kilo studentų streikai prieš Artėjant frontui vokiečiai lietuvio vardu, kurs karei supranta, kaip ant trijų dalių paskelbė, kad tokių rinki saka
Gudrus Piemenukas, vargo apsa
ji vis dar norėtų derėtis del budelišką šalies tvarką ir mums atėmė tris arklius ir žuvo, visiems lietuviams yra' perplauti. Dar atsirado prie to minių apygardų buvo 26. kymai .................. -..................... 25c.
Iš
to
galima
spręsti,
kad
Erodas Boba ir velniškas tiltas
gavimo vieno biliono dole- 'prieš rusų viešpatavimą, vežimą. o frontui prisiarti maloni žinia; dar maloniau, į kiti du berniukai, Pranukas ir
.............................. 35c.
rinkimų
metu.
tai
yra,
š.
pi.
Amerikos.
1
Lenkijos
lėlių
valdžia
nuta-jnus
aš
su
vaikais
ant
ranpaskolą
Kitukas. Tai pasidarė dar ar vasario 10 d. Sovietų oku Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c.
kad
lietuvio
pavardė
nesu
univer- ku. o vyras su maišu ant pe
šiau, bo obuolį jau reikia plau pacinės kariuomenės užsie Sapnų knyga su paveikslais, ap
daryta ........................................ $1.35
čių, turėjome apleisti savo darkyta, kai} kad tūli da ti į penkias dalis.
Stebuklingas Zerkolas, graži apy
ro
“
amerikonindami,
”
o
pa

nyje
buvo
apie
2,600,000.
namus. Dabar gyvename
saka ........................................... .. 25c.
Juozukas
nesutinka
obuolį
svetimuose namuose ir ne likta skambesiu, ypač rašy piaustyti Į penkias dalis, jis Tačiau, Centralinės Rin Grigorius, gražus skaitymai 30c.
Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c.
žinome, kas musų laukia to- mu,
. kaip_ .lietuvio kilmės ka \ ienas pats nori gauti vieną kimų Komisijos pranešimuo keliauninkai
Palestinų .... 30c.
ulėtų buse susirandame ir tikslesnių Virėja-kepėja.į Vaikų
liau.. Tik turime vieną pa-j no Sarapis (r s gal
Augintoja ir
čielą
pusę
obuolio,
o
Semukui
graiko, ispano
ispano ar portu
duomenų.«■ Bendras sovietu*- Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių
guodą, kad esame visa šei-!ti graiko,
galo, bet visgi panaši lietu ir Jonukui tektų tiktai po ket rinkėjų skaičius, priskiriant reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00
ma kartu.
laimių knygutė
15c.
viškam žodžiui. Užtai reik virtą dalį obuolio, arba ir ma-, ir “kariškas rinkimų apy- Saiemonas.
... Laukiu jūsų laiško.
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno
žiau.
Tai
dabar
vaikai
ir
bara

......................... ‘........... 20c.
Sesuo Izabelė. pagerbti tėvus, kad pavar si, o tėvai snaudžia.
Burykla
ir Burtininkas .... 35c.
važiuosime, tik neturime
‘Gyvename Čigonų
200
AKRŲ
KARMA
dė nesudarkyta taip. kad
Karvės ir nauda iš jų, geresnių
Jei
kartais
tie
išdykę
vaikai
nei
arklių,
nei
vežimo,
nei
Gyvenimą.”
PARDAVIMUI
joje nebliktų lietuvio žymės.
sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
susipeštų, tai liūtų didelės peš
karvės, žodžiu, gyvename Numatoma Baltijos
Istorija seno ir naujo testamentų,
Tur būt, visuose miestuo tynės ir gal besotis Juozukas Geri trobesiai, 100 akrų dir su paveikslais............................... 35c.
“Keleivio”
skaitytoja čigonų gyvenimą ir, neturė
Nedoras Žydas, jaunų merginų
se, kare žuvusių kareivių pralaimėtų.
Draugų Konfe
bamos žemės, 25 akrai miško kupčius
draugė Kazukevičienė mum dami pastogės, kraustomės
.......................................... 50c.
pavardės
viešai
iškabinama
ir
75
akrai
ganyklų.
Jeigu
in

Ponsko
Piloto galas ............... 10c.
iš
vienos
vietos
į
kitą.
pridavė jos gautus laiškus
rencija
Kai aš buvau 10 metu am teresuoti, rašykit šiuo adresu:
120 Dainų Kinkinys ............... 75c.
tame
bloke,
kame
gyventa
Brolienė
Ona
prašė
para

iš Lenkijos ribose esančios
_
Savizrolas, juokingi skaitymai 50c.
pirm išėjimo į karą. Tai yra žiaus, vienas senas Nikalojaus
WM. BRIKOWSKI,
Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.
lietuviškos Suvalkijos, nuo; syti ir nuo jos keletą žodeNcw York (LAIC)—Ge
tarnavęs 25 metus ka
R. 2, Gleason, Wis. (26) ( kantičkos, šv. giesmės ____ $2.50
Vižainio. Laiške rašo apie lių-. Kaip rašiau, jos vyras gužės 14 d. McAIpin vieš kilnus sumanymas, nors to kareivis,
Rriimatib. į 1 _**■[ u* a. su tlainelvm.
riuomenėj, man pasakojo tokią
seimos padėtį, bet pasako Jonas yra miręs, o ji liko buty įvykusiame metiniame kios iškabos su žuvusiu var- pranašystę. Sako, ateis laikas,
15 skirtingų pasveikinimų, • tuzinas
3 tuzinai už $1.
nemažai naujienų apie sun našlė su penketą vaikučių. Baltijos Amerikos Draugi dais ir ne ilgai palieka, bet kada gyvieji žmonės pavydės PAJIEŠKOJIMAI 40c.,ŽOLĖS
ARBATOS FORMOJ
dažnas
mato,
spėja,
kokios
kią gyventojų buitį ir kėli- Ji, kaip ir mes, yra vieno
Nervų
suirimas
ir nemiga
85c.
Aš,
Viktorija
Jankauskaitė,
pajieš

žemė taip prisi
Nuo
cukrinės
ligos
............ 80c.
mąsi “į Vokietiją,’’ arba į dai turtinga, neturėdama jos susirinkimo nutarta spa-j tautybės žmogus žuvo Sti- numurusiems,
kau
savo
dėdės
Jokūbo
Jankausko,
— jo veis, kad žmogus žmogaus ne kilusio iš Vilniaus krašto, Trakų ap Vidurių valytojas ____ ............. 60c.
j darkytos pavardės, ttik
nei trobų, nei laukų, nei gy- lių 12 sukviesti Baltijos A-(darkytos
Rytprūsius. Laiške sako:
kęs, o todėl vieni kitus išžu skrities. Daugų parapijos, Gudaka- Nuo veneriškų ligų . .......... $1.20
merikos
ir
Baltijos
tautų
tėvai
ar
labai
aitimi
težino
.
,
, .Skausmingų mėnesinių reguliatorius
. .. Musų šeima kol kas vuliu. Jos vyriausia duktė, ,
dys. o paskui žmogus jieškos nių kaimo. Ir pajieškau giminės iš
konfeienciją. Sau i- tautybę, kad lietuvis.
.......... 60c.
motinos pusės. Mikolo Baliukonio
yra drauge ir sveika. Da ir jaunesnysis sūnūs yra ve- fmo komisiją
Nuo dusulio, kosulio ir mainų
sudaro
pp.
Rožmogaus,
kad
sudarius
kaimy

kilusio
iš
Kančėnų
kaimo,
Daugų
bar mes gyvename prie vy <lę, o dabar gyvena visi kar- bert J. Caldwell, adv. R.
.................... 60c.
Ve sudarkytos lietuvių nišką gyvenimą. Senukas sa parapijos. Malonėkit atsiliepti. Aš asthmos ......................
vandenligės .........
.................... 60c.
ro svainio, kuris jau šešis tu prie motinos Vokietijoj Jurgėla, adv. S. Briedis, pavardės: Oscar. Paskun. kė. jis nebesulauksiąs tų lai gyvenu viena su vaikais jau 7 me Nuo
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay
tus.
turiu
divorsų
ir
pagelbos
man
(kur
priskirta
prie
Lenki

metus yra vedęs mano bro
fever ................
85c.
Mildred Grube. Richard Payson, Penn, Phillips, Pol- kų. bet sakė: “jus vaikučiai nereikia. Mano adresas:
(23)
Nuo
inkstų
akmenėlių
bei
strėnų
6Oc.
lio Jono dukterį Anelę. A- jos).
MRS.
VICTORIA
AMBROSE,
Hermanson, Johannos Mar lock, Rodgers, Rica. Rich- sulauksite.”
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
2128
Paims.
Detroit
9.
Mich.
Laukiu jūsų laiško...
pie musų brolį Vincą netu
mond. Poremski. Roguski,
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
K. Karčiauskas.
Teklė Vitkauskienė. kus ir Juri Kukopuu.
Trajankos, stambios ............... 60c.
rime jokių žinių, o Jonas
Russell, Tasker. Teny, Tho
Chicago, III.
Kamparas, pakelis ....................... 35c.
APSIVEDIMAI
Ši
Draugija
buvo
suorga

jau yra miręs...
mas, Wasilewski. Yerbitski,
Plaukų augintojas — saugoja juos
nizuota 25 metai atgal Walsh, Wassell, Sachs, SaReketijoj apie tris mėne
“Nežinome. Kas Musų
pražilimo ....................... 60c.
Norėčiau gauti sau draugų vyrų
Skaitytojų Balsai nuo 50 iki 60 metų amžiaus, tokį. Nuonuonemalonaus
burnos kvapo 85c.
(1921). Iniciatoriai' buvo beski, Non. Santa. Savvcrs,
sius stovėjo frontas, taieri iš
Laukia”
Nesišlapink miegodamas ........... 60c.
kuris
nevartoja
svaiginamųjų
gėrimų
kongresmanas
R.
J.
Caldviso kaimo liko tik griuvė
Kitame laiške iš kitos se
Senkewic. Sernoski, Seyir mėgsta namų darbų. Platesnių* ži Nuo nutukimo, eik kudyn ____ 85c.
Brangus keleiviečiai:
well. Henry H. Leach, Ma- mor,
siai ir pelenai. Mes. kaip sers rašo:
Shilinski, Shobins.
nių suteiksiu per laiškų. Tik prašau Nuo surūgusio pilvo (heart bum)
....................................... 85c.
Pasiunčiu
penkinę...
Norė

ant juoko nerašinėti. Mano adresas:
stovime, buvome išvaryti į
... Aš su savo šeima kol thilda Spencer, William J. Shumski. Sims, Skadir*, SlaTyra mostis. nuo bile kokio nie
MRS.
A.
M..
(23)
Seinus, o iš ten persikėlėm • kas esame sveiki ir gyvi. Schioffelin, senatorius Wm. vinski, Saldei’, Staiger, Su- čiau žinoti, kodėl A. Bimba grį 1211 Columbia PI., Hillside N. J. žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
do visokius skaudulius, apdegimus
i Vižainio valsčių, kur ir'Dabar gyvename Vižainio King. kongresmanas Wm. chuk. Survil. Taber. Wat- žo iš Lietuvos, nes tas pats A.
ir Lt. ...................................... $2.25
Pajieškau
geros
moters
gyveni

Bimba
sako,
kad
už
kelių
metų
C.
Chandler,
pro
f.
St.
Dugdabar gyvename. Svainis iš-i valsčiuje. Balčėno kaime,
son, Weisengoff, Wi?gers.
mui; turiu nuosavus namus ir gerų Pailių arbata arba mostis .... 85c.
važiavo gyventi į Vokietija.’nes musų kaime. Kupave. iš- gan, prof. Hamilton Holt, Wisher. \Yonsowich. Yougb Lietuva bus nauja Amerika lie amatų, esu išsimokinęs visokių dar
M. ŽUKAITIS,
(41)
mėgstu muzikų ir ne girtuoklis. 335 Dean St.. Spencerport. N. Y.
o mes gal irgi neužilgo iš- tisus tris mėnesius stovėjo John Finley, britų parla Young, Zalner. Zelinski. tuviams, bus darbų ir žemės bų.
Kadangi mano apylinkėj lietuvių nė
mento narys Alfred C. Bos- Ziemer, Zink, Zarnel. Pas- užtektinai. Taigi, negaliu nie ra,
Del aukščiau
tai norėčiau per laikraštį susi-, PAAIŠKINIMAS:
.
_______
kaip suprasti, kodėl A. B. grį rasti sau dorų moterį. Prašau adrc-| skelbiamų knygų prašome kreiptis į
som, Dr. R. P. Montgome- chall, Senner. Rakson.
KATĖ PASISAVINO VIŠČIUKUS
(22,' P»b skelbėjų. “Keleivio” administrv, prof. Peter Speek, ir ki Iš tokių pavardžių niekas žo vėl į Šamo žemę. Gal jus ga suoti taip: GEORGE.
racija jų nepardavinėja.
ti. Iš lietuvių inkorporatorių neatspės. kokios tautybes lėtumėt paaiškinti? (Paaiškinti 11059 Dodge Rd. 2, Van Dyke, Mich.
“Kel.” Administracija.
labai lengva: A. Bimba rado
tarpo buvo kun. J. Jakaitis,
Lietuvoje “rojų,” kurs tinka ki
Dr. Julius J. Bielskis, Pet asmuo.
Cambridge o lietuviam tiems piršti, liet pačiam Bimbai
ras Wilmont ir kiti.
vpač komisijai už pasirūpi tas “rojus” per trumpą laiką
Draugija daug prisidėjo nimą
žuvusio lietuvio
pradėjo pro gerklę lysti.—Red.)
prie Baltijos valstybių de das įamžinu*
LENGVAS BUDAS
pavadinant
Skaitome keletą skirtingų
jure pripažinimui laimėti. vieną aikšte '‘Peter
laikraščių, bet “Keleivio” (nors
Pripažinimo dienoje Drau Square” yra labai Sirap.s
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
irtinas ir jauna skaitytoja) laukiu kaip
gija
buvo
inkorporuota ir kitiems
tinas.
geriausio draugo.
(1922 m. liepos 28 d.) ir
to tenka nemaža earSU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
Su pagarba.
pradėjo leisti Baltic Bulle- bėDel
Sarapio
tėvams,
kad
iš

A. Botyrienė.
tin. Po poros metų draugi laikė lietuviškai rašoma i aPA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
Montreal, Canada.
jos veikla kiek nusilpo.
varde! Jei žuvęs koreiv
1934 m. vadovavimą perė butų
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
pavarde, ko Gerbiamoji “Keleivio” re
mė daugumoje lietuvių, lat kias sudarkyta
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
viršui įvardijau. nors dakcija :
vių ir estų kilmės amerikie ir geras
lietuvis.
_
tačiau
ne

Ačiū
už
paraginimą,
nors
ir
pramokti angliškai, čia telpa sutvarkyti
čiai.
visi
ir
lietuvi
i žinotu. 1 ' ,1 nebuvau pamiršęs. Čia rasite 5
Spalių 12 d. Konferenci
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
.:
jos nroga numatoma suruoš tai atliekama lietuvio pa dolerius.
Kaip kiti visi. šimtai ir tuksbo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
ti koncertą, balių, spaudos garbai.
Anis Rūkas. kančiai “Keleivio” skaitytojų,
konferenciją, radio valandą
daktarą ar traukiniu važiuojant.
ir pan. Be to. nutaita daly —---------------- —------------------ taip ir aš per 29 metus siuntivauti Women’s Internatio suaukavo SI nemokamai;’V a"'i, Maikio Tėvui, ui ant
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
nal Exposition lapkričio žurnalo siuntinėjimui į rinu-Į r .^r-žiu. naujo švarko, pypkės, cibuko, rve uhtskes ir t.t.
kaina 35 centai
4-11 dd. New Yorke. suren tinius knvejn'is.
giant bendrą baltiečių liau
Naują vaHrfcl sudaro: Bet jis nieko nauja neįsitaisė,
dies meno kambarį. Komi pirm. adv. Bi’deis, vice-nir- vis tais pačiais batais ir apdris
“KELEIVIS”
siią sudaro n-lė M. Kižytė, min. Kailis Kivyul. ir Juri kęs pas mane atkeliauja. Tad
636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
Mrs. M. Grube ir p-lė Berg. Kukenuu. s --iždin ■ųjjd-: šiemet nutariau kitaip: siunčiu
p<nkis
dolerius
draugei Michel‘
adv.
Draugija užsiprenumera red Grabo. reik. ved.
Ši nuotrauka parodo, kaip katė sunešė viščiukus į
už jos taip puikiai,
vo
Stockholme leidžiama Jurgėla ir hoissp. J. Valai- -inienei
didelį bliudą (apačioje) ir pati šalia jų atsigulė, kaip
nuoširdžiai ir rūpestingai vedaBaltic Review. Be to, nariai tis.
prie savo vaikų.
.
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SPALVŲ ĮVAIRUMAS PAGRAŽINA DRAPANAS

Moteru

Skyrius

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Į

Nr. 22, Gegužės 29 d., 1946

"Keleivio” Knygos
AK BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

į LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTO
RIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.
Bažnyčia sako, kad buvo, o moka- J

----- r,

las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai i
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i *
kelias dienas visų veislių gyvūnus,
kurie gyvenu išsimėtę po visų žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nas prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kaa visą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimvnos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstvti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ........................................... 28c.

PASAK A
APIE KIŠKĮ ILGAUSI, ŽVAIRAAKĮ, TRUMPUODEGĮ

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny
gą. Iš jos sužinosi, kad vytai tu>«j»
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kairia ____ tuk-

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS

GARBINO SENOVĖJE?
Miške kiškelis atsirado ir vilkas, ir ėmė žiūrėti, kuris
Panašios knygos lietuvių kalboje
visa ko bijojo. Tvokstels kur čia kiškis taip giriasi,
iki
šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
šakutė, purptels paukštelis, i 0 kiškiai nieko nemato
kius dievus garbino senovės indai bei
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai
nuo medžio sniego saujelė. ; ir linksminasi dar labiau,
lietuviai, barbarai ir tt.; -aip tie die
!
kaip
pirma.
Pasibaigė
tuo,
----- ir dreba kiškelis visas
vai vadinosi, kur jie gyveno ir kokius jie santikius su žmonėmis tuiėnusigandęs. Bijojo jis die kad kiškis pagyras užsiran
jo. Knyga šlami i ir labai užimanti,
ną. bijojo antrą, dieną ir gė ant kelmo, atsitūpė ant
lai yra tikra tikėjimų istorija.
TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
naktį bijojo; nusibodo pa paskutinių kojų ir prašne
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
ko:
galiau jam bijoti.
daugeli iš gyvenimo patyrimų pa MATERIALISTIŠKAS
—Klausykit jus, bailiai!
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. ISTORIJOS SI!PRA I iMAS.
—Aš nieko nebijau! —
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.
knerktelėjo jis vidury gi ! Klausykit ir žiūrėkit Į ma
Si knygelė aiškina proletariato ft
lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka»
rios. —Nė kiek nebijau ir ne, aš tuoj jums vieną da
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
lyką parodysiu... Aš... aš...
Vieno akto vaizdelis ir monolo kius, tai peražaity a šitą knygeię
gana!
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie Kalba labai lengva
Knyga protau
Kiškelio liežuvis, tarySusirinko seniai kiškiai.
tuvaitė. So. Boston, Mass.
jantiems darbininkams neapkai1914 m.., pusi. 23...................... 10c. nuojania. Kaina ........................ 25c
susibėgo mažučiukai kiškiu tum sustingo. Kiškis paste
kai, atšokavo ir senės kiš- bėjo žiūrėjusį į jį vilką. Ki
NIHILISTAI
Photos eourtesy Cohania D*-signer Cvloc*
kės, — visi klauso ir patys ti nematė, o jis matė ir tik
Tragedija trijuose aktuose. Vei SOCIALIZMO TEORIJA.
kalas
perstato nužudymą caro Alek
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
išsižiojo
nusigandęs.
Iš
kairės,
raudoni
marškiniai
ir
tokios
pat
kelinės;
vidury,
gelsvas
sijo

netiki. Ar čia girdėtas daik
sandro 11. Labai puikus ir nesun faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
nėlis ir žalia palerina; iš dešinės, kvietkuota suknelė, juoda skrybėlė ir pirš
tas, kad kiškis nieko nebi Toliau visai nepaprastas
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš draugijos formos, ir kodėl turės būti
vi§o reikalaujamos tik 28 ypatos.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c
tinės, labai graži kombinuotė.
dalykas atsitiko.
jotų?
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 25c.
—Ei, tu. žvairaaki, tai tu
Kiškis pagyras, kaip svie
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
ir vilko nebijai?
dinys, iššoko aukštyn, ir iš išgąsdinai senį vilką. Dėkui, j
GEGUŽES SNIEGAS
KRISTAUS VIETININKAS?
GERT IR VALGYT?
—Ir vilko, ir lapės, ir lo baimės krito ant plačios vil brolau. O mes manėme, kad i
Parašė kun. M. Valadka. Knyga' Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
kio,—nieko aš nebijau!
ko kaktos, nusirito vilko nu tu giriesi.
Ramusis vakaras atėjo,
drąsiai kritikuoja
atšaus
žmogui.
KrniKUOja Romos
noruos Katalikų
nauniaų norisi,
n‘ ,T7
. nepagalvojęs
.‘ .„”7
- - - - psro- Bet
Tai jau buvo visai juo gara, apsivertė dar kaitą
Narsusis kiškis tuoj su
bažnyčios autoritetą ir faktais
p^t dėl ko gi norisi ?. L*ėl
Le. ko
ko be valgio
Švelnioj tamsoj paskendo sodas.
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- žmogus
smogus silpsta
silpsta?? Ir dėlko
delko vienas mai
mai-
ore, ir taip dryktelėjo, jog krato. Išlindo iš savo duo
kinga.
Iš tolo žaibas sužibėjo,
duoda daugiau spėkų. Kitas ma
tininkas. 224 pusi. Kaina .. 51.25 stas
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
—Ki-ki-ki, — nusikvatojo rodos, įmanė iš savo kailio J belės, pasipurtė, primerkė
Ir vėl dangus tamsus, vienodas...
druskos ir kitų panašių dalykų ? Ko
jauni kiškiukai, švptelėjo išsinerti.
akis ir sako:
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
senės kiškės, prisidengusios Ilgai bėgo nelaimingasis —O jus ką manot? O,
Medeliai taip sūdriai žaliuoja!
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. I5e.
dėl padorumo snukučius kiškelis, bėgo, kol visai pa jus, bailiai!
Gardžiai jauni žiedeliai kvepia!
KURGI VISA TAI NYKSTA?
pirmutinėmis kojytėmis, nu ilso.
Sulig ta diena kiškis nar
Krūtinė neramiai kvėpuoja,
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
sijuokė ir seniai kiškiai, la Jam vis atrodė, kad vil susis pradėjo pats tikėti iš
Savy slaptingą geismą slepia...
žmonės kuria per amžius? šį intri
pės naguose buvę ir giltinę kas vejasi įkandin ir bema tikrųjų nieko nebijąs.
guojanti politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos, so
vilko nasruose matę. Tikrai tant jį savo dantimis su
Einu takais. Sodelis miega.
cialdemokratų teoretikas Kari Kauta
juokingas kiškis!... O, koks kąs.
ky. Kaina .................................. iuc
Tylu, tylu... Po kojų balta...
Laiškas Sukėlė
juokingas! Ir visiems stai
Pagaliau visai nusikama
Randu ant tako lyg kad sniegą—
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSIJiems Didžiausį
ga linskma pasidarė. Ėmė vo vargšas, užmerkė akis ir
Lengvutį, gryną ir nekaltą.
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
BitO&IURA SU PEKLOS
Labai įdomus senovės filosofų dakiškiai vartytis, šokinėti, krito po krumu, kaip negy
ŽEMĖLAPIU
IH
KI

Džiaugsmą
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
lakstyti, bėgti lenktynių, vas.
Ant veido krinta jo krisleliai;
TAIS PAVEIKSLAIS.
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kaip iš galvos išėję.
O vilkas bėgo tuo tarpu
Apsnigę, sunkios’ šakos svirsta...
kslas arba Kaip Atsirado kalbos.”
So.
Bostono
A,
MacejuParašė
—Ką čia dabar niekus į kitą pusę. Kada krito kiš nai gavo nuo giminaičio
Bet tai—ne sniegas! Tai žiedeliai.
Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ....................................... 10c.
A. M. METELIONIS.
šnekėsime!—rėkė visai įsi kis, vilkui pasirodė, kad laišką iš karo pabėgėlių
Tyliai nuo medžių žemėn birsta...
drąsinęs kiškis. — Jei vilką kas į jį šovė.
DŽIAN BAMBOS ŠFYC1A1.
Ir vilkas pabėgo. Ar ma- stovyklos Vokietijoj. Drau
sutiksiu, pats jį suplėšysiu...
Užsnigę?
sodas
vos
kvėpuoja.
Kunigai gąsdina tamsuo
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, neAmerikoj munšaino. Šioje knygolius amžina peklos ugmNurimęs bėga laisvas takas;
—O, koks juokingas kiš ! ža čia girioj kiškių, o šitas gė Maciejunienė atnešė šio
telpa net 72 “Džian Bambos spyskyriaus
vedėjai
tą
laišką
tn
mig
ia
aDSiitna
—w
buvo toks pasiutęs kvailys!
Nustebus siela nėbdejuoja.
kis! O, koks jis kvailas!
itti,
pw3inaxK7Trjinrici, nurrjtrTnr
parodyti.
Nors
laiškas
yra
vieną išgelbėt nuo
tiški
straipsniukai
ir juokai. Antra
Visi mato, kad ir juokin
Ramiai širdis krūtinėj plakas.
Ilgai negalėjo atsipeikėti asmeniškas, bet įdomus. Jo
pagerinta laida. Kaina .............. ž&e
amžinų kančių pragaro
gas ir kvailas, ir visi juo kiti kiškiai. Vienas po kru
liepsnose. Bet šios kny
autorius sako, kad gautas
kiasi.
mu, kitas už kelmo prisi stovykloj
gos autorius parodo, kad
M. Vaitkus.
PAPARČIO ŽIEDAS.
nuo Macejunų lai
vn«a tai ya melas ir ap
Rėkia kiškiai, vilką mi glaudė, kitas į duobę įsiver škas padaręs
Ir keturios kitos apysakos: (1)
jam didžiau
gavystė, nes peklos
ažaitikintis Vyras; (2) žydinti Gina,
ni, o vilko — už tvoros tu tė.
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
*sl nėra Jisai parodo,
džiaugsmo. Jisai rašo, DIEVO PAUKŠTYTĖS i rašo. ‘&gvvename. kaip tie
pėta, tik gakt ir čia.
Pagaliau nusibodo vi sio
doma kaip žmonės paikai tiki j viso
tad
toj
vietoj,
kur
Bibli

kad
maisto
gaunąs
pakan

T• , . ~
x
; paukščiai, nesejame, nekius prietarus, burtus ir tt.......... 18c
Vilkas dūlinėjo, stypinė siems slapstytis ir pradėjo kamai nuo UNNRA, bet
ja sako buvus kitąsyk
Lietuviai
Europoj
.turi
sapjauname,
derliaus
nešul

pekla, dabar kopastal aajo po mišką savais reikalais, palengva dairytis, kuris Į drabužių negaunąs kiek rei io pavadinimą ‘'išvietin- raame, bet visgi maitina
ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
r*. Ir pridėtas “peklos”
išalko ir tik pagalvojo: “ge narsėlesnis.
tiems žmonėms,” kuriuos a- mės. Jei kuriam kas nors
žemėlapis tatai patvirti
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
kia.
Baltiniu
reikia
laukti
ra dabar butų kiškelio pa —Tai gerai išgąsdino vil savo eilės5. nežiūrint, kaip: merikiečiai ir anglai vadinamieji gėrimai atsiliepia jų vai
na.
išrauna uodegos plunksną,
kams. Kas yra arba tikisi kada nore
ėsti!” — ir jau girdėti, kad ką musų kiškis! — nuspren tau ju reikia.
Kaina 25 centaL
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą
kia. Tarp Kitko
kitko jis
na “Disp laceri Persons” ar- i tai ir ta kaž kokiu budu vėl
ji
kažkur netoliese kiškiai rė dė visi. — Kad ne jis, gyvi rašo:
oerskaityti šitą knygutę. Kama 10c
I ba, trumpiau sakant, “DP.” atauga. Taip ir gyvename.”
Knyga
kia ir vilką pilką garbsto. nebūtume išlikę... Bet kur
“Lenkiją apleidau lapkri- Į Lietuviai sako. kad tos dvi Liūdnas tai gyvenimas, o
»io” Knygyaa.
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
Tuoj vilkas sustojo, pauostė gi jis. tas musų drąsuolis?... čio 8, 1945 m. Leidausi į J raidės reiškia “Dievo Paukš- ateitis
tamsi.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
Adresas:
“
KKLEJYI8
”
urą ir ėmė sėlinti.
Ėmė jieškoti.
kelionę be maisto ir be pi-itytęs,” arba žmonės, kuria
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
BROADWAY,
> Visai arti priėjo vilkas
Bėginėjo, bėginėjo, nič nigų, pasitikėdamas savo į nesėja, nepiauna ir vis tik
Puikiai iliustruota. Kaina ... 2fcSO. BOSTON. MASS.
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
prie įsišokinėjusių kiškių, niekur nėra kiškio narsuo
Vartojant koki nors liniLabai įdomi Knygutė šituo svarbiu
girdi, kaip jie juokiasi, ty lio. Ar nebus tik kitas vil
Taipgi ir pas
mentą, nestovėk arti ugnies,
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiskčiojasi iš vilko, o visų dau kas jį suėdęs? Pagaliau ra
nas katalikas ir socialistas. Parašė
A. M. METELIONI
nes beveik visuose linimenpilnąsias lietuvių
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
giausia — kiškis pagyras— do: guli duobėje po krame pasiekti
7747
Navy
Avenoe,
kiekvienas | tuose yra smarkiai degan-'
Kaina ........................................... 10c.
pabėgėlių stovyklas. Koks klausimas
Detroit. Mich.
Žvairaakis, Ilgausis. Trum lių, vos begyvas iš baimės. džiaugsmas
pamačius savo tremtinys ar pabėgėlis su cių medžiagų. Linimentą
KODĖL Aš NETIKIU
pauodegis.
—Vyras žvairys! — suri tautiečius, kurių per 10 mė- dideliu rupesniu žiuri į vi- reikia trint į odą audeklo
I
DIEVĄ?
“Ė, brolau, palauk, tai aš ko visi kiškiai vienu balsu. nesių neteko sutikti!”
šmoteliu tol. kol paliks sauįsai netolimą ateitį.
Laisvamanis
čia pasako, kodėl Ji»
tave ir suėsiu! — pagalvojo —Tai žvairys!... Gerai tu
Vienas tremtinys mums sas.
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią
Iš laiško matyt, kad ne
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
laimingi pabėgėliai labai
knygutės ...................................... 20c
LAUKIA DUONOS IŠ AMERIKOS
r
TRAGEDIJOS VAIKAI
trokšta įsigauti į Dėdės Ša
MONOLOGAI IR
mo žemę.
DEKLAMACIJOS.
Toliau rašo:
šioje
knygoje
telpa
daugybė nao
“Kaip klausiate, mielas
jų, labai
laoai gražių
graž ir juokingų monolo
I arų ir deklamacijų. Visokios temosdėdyte, ar aš norėčiau at
darbininkiškos,
revoliucionieriškos.
vykti pas jumis, tai tikėkit,
Geriausia dovana yra
tautiškos, humoristiškos ir laisvama.
niškos. Visos skambios, visos geros
kad tai yra mano didžiau
ta. kuri visuomet nau
Tinka visokiems apvaikščiojimams.
sia svajonė ir troškimas. Aš
baliams, koncertams ir tt. Antra caja ir draugo vertina
gerinta laida. Kaina .................. 25c
už tai iki grabo bučiau jums
ma.
dėkingas!”
KUNIGŲ CELIBATAS.
Tokia Jovana yra tik
Įdomu ir tas, kad laiškas.'
Si knygelė parodo, kodėl Romo*
viena—geras laikraš
nors visai nekalto turinio,
popiežiaus kunigai nesipačiunja čia
išaiškinta visa jų bepatystės ivtoriis
tis. Ji visuomet nauja.
visuomeninių klausimų visai
jos pasekmės ir doriškas dvasiški jo*
neliečia, tik apie asmens da
nupuolimas. Šią knygą turėtų per
Užrašyk savo draugui
skaityti kiekvienas vyras, tėvą? ir
lykus kalba, tačiau keliose
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
“Keleivį.” Tegul jis
vietose cenzūros iškarpytas.
terį*, dukteris ir mylimosios nepa
e
lanko jį per 52 savai
pultų į tokią kunigų globą. Parašė
Tai parodo, kad karo pabė
kun. Geo. Tovmsend Fox, D D., su
tes j metus.
gėliai negali rašyti, ką jie
lietuvino Ferdinand de Šamogitia
Kaina .......................................... 2S<
nori.
Kas savaitę ‘Keleivis’

Pekla
UI

sa
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Dovana

DIDYSIS LIETUVIŠKAS
SAPNININKAS

Alkana motina su vaikais Graikijoj laukia duonos
iš Amerikos Jos vyrą užmušė komunistai.

jam teiks naujų žinių
ir primins aukotoją.

Su Salemono Galva

“Keleivis” kainuoja
tik $2.50 metams.

Jau išėjo iš spaudos. Jame
išaiškinta virš 5.000 sapnų.

“KELEIVIS”

Knyga Turi Virš 300 Puslapių
Nustatyta Kaina Yra $2.00,
Bet “Kelevio” Skaitytojams
Atiduodam už $1.00.
Užsakymus Prašom Siųsti
“Keleivio” Administracijai:
636 Broadtvay,
So. Boston 27, Mass. Į

636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM
D-ras F. Matulaitis. Antra, per žiūrė
ta ir papildyta laida. Kama .. 2bc

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai imn
nės gyveno Rojuje Bet mokslas Rojo
visai atmeta. Mokslas mano, kaa
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir B
knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
įkaity
skaitymas.
Kaina ...................... 25c

Šitie jaunuoliai, vienos šeimynos vaikai, kurių mo
ro o a e i a a a a 11. irtrmill!
tina yra žuvusi Berlyne nuo nacių smurto, atvyko da
bar Amerikon su 800 kitų karo aukų. Šitie jaunuo
“Keleivis,” <36 Broadway(
Remkit biznierius, kurie
liai buvo įleisti Amerikon specialiu prezidento Tramano leidimu.
1
South Boston, Mase.
--------j skelbiasi “Keleivyje.”

KELEIVIS, SO. BOSTON

Nr. 22, Gegužės 29 d., 1946

1941 Metai Lietuvoj
PRIEŠ RUSŲ-VOKIEČIŲ KARĄ — VOKIŠKI PROVOKATOKIAl LIETUVOJE — LIETUVA AKLAI
UŽDARAS KALĖJIMAS — PRASIDEDA
KARAS IR KERŠTAVIMAI

(Laiškas iš Europos)

ir aklinai užkalti trokšte
troško ir maldaute maldavo
vandens... Jo niekas neda
vė ! Prie tų vagonų niekas
negalėjo prieiti, jie buvo
budriai ginkluotos sargybos
saugojami ir kiekvienas kas
drįso tik artintis — šovė!
Jau tos pačios dienos va
kare iš kaip kurių vagonų j
išnešė negyvus lavonus, j
daugumoje vaikus. Juos čia!
pat dėjo ir lavonais niekas
nesirūpino, tik nakties me
tu tie lavonai kaž kur din•i
go. Siaubte nusiaubė tasai)
Įvykis visą Lietuvą!

meška bėga nuo

Puslapis Septintas

skunkės

Karas Persijoi

•* II
.«
New Yorke UNO “svars- pasipriešinti, Irano nepri- ii<1
to,” stena, o Persijoj krau- klausomybė subirėjo ir Į si O
(I»>
jas liejasi. Jungtinių Tautų , pulius.
Organizacija, sukurta neva Irano nepriklausomybės
tai taikai išlaikyti, nieko j apgynimas dabar pareina
negali, nenori ir nenorės pa- nuo anglų ir amerikiečių nodėti Persijai, kurią užpuolė ro priešintis rusams, o ne
stiprus kaimynas ir prievar- ntio ko nors kito.

Dar keletas pastabėlių ig lame kalėjime sugrusti. Išpirmos okupacijos Lietu vo-. tikrųjų,
tariamai laisvų
tauja.
!
------------------Irane neina pilietinis ka DIDELIS DARBININKŲ
je. Kituose laiškuose jau į žmonių gyvenimas nuo tikpradėsiu rašyti apie antrąją! rų kalinių tiek tesiskyrė,
ras, bet ten kariauja Rusija
IŠNAUDOJIMAS
okupaciją.
prieš silpną Iraną dėl alie
kad kaliniai ištisas dienas
LIETUVOJE
1941 metų pavasaris bu turėjo kalėjime sėdėti, o
jaus. Rusai papirkimais, te
vo didžiausių susirūpinimų “laisvieji’’ turėjo teisę iš
roru ir keldami visokių re
Tai buvo didžiųjų, kar-|
New York (LAIC)— Ry
ir baimės pavasaris. Sueini darbo pareiti namo ir tenai čiųjų ašarų dienos!
fermų obalsius sukėlė Azer- šium su Vyriausiojo Sovie
mai, kratos ėjo dienomis ir laukti, kad pas juos ateis
beidžaną prieš Irano cent to posėdžiais Maskvoje, or
Jokios pagelbos, jokios
ralinę valdžią. Rusai apgin ganizuojama Lietuvoje, va
naktimis. Niekas nebuvo nekviesti svečiai ir išsives paramos... Jokio užtarimo...
klavo vietinius sukilėlius ir dinamosios,
tiki•as, kad nebus suimtas, tenais, kur jau tūkstančiai
“socialistinės
Ne, kas viso šito nematė,
atvežė
iš kaukazo perreng lenktynės.” Be to, tokias
ar bent iškrėstas. Žmonės žmonių kankinosi.
neregėjo, nepergyveno—ne
tus savus “sukilėlius” ir “lenktynes” spiria daryti
tiesiog dingdavo be žinios
Iš užsienių jokių knygų supras. Ir laki vaizduote
šiandien Irano valdžia nėra sunkus pusbadžio gyveniir niekas negalėjo žinot jų ar laikraščių nebuvo gali nepajėgia visą šitą suimti, o
tikro likimo. Tiek kaimuo ma užsisakyti, tik slapčio sveikas protas nesupras,
šeimininkas savo kiaute. į mag mįestuose. Lietuvoje,
se, tiek miestuose jau daug mis per radiją buvo galima nes blaiviame prote visa ta:
Ten ponauja rusų pastatyti Į^jp jr visoje Rusijoje, praPaleckiui, Bierutai ir pana gyvenimas, palyginus su
kas bent naktimis namuose iš tenais žinias išgirsti.
nesutelpa.
šus samdyti Maskvos agen tuo, ką darbininkas norma
nemiegodavo. Pavasariui at
Be jokio apkaltinimo, be
Vokiečių Agentai
tai — lėlės, už kurių nuga liai uždirba, yra nepapras
šilus jau daug kas eidavo
Neabejotinai, kaip Vo jokio teismo sprendimo, be
miškuose dienas ar naktis
tai brangus. Gelbėdamiesi
jokio pasiaiškinimo iš karto
New Yorko valstijos girininkas Seargers turi prisi- ros stovi rusai.
kietija
apsisprendė
pradėti
praleisti. O rugiams gero
Sienos
nuo alkio, darbininkai turi
Meška
Iranas yra bejėgis
dešimtis tūkstančių žmonių jaukinęs mešką. Anądien atėjo prie jos skunke. M
kai sužėlus, kiti lysdavo Į karą su SSSR, ji, Vokietija, išvežti sunkiems darbams Į tuojau Įlipo Į medi. Ir ji žino, kad su skunke juokų nėra. ilgos ir neapginamos. Armi stengtis išdirbti “virš nor
per žaliąją sieną savo agenrugius slapstytis.
ja silpna. Karo aviacijos mos,” kuri ir taip nėra ma
1
tų
Lietuvą slaptai jau bu Sibirą... Tai daugiau, kaip
Sklido gandai vienas už vo Į atgabenusi.
raganų
nakties
pirtis!
Kiti jų iš miškų besislapstę TIESA” APIE PYLIAVAS Iranas iš viso neturi. Iranas ža. Pav. “Elektrito” fabriko
Kaip kurie
kita
baisesni.
Taip
pat
jau
yra žaislas galingųjų ranko- darbininkų kolektyvas priė
Tiesiog nepatikėtina, de nuo raudonųjų, karui pra
,
,
-v • - r iv-- ju buvo tiek apsukrus, kad
ėia. Lietuvoje/net pasida- ja, taip buvo!
sidėjus, ramiai grižo narnoj Lietuvos bolševikų “Tie- se. Prieš Rusijos jėgą Ira- mė nutarimą, jų pusmečio
pranašavo, kad busią žmo re okupacijos pareigųnais.
Deja, taip yra! Ir lietu ir vokiečiai juos pakelyje sa” rašo: “Rumšiškių vals- nas neturi ką priešpastaty-i planą išpildyti iki gegužės
nių išvežimai. Bet niekas Štai vienas tokių vokiečių. viai ne pirmieji ir ne jie kaip nieko dėtu; nukovė... Į čius valstybei yra davęs tik ti. Irano. vidaus tvarka yra j i d., gi “stachanoviečiai,”
netikėjo ir Įsivaizduoti ne kilme austras, Kupiškio vieni buvo vgžami. Jau an O tuo pačiu metu Telšių.'13.5'< metinio grudų pa- atsilikusi, kraštas neturtin- Vvr. Sovieto posėdžio diegalėjo, kad tūkstančiais, J gimnazijoj pasidarė net mo ksčiau kitos tautos, gyve Panevėžio, Zarasų, Provi- ruošos plano. O kiek buo- gas (nežiūrint i aliejų), o nų metu, išdirba 2, 3 ii- 4
dešimtimis tūkstančių žmo-Į kytoju. Čia jisai dėstė polit- nančios SSSR teritorijoje niškių kalinius naikino rau- žiu, kurie nedavė nė vieno todėl svetimieji “gelbėto normas. Tas reiškia, kad
nių išveš. Kaip kur Įkyrius’ gramotą ir organizavo kom buvo panašiai išvežamos. Ir donieji...
grūdo arba maža galvoja jai” ten gali drumsti ir žve darbininkai kartais verčia
ir stropius okupacijos kaip jaunuolius. Mat, jisai atsi kuomet Lietuvoje apie tai
__
.
apie paruošas. Štai Vosyliš- joti. Rusai tą daro, o UNO mi dirbti už du, tris ir net
kuriuos pareigūnus pradėjo radęs Lietuvoje pasisakė, o buvo kalbama, niekas tikė
Kaunas Laisvas
kių kajme buožė J. Dauno- rimti diplomatai tariasi to keturis žmones.
naikinti. Štai, Raseinių apy gal ir tinkamus dokumentus ti netikėjo. Manė. kad tik
Tik Kaunas ir jo apylin- ravičius turėjo pristatyti visko nematą. Jie mato la Daugelyje vietų vyresniai
linkėje, atvyko toksai par turėjo, kad esąs komunistas tai tuščios kalbos. O vienok, kės išliko laimingesnės, nes valstybei 1,500 kg. grudų ir bai gerai, bet jis nenori tu siais pastatyti rusai. Jie tai
eigūnas pas vieną ūkininką ir pabėgęs iš Austrijos.
vienok toji baisi nelaimė iš dar vokiečiams neatėjus,
pat bulvių, o davė tik rėti trobelio su Rusija, na lietuvius ir spaudžia.
patikrinti, ar jisai išpildęs
tiko ir lietuvių tautą!
šias apylinkes Lietuvos vy- 59 kg grudų. Šis buožė tai ir monkinasi... Dėlto vi
Vokiečiams
okupavus
Tai žiaurios okupacijos rai nuo priešo išvalė. Čia tajp pat neatsilygino ir už sas tas UNO yra ne kas ki
pyliavą. Tasai ūkininkas su- Lietuvą šis komunistinis mo
ALAUS YRA. BET
sikirtęs su tuo pareigunu ir kytojas, komjaunuolių agi kolonizacinės politikos pa tik keturioms dienoms pra- 1944 metus. Toks pat ir ki- tas, kaiD šlykščios veidmaiGUAME
nybės lizdas.
pasėkoje tasai pareigūnas tatorius, vokiečių buvo pa daliniai ir vaisiai. Po šios slinkus atsibeldė vokiečių
buožiu elgesys,
Irano vienintelė jėga yra
čia pat vietoje buvo nudė skirtas Kupiškio komendan nakties jau nebuvo Lietuvo armija. Taigi, čia lietuviai ‘
w
.
Guamo saloje, Pacifike,
tas. Suprantama, tasai ūki tu. Tai buvo labai žiaurus je tokios šeimos ir paskirų tvirtai išsilaikė ištisas ketu- —As neturiu iš ko ati- ta, kad ne tik rusai, bet ir randasi
100,000 keisų alaus,
ninkas jau galutinai miške ir kraugerys komendantas. asmenų, kas ramiai nakties rias dienas ir netik išsilai- duoti—pareiškė buožė Ma- kiti geradariai nori Irano a- kurs skaitomas
karo per
apsigyveno.
butų miegojęs. Visi kė bet raudonuosius išvijo! takas. Patikrinus, pasirodė lieiaus. Iranas gali būti ne tekliumi” ir bus “parduotas.
r» i-i •
x i
Visus Įo organizuotus kom- metu
,.Rokiškyje net knto mih- jjaunuolius jisai tuoj suėmė ruošėsi būti išvežami. Jau ir ’tuo budu daug gyvvbiu kas kita. Javų pas jį pakan- priklausomas tiktai piudvda Deja, Guamas yra toli,
C.JOS mokyklos yirsimnkasir iki vien£(
0 tajp nimas. ypač vyrai bėgo Į i=gelbėjo ir spėio visus ka-! karnai. Laibai silpni grudų mas anglus ir amerikiečius alaus transportacija brangi,
Mat, čia į Rokissi^ atvyko
paį jššau(iė visus vietos žv- miškus ir čia ginklavosi. linius apginti ir iš kalėjimo i pristatymo tempai ir Pa- prieš rusus ir rusus prieš todėl šią vasarą musu pik
Maskvos
kursantai
milicijos!
S,.
_
J Ginklavosi rimtai ir ruo vpač Kauno, visus politinius | kuonio valsčiuje. Šis vals anglosaksus. Kada galingie nikuose to “pertekliaus”
iii
i • • •
' vi U5.
iki šiol atliko tik 19.8 ji varžosi, persai srali jaus
mokyklos —
-----— savo
mokiniai
su
a
—
cr\vnnrl i_ šėsi kovai.
kalinius paliuosu ti.
opr jniiici, Lnzl
n. au J’7 r'Į/t vnvii* Vfl/i _
nlann
nivviurvF 5*
j/IMI » tis “nepriklausomi.” Kada alaus negausime gerti.
11UOS,
viršininku Jie čia darydavo mu Kupiškio apylinkėj bu —Geriau žūti savo žemė
savos rūšies pratimus, tai y- vo keletas šimtų, jei ne tūk je, negu tapti svetur išvež Tasai pereinamas mo Nepakankamai vyksta pa Rusija pradėjo grobti, smur
Remkit biznierius, kurie
ra masines kratas ir suėmi stantis žmonių iššaudyta.
tais ir būti tenais lėtai ma mentas pasibaisėtinai buvo ruošos ir Garliavos valsčiu tu briautis Į Persiją, o kiti
šiurpus ir daug aukų parei je.”
(LAIC). galingieji nedrįsta rusams skelbiasi ‘Keleivyje.”
rinamais...
mus. Žmonėms visa tai iki
Žydų brangenybes jisai Buvo visai rimtai laukta kalavęs.
gyvo kaulo Įgriso ir vieno
pasisavino.
Bet atsirado sukilimo.
Kaunas jau karo pirmos
pasivaikščiojimo metu Mas
konkurentų,
kurie
taip
pat
dienos
vakare nuo raudonų
kvos milicijos viršininkas
Karas
jų buvo išvaly'uis. Rytojaus
buvo mirtinai sužeistas. Jam tą turtą norėjo sau Įsigyti.
Kilo
ginčai
ir
tasai
komen

Ir
štai,
savaitei
praslin

dieną jau radijo stot
pirmą pagelbą suteikti iš
dantas
iš
Kupiškio
buvo
at

kus.
vokiečiai
puola
įusus.
ne skelbė pasauliu:, kad
Kauno aeroplanu buvo par
šauktas.
Mat,
pagal
vokie

Aišku,
vokiečiai
geresnio
Lietuvos valstv )ė atstatyta
gabentas vienas gydytojų
čių
nustatytą
tvarką,
žydų
.^.momento
ir
pasirinkti
nega

ir kad jau veikia naujai su
chirurgas profesorius, bet
visos
suimtos
brangenybės
lėjo.
Dirva
tokiam
puolimui
darytas ministrą kabinetas,
deja... buvo pervėlu.
turėjo būti atiduotos vokie buvo paruošta. O tą dieną, atseit Lietuv vyriausybė
Po šio Įvykio Rokiškio čių valstybės bankui...
“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
karo pradžios dieną, iš Vil
jaunimo dalis taip pat ilges Atseit, tasai komendan niaus visais keliais traukė imasi pareigų.
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
Vos keturioms dienoms
niam laikui apsigyveno miš tas apsivogė...
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
sunkvežimiai, pirmos okuke.
praslinkus,
čia
atvažiavo
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
Buvo ir kitose Lietuvos pacijos pareigūnais lydimi,
Kitose Įvairiose Lietuvos,vietose panašių provokato- išvesti dar naują partiją vokiečių kariu menės dali
jimais ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
yietose taip pat butą pana-Į,.ju> kurie tik vokiečiams at- žmonių... Pavėluota.
Tų nys, bet turėjo skaitytis su
galima be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
sių atsitikimų, kur ginklai, ėjus išaiškėjo
sunkvežimių dalis jau nesu lietuviais ir tu budn buvo
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
neraginami pradėjo veikti.
"
spėjo grįžti atgal. Kiti jų išvengta bereik; lingu aukų.
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
Lietuvių Išvežimai
Kartu šia proga tenka pa
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
pačių lietuvių buvo suimti? 1 Bet apie tą pereinamą,}
stebėti, kad slapto organi Taigi, tuo metu. tai yra
tas” išaiškintas.
Ir štai, nuo to momento momentą ir apie pirmas an
zuoto veikimo tuo metu Lie pavasaryje, padėtis buvo
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
tuvoje visai nebuvo, bet jo klaiki ir siaubinga. Bet prasideda antroji, nei kiek tros okupacijos diena? pa
Ką reiškią meili ir H kur ji pu
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
organizuoti
ir nederėjo. aukščiausio laipsnio tasai nelengvesnė ir nešvelnesnė rašysiu kituose savo laiš
reina ?
lyti.; iš kalno? D-ras Rei-der sako.
kuose.
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis? kad <ralima. ir “Teisingas Patarėja.-***
Krašto nuotaikos buvo aiš siaubas pasiekė, kaip birže okupacija.
Ką reiškia “pirmosios nakties tei paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Dar pirmos okupacijos
kios, kurias trumpai butų lio mėn. 13-14 d. prasidėjo
Atskirus epizodus iš pir
sė,” kutia seniau naudojosi kunigai daroma
ir dvarponiai ?
galima šiaip formuluoti — masinis žmonių išvežimas, žaizdos nebuvo pagydytos mos okupacijos gal vėliau
Kodėl tūlos moterys neturi vaikų,
Ką reiškia šliub’.nis žiedas? Balta k.id ir labai nori ? “Teisingas Patarė
šalin okupantai-apgavikai tikra žmonių medžioklė! I ir jau naujai atsivėrė kitos dar parašysiu. Iki atminty
šlebė? Jauno" ios šydras? jas" ir šitą klau-imą atsako.
feauitosios
iš Lietuvos.
Lietuvą tuo metu suvažiavo nepagydomos žaizdos.
yžių barstymas jauni-ms ant Kal
je viskas dar n šdilo, nori
Kokius vyrus moterys myli? Ko
vų? “Medaus Mėnuo?”
Tokioms nuotaikoms Įsi koks dešimts tūkstančių
Dar šiaurės Lietuvoje si visa tai surašyti, bent ap
kias moteris myli vyrai? Arba ko
Kaa reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
galėjus savaimi aišku, kad sunkvežimių. Žmonės paju siautėjo pirmos okupacijos graibomis prisi inti.
prieš ištetšjimą kad nepadaryti klai singa- Patarėjas" pasakys j ūma vis
dos ?
visokie sporadiniai išsišoki tę, kad tiek daug atvyko pareigūnai, dar tenais liejos
ką.
Kokio amžiaus geriausia tekėt: ir
Kaa reikia žinoti, kad vaikai batų
Deja, dėl visai ^supranta
mai buvo tiesiog neišven sunkvežimių, pradėjo spė kraujas, o čia vakaruose ir
vesti ?
sveiki ir gražus? Kaip turi uzsuau
Kas reikia žinoti pirmą naktį? Ši Kjli rūsčia moteris? Kaip reikia au
giami.
lioti, kas čia busią. Rami pietuose jau lietuviai buvo mų aplinkybių, šiuo metu
to nepakako jauniems nei tėvai, nei ginti kud:k|?
negalima
nuodugniai,
kronosi, kad eina koks nors šaudomi naujų okupantų.
bažnyčia, aei mokykla. O klausimas
Slaptos Radia Stotys
Moteries anatomija ir fiziologija.
nologiškai ir su Įvairių as
labai svarbus, nes nuo jo priklauso
armijos pertvarkymas, nes
Pigu
Įsivaizduoti,
kiek
Kodėl kunigams turėtų būt ne
gyvenimo
iaima
ar
nelaime.
Bet
ką
Štai visai neorganizuotai, sveikame prote negalėjo
menų pavardėmis visa tai
viai slepia, tą atvirai pasako “'leisili drausta kalbėt apie Šeimyniškus rei
tuo
pereinamu
momentu
bu

pačių rengėjų atsakomybe, tilpti tokios mintys, kad tie
kalus ?
aprašyti. Tai bu? galima at
gas Patarėjas.“
j visus šiuos klausimus “Teisingas
atsirado slaptos kelios ra sunkvežimiai paruošti lietu tą keršto, sąskaitų suvedi likti rasi tik tuomet, kuo
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
Patarėja-.” atsaao aiškiai ir nieko
mas.
Turėt
ar
neturėt
vaikų?
'lai
mų.
visokių
provokacijų...
dio stotys, kurios šaukte vius išvežti...
met mes parvyksime Į ne
ne.siepdaroas.
opiausia kiekvienos seiiuyn<>. klausi
Žuvo
daug,
daug
nekaltu
šaukėsi pasaulio pagelbos.
mas. Ir “Teisingas Patarėjus ' oa
Knyga graži, tu paveiasiaia, 224
priklausomą Lietuvą, kuo
Taip ir įvyko! Viena nak žmonių!
pj.ikp.ų, stipriais audimo apdarais.
patiekia įdomių informacijų.
Tos radio stotys iš vietos čia sumedžiota 48 tūkstan
met jau išsisiūbavusios žmo
Telšiuose, Šiauliuose, Pa nių aistros bus aptilę, kuo
gyvenimo jokių žinių neda čiai žmonių! Jie iš kaimų,
Be to, “Teiaing&a Patarėjas” pasakys Juir.s trumpai ir aiškiai:
nevėžy.
Zarasuose ir kitur met bus Įsigalėjusi teisėta.
Kaip prasidėjo pasaulis ?—ls Kur ir kaip atsirado žeme—K..', p atsi
vė ir jos nebuvo reikalin iš miestų, miestelių nakties
rado žmogus ant žemes?—Jr daug-daug kitų įdomių daiykų.
gos. nes visi žinojo, kas metu suimti ir į geležinke siautė baisi raudonojo tero Įstatymais paremta tvarka.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaud 'tt tokie mokslo vei
krašte dedasi. Bet jos siun lių stotis suvesti, į prekinius ro banga, o tuo pačiu metu, Kuomet brutali jėga bus su
kalai,
kaip VVeilso “Paanulio Istorija,” Jordano “Evoliucijos Pagrin
tą pačią dieną Vilkavišky tramdyta, kuomet kerštas
tė žinias pasauliui, kad bent vagonus kimšte sukimšti!
dai,” MeCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsehe's “Žmogaus Evo
je. Mariampolėje, Šakiuose, negalės besočiai reikštis. < >
tenais žinotų, kad Lietuvą
liucija,” D-ro Gatės “bexual Thruths” ir daugybe kitų. Tai kartu mo
Tai
buvo
pasibaisėtinai
Alytuje tiesiai iš kulkosvai dabar tenka fik u°fi tiktai
užsėdo baisus suskis.
kykla ir papuošimai namuose. Kaina $1.60 Cžsisakykit “Teisinga
klaikus
vaizdas!
Lietuvių
džių
rudieji
šaudė
lietuvius,
Juk Į užsieni tuomet jo
Patarėją.”
tas, kas esamose sąlygose
kios žinios negalėoj pakliū tauta, kaip ji gyva bus šito net tuos lietuvius, kurie iš galima.
KELEIVIS
ti, nes siena buvo aklinai niekuomet neužmirš. Karta ėjo partizanauti...
Tai gal supi asit mane.
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS,
uždaryta, o korespondenci ikartai apie tą baisiąją nak Štai. Alytuje veik viena
akimirka buvo sušaudyta štai delko tie m įsiminimai,
joms buvo Įvesta stropi cen tį pasakos.
Tuo metu Lietuvoje buvo 68 visai nekalti žmonės, ša kad ir iš pirmo- okupacijos,
zūra.
stiprios
kaitros. Žmonės su kiuose keletas dešimčių ir nėra pagrindine panišyti.
Visi jautėsi lyg butų ak
i • J•
linai maiše užrišti, ar bend- grusti Į prekinius vagonus kitur po kelioliką lietuvių.

TEISINGAS PATARĖJAS
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Puslapis Aštuntas
P-LĖ TATARONIUTĖ
DAVĖ PUIKŲ DAINŲ
VAKARĄ

Nr. 22, Gegužės 29 d., 1946
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ŠI TREČIADIENI kalbės LANKĖSI REDAKCIJOJ
KLYBAS
1

Svetimkalbių Laikraštinin
kų Konvencija

NAMAS PARDAVIMUI

Dviejų šeimynų namas, 15 metų

kaip statytas, 2 garažai, vištininkas,
Šį pirmadienį musų repuse akro žemės, 4 obelės, ir viso
Šį trečiadienį, gegužės 29dakcijoj
_____„ „ lankėsi
_____ ____
r
____
tik prieš
Šį panedėlį Statler vieš kie
įrankiai. Kaina — $12,000. Kreip
Pereitą nedėldieni vaka d., Lietuvių Piliečių Drau- porą savaičių iš Švedijos at- buty buvo Naujosios Angli tis šiuo adresu:
(22)
*, a. • — • 1kalbės
11 tik vykęs
1 jaunas
*
ilietuvis,
•
rr
ANTHONY GERVELIS,
re p-lė Emilija Tataroniutė gijos asvetainėj,
Kas jos svetimkalbių laikrašti
9 Keefe Avenue,
turėjo savo mokinių Dainoską atvykęs iš Europos jau- tantas Klybas. Jis buvo už ninkų organizacijos kon
Newton Upper Falls, Mass.
Vakarą Bostone. Nežiūrint nas lietuvis, Kastantas Kly- ėjęs kartu su J. Tuinyla.
vencija, kurioj dalyvavo ir
Reikalingos Finisherkos
nepalankaus
oro, publikos bas. Skaitytojai, kurie gau
BIMBOS RAPORTAS IŠ
Svečia papasakojo savo “Keleivio” atstovas. Kon
BRONIO PETRUŠEVI
prisirinko pilna svetainė. Ir site Keleivį iki trečiadienio įspūdžius iš Švedijos ir sa vencijai pasibaigus, vakare Į Kingston Clothing Co. dirb
LIETUVOS
ČIAUS UŽMUŠĖJAS
kas atėjo, tas nesigailėjo. vakaro, prašomi atsilanky vo pirmuosius įspūdžius A- buvo bankietas. Ta proga tuvę. Jei kurios moterys mokat
NUTEISTAS MIRTI
Kai buvau mažas, kartą Jie pamatė, kad musų Emi ti į Piliečių Draugijos sve- merikoje. Šį trečiadienį sve organizacijos sekretoriui J. finisher darbą, bet negalit eiti
Žmogžudys Policijai Pri mokyklos vadovai mus nu lija yra ne tiktai gabi, pui-tainę, trečiadienio vakare, čias kalbės L. Piliečių D-jos J. Borgatti buvo įteikta si į dirbtuvę, tai mes nuvešim dar
J"
i_= ir g valandą. Bus įdomus pra svetainėje.
varė į miestelio rinką pasi kiai išlavinta dainininkė
dabrinė vaza ir gražus port bą į jusu namus, o jei katros
sipažino, Teisine Gynėsi
tikti gubernatorių. Laukėme pianistė, bet kartu puiki mo- nešimas apie rusų ir nacių
felis, o jo žmonai — puikus moterys ar merginos norėtu
Serga Advokatas Šalna
bukietas gėlių. Borgatti dir mėt eiti į dirbtuvę, kad ir ne
Visi Bostono lietuviai dar pusantros valandos. Tą lau Rytoją ir choro vedėja. Gra- okupaciją Lietuvoje ir apie
cingai
diriguodama
chorą
pabėgėlių
pergyvenimus.
kimą
aš
prisiminiau
praeitą
ba ateivių laikraščiams jau mokat darbą, tai mes jumis išatsimena šiurpią žmogžu
Praeitą savaitę sunkiai su 30 metų.
dystę, kai Bronius Petruše sekmadienį, kada keli šim ji darė labai malonų įspū
mokinsim ir gerai užmokėsim.
sirgo adv. A. O. Šalna, Lie
Bankete buvo daug žy Tai yra gera proga išmokt dar
vičius, buvęs International tai žmonių susėdę laukėme dį. Jos išlavintas ir veda Atsiminimai Apie Miką
tuvos garbės konsulas, kuris mių svečių, amerikiečių vi bą ir darbas bus ant visados.
Petrauską
Cafe savininkas, buvo nu A. Bimbos su vėžių raportu mas mišrus choras taip ge
rai
dainavo,
jog
rodėsi,
kad
šiuos žodžius rašant buvo suomenės ir biznio įstaigų Tad ateikit į dirbtuvę: 383 Alšautas vieno nežinomo plė iš Lietuvos.
atstovų, kuriems buvo nu bany St., Bostone, ant 3-ėių lu
Sekančios savaitės “Ke dar ligoninėj.
šiko savo krautuvėj, ant k e- Girdėjau Bimbą kalbant klausaisi talentuotų profe
pirmą
kartą.
Įsitikinau,
kad
sionalų
koncerto.
šviesta ateivių spaudos vaid bų, arba pašaukit Petrauską po
leivyje
”
įdėsime
įdomių
Advokatė
S.
Šalnienė
deral St. Tai įvyko 1944 m.
kalba
neširdingas
žmogus,
taipgi
buvo
sunegalėjus,
bet
muo ir nurodyta, kad biz 6 vai. vakare. Tel. Gene va 1208.
Žinvaldo
atsiminimų
apie
gruodžio 30 d. žmogžudys
Buvo ir solistų, kurie taip kompozitorių Miką Petraus dabar jau sveiksta.
partijos
linijos
jėzuitas,
nieriams labai naudinga
tada pabėgo.
(22)
gi
įrodė,
kaip
rūpestingai
kurs
“
nuoširdžiai
”
moka
ką, kaip jis gyvendamas
ateivių spaudoj skelbtis.
Vėliau Nevados valstijoj
mokytoja juos priruošė ir iš Bostone mobilizavo nuo Norėjo Nuleisti Traukinį
buvo sugautas vienas plėši teisybę paslėpti.
lavino.
Tik gaila, kad jų tar Brodves lietuviškus daini
BORIS BEVERAGE CO.
Nuo Bėgių
Galima Gauti “Kaukazo
kas, tūlas Skopp iš Brookly Užteks vieno pavyzdžio: pe nebuvo
nei
vienos
lietu

Razbaininką”
no. Jį betardant paaiškėjo, Bimba sako, “musų siųsti vaitės bei lietuvio. Visi p-lės ninkus ir muzikus. Mikas
220 E Street, South Boston
siuntiniai
į
Lietuvą
nuėjo.
”
Po gelkeliečių streiko, kai
Petrauskas
bostoniškiams
kad jis yra Petruševičiaus
Pristato toniką, vyną ir viso
“Keleivio” ofise jau gali kios rūšies alų baliams, vestu
užmušėjas. Jis buvo atvež Bet Bimba “užmiršo” pasa Tataroniutės mokiniai yra| gerai žino s asmuo, kas traukiniai pradėjo vaikščiokitataučiai. ;Kad padengus jo neprisimena ir kas jo ne :i, nežinomi piktadariai ma pirkti knygutę apie
tas Į Bostoną ir pereitą sa kyti. ar 80,000 svarų dra tą
(-)
ji išmokino vie-‘ pažinojo?
-- Todek nepraleis bandė nuleisti vieną trauki “Juozą Staliną, arba kaip vėms į namus ir sales.
vaitę jury teismas jį pripa bužių ir už 19.000 dolerių ną trukumą,
merginą
porą
lietuviškų
kite ateinančios savaitės nį nuo bėgių prie W. Rox- Kaukazo razbaininkas pa Savininkai:
žino* kaltu Petruševičiaus vaistų, kuriuos siuntė Bend
dainų:
“
Tave
Myliu
”
ir
Juozas Arlauskas ir
“Keleivio” su įdomiais pri bury. Traukinio inžinierius sidarė Rusijos diktatorių.”
nužudyme, o teisėjas Sulli- ras Amerikos Lietuvių Fon
“
Mano
Rožė,
”
kurias
sve

Juozas Skendalis.
siminimais apie mirusį kom laiku pastebėjo, kad gelž- Knygutė kainuoja 25c. Jo
van, pasiremdamas jury das per Russian War Re
timtautė
puikiai
sudainavo.
Telef.: ŠOU 3141.
lief,
nuėjo
į
Lietuvą
ar
ne?
pozitorių.
kelio
bėgiai
vienoje
vietoje
je
daug
žinių
apie
Rusijos
sprendimu, išnešė žmogžu
Apie
tai
nė
žodžio!
Nieko
palaidi. Jis spėjo sulaikyti kaukazišką valdovą ir jo
džiui mirties sprendimą.
Butų gerai, kad musų dai
Kas Baigė Gelžkelių
traukinį. Jei ne inžinieriaus praeities darbelius, ypač,
Mirties bausmė bus įvykin nesako nė Russian War Re nininkės ir dainininkai, ku
pastabumas, butų įvykusi kaip jis bankus rabavojo.
Streiką?
ta, kada praeis apeliacijos lief. Bimba pakartotinai sa rie mėgsta dainuoti per ra
A. J. NAMAKSY
kė,
kad
“
tiktai
mes
siunčia

baisi nelaimė, nes traukinys
laikas.
diją ir koncertuose, nueitų
REAL ESTATE & INSURANCE
RADIJO PROGRAMA
Cambridge miesto tary Jutų nudardėjęs į pakalnę.
Policijos tardomas Ra- me pagelbą Lietuvai.” Tie pas p-lę Tataroniutę pasi
414 W. Broadway
Gelžkelių policija tuoj
bos posėdy tarybos narys
phael Skopp prisipažino ir “mes” reiškia bolševikai... mokinti.
SOUTH BOSTON, MASS
pradėjo
tyrinėti.
Įtarimas
John
F.
Foley
įnešė
tokį
pa

Lietuvių
Radijo
Korpora
papasakojo, kaip jis Petru Bimba sako. pagelba skirs
Rep.
Office Tel. So. Boston 0948
siūlymą: “Išnešti pagyrimą puola ant vieno berniuko, cijos programa ateinantį neševičių nužudė. Plėšikas sa toma teisingai, gauna tiktai
Res. 37 ORIOLE STREET
majorui Lynch už jo greitą kurs, sako, atsukinėjęs šrin- dėldienį iš W0RL stoties,
kosi buvęs South Station jos reikalingi ir, gal per ne
West Rosbury, Mass.
SLA Antro Apskričio
veikimą baigimui gelžkelių bus nuo bėgių. Tardymas 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
norėjęs važiuoti į Brookly- atsargumą pridėjo, “užsi
TeL Parkway 1233-W
dar eina.
streiką.”
Vakarienė
ną, bet pritruko pinigų. Ta tarnavusieji.” “Užsitarna
10:30 ryto, buB tokia:
vusieji
”
kam?
Majoras buvo kiek nuste
da jis nutarė išeiti pasipini
1— Muzika
gauti. Užėjo į Petruševi Bimbos įspūdžiai iš Lie SLA antro apskričio va bęs, kai jis išgirdo tą pa BALF Valdybos Posėdis
2— Dain. A. Bucevičienė
čiaus likierių krautuvę, at tuvos tai kartojimas žino karienė ir šokiai SLA na siūlymą, bet taryba taip ir
Fr. Palionienė iš South
DR. D. PILKA
Šį penktadienį, gegužės ir
statė revolverį ir pareikala mų dalykų. Sugriauti mies riams veteranams pagerbti nutarė. Jei dabar kas abe
Bostono.
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
vo pinigų. Tada, sako žmog tai. išnaikinti gyventojai, įvyko praeitą šeštadienį joja dėl gelžkelių streiko 31 d. įvyksta vietinio BALF
3
—
Pasaka
apie
Magdutę
ir nuo 7 iki 8
žudys: “didysis vyras metė griuvėsiai, skurdas... Kas Bradford viešbučio salėj. galo, tai Cambridge miesto kyriaus valdybos posėdis.
506 BROADWAY
į mane plaktuką, aš palei karo griuvėsių nematė, tas Dalyvavo kelios dešimtys tarybos tarimas aiškiai sa Visi direktoriai ir valdybos JIEŠKAU PARTNERIO AR
dau vieną šūvi Į jį. Vienas iš Bimbos raporto tų šiur SLA narių antro pasaulinio ko, jog ne Trumanas, bet nariai kviečiami dalyvauti.
SO. BOSTON, MASS.
PARTNERKOS
Posėdis
įvyks
L.
Piliečių
pių
vaizdų
vistiek
neįsivaizkaro
veteranų.
Viso
vaka

tarnautojų pasijudino, aš ir
Lynch “baigė” tą streiką.
I Telefonas: SOUth Boston 1320
į jį šoviau. Kada aš pasisu dina, nes Bimba kalba ba- rienėj dalyvavo 160 svečių, Lynch pasiuntė prezidentui Draugijos patalpose 8 vai. Moteris ar vyras, kuris norėtų
eiti su manim į biznį: hotelis,
frazėmis, su o šokiams prisirinko dar virš reikalavimą baigti streiką, vakare.
kau bėgti, didysis vyras lai nališkomis
Sekr.
gazolino stotis ir auto taisymo T-t
kė duris, a< dar tris kartu? skystu susijaudinimu ir. ma šimto svečių. Tuo budu virš prezidentas pagal tą teleg
£
(Repair) shop. Atsišaukit tuoj: iei. invuriugc ro.jv
tyt,
jam
jau
ir
nusibodo
300 žmonių atėjo pagerbti ramą veikė, tai, aišku, kam
Į jį šoviau.”
Didina Miesto Biudžetą
A. S.,
((23)
Teisme buvo perskaitytas kartoti tas pačias frazes ir jaunuosius SLA narius, ku priklauso kreditas...
Pr. John Repshis
636
Broadway,
daktaro liudijimas. Petruše jaudintis pagal užsakymą. rie kovėsi šiame kare.
Musų miesto majoras įne
(REPŠYS)
So. Boston 27, Mass.
vičius mirė nuo kraujo nu Bimba savo pranešimu!
Sandarietės
Rengia
šė
į
miesto
tarybą
“
papildo

LIETUVIS GYDYTOJAS
tekėjimo iš trijų žaizdų Į vi Bostone tik patvirtino, ką* Vakarienę rengė apskri
Whist
Party
mą
biudžetą.
”
kur
numato

Valandos: 2-4 Ir 6-8
REIKALINGOS MOTERYS
durius. Petruševičiau? tar “Keleivis” jau rašė: Bimba čio jaunimo komisija, į ku
Nedaliomis ir šventadieniais:
ma
padidinti
miesto
išlai

nuo 10 iki 12 ryto
nautojas T. Kessler buvo via rusiškos okupacijos rią įėjo Mrs. K. Namaksy,
Sandaros
Moterų
Kliuba
Dirbti cukernėj prie paka
das
940,189
doleriais.
Dau

E.
Kesleraitė,
W.
Samalis.
278 HARVARD STREET
sužeistas,
jis
pripažino Lietuvoje agentas. Jis kal
ateinantį šeštadieni, birželio giausiai iš tų pinigu numa vimo popiet ir vakarais. Šif- kamp.
Inman St_, arto Central Sų.
A.
K.
Martin
ir
Mary
Rusba
vienpusiškai
:
vokiečiai
žmogžudį. Policija surado
1
d.
rengia
whist
party.
Pa

toma
išleisti
apsaugai
nuo
tas
prasideda
su
75V2CP
er
CAMBRIDGE,
MASS.
žmogžudžio pirštų pėdsaku.- žudė. griovė, filėšė. naikino. sel. Vakarienės programą rengimas Įvyksta “Sanda gaisrų. Naujos išlaidos bus valandą. Patyrimas nereika
ant vieno butelio. Įrodymai Rusai liuosavo. stato, kuria atidarė K. Namaksy. o jai ros” svetainėj, ant F St padengtos iš padidintų mo lingas.
(23)
buvo aiškus. Tuo remiantis ir duoda. Tai aiškus rusiš vadovavo A. J. Namaksy. Pradžia 8 vai. vakare. Pel- kesčių.
,
THE AMERICAN SUGAR
kų okupantų agentas ir Lie Kalbėjo eilė SLA veikėjų.
Dr. Leo J. Podder
jury rado Skopp kaltu.
vaKarienes siaiai
ouvo pa-ina?,
našlaičių
Vakarienės
stalai buvo
tuves išdavikas.
REFINING CO.
Iš Leningrado.
Bimba sąmoningai me puošti gėlėmis, kurias pado- gelbėjimui,
Specializuoja
Vyriskjj organų nu
47 Granite Street,
Iš Lietuvių Darbininkų
silpnėjime.
Gyvenimo
permainų
vanojo
Baltic
~
Florists
gėlių
luodamas sakė. kad jo ke
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
So. Boston, Mass.
P-lė
Ulčinskaitė
Sveiksta
Draugijos Susirinkimo
lionė į Lietuvą “įrodė.” jog krautuvė.
Kraujo ir Odos Ligas.
PRANEŠIMAS NAMŲ
“Lietuva nėra uždara.” Bet
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
P-lė E. Ulčinskaitė, mies
Vakarienėj teko susieiti
Praeitą penktadieni Liet. jis tuoj pat pridūrė, kad
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
SAVININKAMS
to
ligoninės
slaugių
virši

daug
pažįstamų
ir
frentų
iš
Pik Draugijos patalpose į- “metus kitus” nereikia į
180 HUNTINGTON AVEL,
BOSTON, MASS.
vyko Lietuvių Darbininkų Lietuvą važiuoti, nes “ko visų Massachusetts miestu ninkė, kuriai kelios savaiKam
reikalingi
pinigai
na

TeL
Commonwealtb 4570
Draugijos 21-os kuopos na munikacija bloga.’’ Vadina Visos SLA kuopos buvo at-įtės atgal buvo padalyta gamams
pirkti
ar taisyti, galite
rių susirinkimas. Dalyvavo si, Lietuva yra atvira tiktai stovaujamos. Teko kiek pla-'na skaudi operacija, jau
gauti paskolą ant pirmo mornemažai narių. Apsvarstyta vienam Bimbai, tiktai bol teliau pasišnekėti su drg.^sveiksta. Ji jau apleido ligogičiaus už mažą nuošimtį. (27)
LDD suvažiavimo reikalas ševikų melagiui ir okupan Šimoniu iš Worcesterio. su ninę ir išvažiavo pas seserį
TeL ŠOU 2805
WM. YANUSS,
ir išrinkta komisija, kuri tų agentui. O Amerikos lie drg. Tamošausku iš Lowell!į Tauntoną sustiprėti,
224 W. E St., So. Boston, Mass.
DAKTARAS
Į' Linkime p-lei Ulčinskaibendrai su LSS 50 ir 71 kuo tuviams ji visvien uždara. ir kitais.
Tel.
ŠOU
4196
Rep. tei greitai pasveikti.
pų atstovais paruoš LDD ir Todėl jo “įrodymas” nieko
J. L. Pašakarnis
LSS suvažiavimus Bostone. «^?yodė Rusų okupacijos
hiting
OPTOMETRISTAS
REIKIA MOTERŲ
Nutarta dėtis i Liepos 4 ap-' Lietuvoje Bimba iš viso ne
vaikščiojimą So. Bostone ir matė. Visi pabėgėliai, pagal
DIŠIAMS PLAUTI
Ofiso valandos:
fa ttf
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Dirbti reikia 6 dienas į sa
paskirta iš kuopos iždo 5 Bimbą, yra “kriminalistai,
Seredomis:
doleriai A. L. Tarybai pa kurie kapojo žydų pirštus
vaitę, nuo 5 vai. popiet iki 1
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
remti. Paskirta 10 dolerių su žiedais...
vai. ryto. Atlyginimas: $24 į
447 Broadway
Lietuvos socialistams trem
savaitę ir valgis. Kreipkitės į
J. J.
SO.
BOSTON, MASS.
tiniams paremti. Išklausvta
BUNSTRUB’S VILLAGE
304 Broadway, So. Boston
raportų apie praeitą veiki Lietuvis Amerikonų Scenoj
CRADE A
mą. Nariai pasimokėjo na
(22)
Viktoras Benderis, kuris
rio mokestį. Iš centro buvo
DR. G. L. K1LLORY
PARRSIDUODA
pranešta, kad šiais metais pora savaičių atgal taip pui
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27
A PREMIUM MILK
Namas, storas ir garažas
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
nariams už narines duokles kiai pasirodė Lietuvių RaEXTRA RICHNESS JFLAVOR
arba: Somerset 2044-J
South
Bostone.
Gera
biznio
vie

bus duodama knyga. Susi dio koncerte, dabar yra
SPECIALISTAS
KRAUJO, INKSTŲ
Wi+h Added Vitomin D Content
ta. Savininko adresą galima su
rinkimas baigėsi apie 10 v. Bostone ir dainuoia opere
IR NERVŲ LIGŲ
DHIVIRID AT YOUI OOORV žinoti “Keleivio” ofise.’
Daro Kraujo Patikrinimų
vakare.
Rcp. tėj “Bloomer Giri.”
i
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VĮHITING’S

MlbK

S

(21 & 23) Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sandaros 7-ta Kuopa

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

----- Rengia------

SOUTH BOSTON CAFE

METINI PIKNIKĄ

No. 4

JUNE-BIRŽELIO 9 D., SEKMADIENĮ,

KEISTUČIO PARKE, E. DEDHAM, MASS.
Bus visokių valgių ir gėrimų. Užtikrinam visiems
gerą laiko praleidimą.
(23)

MEMBER

OCR POI.ICT
“The purpooe of the tesoeiafion shall
be to help preserve the Mealv and
trsditlon* of onr country. thp ’ nlte«,
States of America, to revrre^Ms
and Invpirr others to respcet and obey
theni. aini in nll vrays to aid iu Jnaking
filis coitntry greater and better" t

Vincas Balukonis, Savininkas

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

LITHUANI AN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to- j
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Tel. SOUth Boston 4618

