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Šių Savaitę 4 Didieji Pradeda
Naują Taikos Bandymą
Paryžiuje Aiškins, ar Didžiųjų Valstybių’Vienybė Galima
Jei Nesusitars, Anglija ir Amerika Bandys be
Rusijos Padėti Pagrindą Taikai

Šį ketvirtadieni Valsty
Šią savaitę Amerikoj nė Michailovičiaus Tei
Ašarinė Bomba ir
bės sekretorius J. Byrnes iš
ra didelių streikų. Kietųjų
Laikrodininkas
vyksta į Paryžių. į keturių
anglių mainieriai grįžo prie smas Jau Prasidėjo
-------didžiųjų valstybių užsienių
darbo, kiti didieji streikai
Karo veteranas leitenan- reikalų i'iinis< -.i ių posėdžius,
irgi pasibaigė. Bet šios sa Pirmadienį prasidėjo ge
nerolo
Michailovičiaus
by

tas
Charles E. Privai nune-J Ministeriai bandys tęsti devaitės gale žada iškilti pre
la
teisme.
Broz-Tito
dikta

šė
pataisyti savo laikrodį | rybas dėl taikos sutarčių
utarcių pakybos laivyno streikas. De
vienam laikrodininkui New ruošir • .
rybos dėl sutarties atnauji tūra kartu su Michailovičiu
Yorke. Už laikrodžio patai Amerikos Valstybės sek
nimo prekybos laivyne jau teisia dar 23 kitus kaltinasymą
jis sumokėjo 7 su pu retorius ir Anglijos užsienių
,
muosius.
Visa
byla
sumai

senai eina, bet prie susitari
se dolerius. Bet laikrodis ir reikalų ministeris nesenai
mo dar neprieita. Unijos šyta,
. _padaryta
_ Rusijoj
____įpraspo pataisymo nėjo. Praeitą aišKino, kad Rusija trukdo
reikalauja, kad prekybos ta “amalgama,” kada į tą
šeštadieni
veteranas nuėjo sudarymą taik js sutarčių.
pačią
bylą
suveliama
viso

laivuose butų įvesta 40 va
pas
laikrodžių
taisytoją ir Rusija kelia i eikalavimus,
landų darbo savaitė, o už kie tikri ir tariami prasikal
pareikalavo, Kad tas jam k rie Anglijai ir Amerikai
ilgesni darbą butų mokama, tėliai. Michailovičiaus bylo
Birželio 15 dieną ruošiasi mesti darbą 100,000 Amerikos laivų darbi
je
kartu
teisiami
generolo
duotų kitą laikrodį, laiKro- yra nepriimtini. Dabar Pa
kaip viršvalandžius. Del to
ninkų. Valdžia tuo tarpu daro pastangų streikų išvengti. Jei streikas įvyks,
dininko
žmona nesutiko. ryžiuje bus bandoma iš nau
Nedičo, žinomo vokiečių
jis galės suparaližuot ne tiktai didžiuosius Amerikos uostus, bet palies ir ge
klausimo ginčas ir eina.
Tada veteranas padėjo ant jo taikos klausimus per
pastumdėlio šalininkai. Jie,
ležinkelius, kurie su tais uostais yra surišti.
Jei prekybos laivai stotų kaip ir Michailovičius, kal
žemės ašarinę bombą, pa svarstyti ir susitarti.
į streiką, visas Amerikos u- tinami bendradarbiavime su
spyrė ją su koja ir išėjo. Iš
Šį kartą Paryžiuje bus
Surado Pavogtas
kis skaudžiai nukentėtų; vi vokiečiais. Liudininkų iš A- Paliaubos Pasirašy
Niurembergo Teis bombos durnai pripildė vi aptariami tie patys klausi
sa užsienių prekyba ir gel merikos Jugoslavijos dikta
Karalių Brange mas Nenori Įrodymų są krautuvę ir gerokai išė mai, kaip ir seniau: Italijos
tos, Mūšiai Eina
bėjimas badaujančių žmo tūra neįsileidžia.
dė Mrs. Shayne akis. Vete sienos, Austrijos likimas, anybes
nių Europoje ir Azijoje bu
ranas suimtas. Jis sako, jei tidarymas Europos rytų
Kinijos komunistai ir na
Niurembergo karo krimi- ateityje jį kas vėl apgaus, kraštų Anglijos ir Amerikos
tų sutrukdyta. Vyriausybė
Vokietijoj, Kronsberge, į P^stų teismas atsisakė pn- jis ir vėl pasvilins jį su aša prekybai, Dunojaus upės in
yra nusistačiusi prie to strei Komunistai Apšaudė cionalistai ką tik pasirašė
karo
paliaubas
15-kai
die

iš vienos pilies rūsio kas tai
rusų-vokiecių slapto rine bomba...
ko neprileisti. Jei unijos
ternacionalizacija,
Vokie
skelbs streiką, vyriausybė Amerikos Orlaivius nų, bet tuoj po pasirašymo pavogė senovės Hesijos ka- ®u®ltanl?° dokumentus prie
tijos
ūkio
sutvarkymas
ir iš
Mandžurijoj komunistai už- ralių brangenybes, kelių mi- -X1°S- L kelių kartų vokiežada nerimti laivus į savo
nupinnaliit.i] Vili-v w■ i nonų dolerių renėš. ioje čiai siūlė tuos dokumentus SLA 44-tas Seimas traukimas kariuomenės iš
rankas ir su pagelba karo Mandžurijoj kinų komu puolė tris
kai kurių okupuotų kraštų^
jurininkų ir Savanorių lai nistai apšaudė du Amerikos domus' “miestus. Ypatingai pilyje buvo Įkurtas Ameri įtraukti į bylą, bet teismas
Prasideda
Jei su Rusija nebus gali
transporto orlaivius, kurie kruvini mūšiai eina prie kos karininku kliubas ir Įta nenori tokių įrodymų. Ma
vus operuoti.
susitarti, tai Amerika ir
ma
ma atiteks į komunistų rantomai,
rusai
priešinasi,
kad
skrido
į
Changchuną,
Man

44-tas Susivneiijimo Lie Anglija žada jieškoti taikos
Dar yra kelios dienos de
Tehsien miesto, kurs manorybų. todėl gal prie to strei džurijos sostinę. Laike ap kas, nes komunistai puola iš amerikiečiu karininku tas oklc <iI?kum“tal .bu‘? ,*>y- tuvių Amerikoje seimas pra be Rusijos, bet kaip tas bu
brangenybes pavogė. Dėtek-'>?Je; DeI., Hitleno-Stalino sidės šį šeštadienį, birže tų daroma, dar nėra aiškiai
ko neprieis, bet unijos ir šaudymo komunistai sužei didelėmis jėgomis.
dė
du
amerikiečius
lakū

tyvai pradėjo jieškoti ir su-:įaPt0 suslĮa’lm0 pasidalyti
darbdaviai atrodo užsispy
tarp Anglijos ir
Paliaubos Kinijoj buvo rado brangenvbes Ameri- Sulopą niekas neabejoja. lio 15 d., New Haven, Conn. susikalbėta
nus.
Amerikos.
rę nenusileisti. Vyriausybė
Seimas
užsitęs
iki
birželio
Amerikos
Orlaiviai vežė į Mandžu- pasirašytos
. . .
, • r amba- koje. Jas pavoįė MAC ka-tok" ^sitarimas yra faktas 21 d. Į seimą laukiama at
deryboms tarpininkauja ir
sadonui
generolui
G Mar- i(į
thleen „ Nasch, ir dokumentai yra žinomi. stovų iš visų tolimų Ameri
riją
“
taikos
paliaubų
”
ko

kaliu pasiruošusi laivus pa
,.r..i,
-----o...
v
pulkjn.nl!as j | bet Niurembergo teismo teishall
tarpininkaujant.
Bet
misijos narius. Pakelėje dėl
kos lietuvių kolonijų, kur / nr/ onezijoj Neramu
imti i savo rankas.
blogo oro orlaiviai paklydo pasirašymas paliaubų karo W. Durant. Pirmoji prie va- se^a,1..
vien.ybes tissi- j veikia SLA kuopos.
gystės prisipažino moteris melkla 11 sa^r,sl nematą... , SLA seimas posėdžiaus
ir nuskrido virš kumunistų nesulaiko.
Nepripažintos Indonezi
Prisipažįsta Davės laikomo Harbino, kur komukapitonė, o paskui ir jos vvHotel Taft patalpose, ant jos respublikos prezidentas
u
•
nistai juos ir apšaudė. Orir College gatvių Soekamo atsikreipė į Javos
Kietųjų Anglių
UN° barstys Ato- Chapel
KUSams AMllį
laiviai, negalėdami surasti
kampo. Tame pačiame vieš gyventojus ruoštis prie gin
—
Changchuno, grįžo atgal į,
Streikas Baigėsi tus. Pavogtu brangenybių
mą ir Ispaniją
butyje delegatai galės gau kluotų susirėmimų su olan
Kanados
mokslininkas Mukdeną su sužeistais la-j
dalis surasta pas WAC ka
ti ir patalpas sustojimui.
dais. Indonezijos vyriausy
Dr. Raymond Boyer liudijo kūnais.
75.000 mainierių Penn rininkės seserį, VVisconsin
bė įkūrė “apsaugos komite
komunistų atstovo Rose by
sylvanijos kietųjų anglių valstijoj, o kita dalis buvo Šią savaitę Jungtinių Tau
tą,
” kurs rūpinsis mobiliza
tų organizacijos saugumo IŠVAIKĖ BERLYNO SO
loje, kad jis per komunistų
kasyklose
baigė
streiką
ir
surasta
Chicagos
stotyje.
cija ir karo vedimu prieš
NUŠAUTAS SIAMO
atstovą davė rusams slaptų
CIALISTŲ MITINGĄ
.grįžo į darbą šį pirmadienį. Visos brangenybės atgau taryba svarsto Ispanijos
olandus. Soekamo sako,
JAUNAS
KARALIUS
žinių apie Kanados sprogs- (
Streikas tęsėsi 9 dienas. tos, o kaltini akai patraukti klausimą, ką daryti su gene
kad derybos su olandais bus
rolo Franko diktatūra. Del
tarną medžiagą RDX. Jis
Rusai Berlyne užtiko vo vedamos ’ • toliau, bet kar
Mainieriai
laimėjo
tokią
pat
į
teismą
už
šitą
skandalin

sako, Rose jį pakvietė pas’ Siamo karalius, 20 metų sutartį, kokią iškovojo sau gą vagystę. Del tos vagys to klausimo nėra sutarimo kiečių socialdemokratų su tu jis kviečia adonezus pa
save ir Rose hute iš kelių Ananda Mahidol, rastas nu ir minkštųjų anglių mainie tės suimtas ir majoras Da- tarp didžiųjų valstybių, o sirinkimą, kuriame dalyva siruošti su g nklais ginti sa
todėl greičiausiai nieko vo 48 socialdemokratų va vo neprikiausomyb^.
kartų jis suteikė komunistų šautas praeitą sekmadienį riai : jų uždarbiai pakelti vid VVatson.
rimta nebus nutarta. Taip dai. Rusai visus suėmė už
atstovui žinią apie tą sprog savo palociuje Bangkok 18 su puse centų į valandą
Karališkos brangenybės
Oficialus
pranešistama medžiagą. Dr. Boyer mieste,
ir jiems pripažintas “šalpos iš Kronsbergo. susideda iš pat šią savaitę bus pradėta laikymą susirinkimo be ni PASKELBTA ITALIJOS
vra turtingas žmogus, todėl mas sako. kad karaius
svarstyti atomų energijos šų leidimo. Kai kurie suim
ir sveikatos fondas,” kurį
RE3PUBLI <A
jis sakosi ne dėl pinigų iš- ™ nušautas ar nusišovė per tvarkys unija. Mainieriai brangiųjų aknenų, senoviš kontrolės klausimas. Kol tieji buvo išlaikyti po ke
kų
brangių
krjgų
ir
visokių
davės Kanados paslaptis/ neatsargumą, jis rastas su sako, jie streiko dienas pa
- v ‘t •~
u kas atomų energijos kont- lias valandas.
Visuotinas balsavimas Ibet dėl savo “kairiai libera- P^uta galva. Siamo par- skaitys atostogomis ir išly "aP™^ V'f yeyę yra !a-.roiė dar tik projektuojama
talijej davė dvi ų milionų
n jr kokjp nors nutarimy įuo
iiškų“ įsitikinimų. Pats Dr. lamentas tuo) susirinko ir gins pasidariusį anglių tru bai didele.. ittiau t sgenybės buvp laikomos vie
baisų
Jr.u^ Ji.ia už respubli
paskelbė
nušautojo
kara

ŽUVO
23
ŽMONĖS
OR

reikalu greitu laiku netenBoyer irgi yra kaltinamas
kumą.
name
muziepje,
o
užėjus
ką.
šios
savaitės pradžioje
LAIVIO NELAIMĖJ
ka laukti.
dėl tos išdavystės, bet šį liaus brolį Phumiphon Aduikarui
jos
buto
paslėptos
Italijoje paskelbta respubli
kartą jis teisme buvo liūdi- ^et- 18
vy™ką, Siamo
Kronsbergo p lies rūsyje, iš
ka, bot taiklius Humberto
karaliumi.
Panamoje,
Taboga
saloje
ninku, kad Rose, komunis
VIEŠBUČIŲ GAISRUOSE
EXTRA!
kur vagys jas ir pavogė.
nenoi
apleisti Italiją ir vis
ŽUVO DAUG ŽMONIŲ1' Į kalną atsidaužė Amerikos
tų atstovas parlamente, bu
__
v transporto orlaivis, kuna- dar de.-ia. Kai kuriose kraš
vo Rusijos šnipas.
ALT PRAŠO UŽTARIMO
REIKALAUJA TAKSŲ
me skrido 23 keleiviai. Visi to vietose ki:o neramumai,
PALESTINON GRĮŽTA
Birželio
5
d.
Cljicagoje
LIETUVAI
IŠ KU-KLUX-KLANO
jie žuvo, bet dar ne visi žu na narchistai Kt.ia riaušes
ARABĮ VADAS
La
Šalie
viešbutyje
kilo
ATVAŽIUOJA IŠ
vusiųjų
lavonai surasti. ir žada “žygiuoti į Romą,”
didelis gaisras. Ugnis 22 Jieškoti
Amerikos Lietuvių Tary
Jungtinių Valstybių mo
EUROPOS
lavonų
labai sunku, kaip kadaise žygiavo Muso
Palestinos arabų vadas aukštų name taip greit išsi
kesčių
rinkėjas
Atlanta ba kreipėsi į Valstybės sek
Hussein. as 3ninis Adolfo plėtė, kad daugelis viešbu nes Taboga salos kalnas linis su savo juodmarškimieste.
Georgia,
iškėlė
teis

retorių
J.
Byrnes,
prieš
jam
Vakarų Europa (LAIC)
niais .
Hitlerio dr<-.;.2tes ir pagar čio svečių nebespėjo išsikel- sunkiai yra prieinamas.
Iš Europos mums praneša, me bylą prieš Ku-Klux-Kla- išvykstant į Paryžių, kad sėjęs
penkttkolumnistas, bėti. 60 žmonių žuvo liepsPOTVINIO NUOSTOLIAI
kad pakeliui į Ameriką yra ną dėl nesumokėtų $685,- jis Paryžiuje prisimintų la grįžo iš Francijos į Siriją. nose.
o
virš
200
žmonių
bu’
PASKIRTI NAUJI AUKŠ305
mokesčių
federalinei
bai
sunkią
ir
tragišką
Lie

doc. Jonas Kuprionis, kun.
Per karų nglai norėjo
TI PAREIGŪNAI
Susquebanna upė, kuri
čekavičius ir eilė kitų. Aus valdžiai. Tiek mokesčių val tuvos padėtį dabartiniu me Hussein su iŠtuoti už jo vo sunkiai sužeisti. Gaisras'
džiai
paliko
skolingas
iš
padarė
virš
100,000
dolerių
--------tu.
Lietuvių
tautai
gresia
teka
per Nevv York ir Penntralijoj buvęs lietuvis kun.
prohitlerinę 7®ikją. Tada nuostolių. 14 žmonių užsi1921-1924
metų.
Prezidentas
Truman
pa„
...
sunaikinimo
pavojus.
Lietu
sylvania
valstijas,
buvo pa
J. Tamulis pasiekė Londo
jis
pabėgo
I
iaetijon,
o
ka

mušė
šokdami
iš
viršutinių
skyrė
ikišiol
buvusį
Iždo
setvinusi"ir
pridarė
žmonėms
vos
žmonės
yra
tėrorizuoja
Kartu su tuo Georgia gu
ną ir, gavęs vizą. artimiau
rui pasibaigt gyveno Fran
j milžiniškus nuostolius. 13
’
siu laiku atvyks į Los An bernatorius pavedė valsti mi ir persekiojami. Vienin ci ioj. Dabar atvyko į Si aukštų žemvn, kitos aukos kretorių Fred M. Vinson
žuvo
nuo
užtroškimo
ir
aukščiausią
teismą,
o
Iždo
žmonių žuvo potvinyje, o
geles. Ten pat laukiama at jos prokurorui iškelti KKK telis Lietuvos išsigelbėjimas riją' ir laukia jo pasiro
liepsnose.
;
sekretorium
paskirtas
John
yra
ištraukimas
rusų
kariuo

nuostolių padaryta virš tri
vykstant ir kun. Jono Ku bylą ir priversti juos nusi
dant Palestinoj*
Dubuųue.
Iowa,
sekmaW.
Snyder,
kurs
ikišiol
bujų
milionų dolerių. 7,000
činsko. Apie rudeni rengia imti savo apsiaustus, arba, menės ir žandarmerijos iš ________ -—-———
dieni
nakčia
kilo
gaisras
vo
karo
ir
rekonversijos
di
šeimynos jau užsiregistravo
si pasiekti Chicagą kun. Dr. kitaip sakant, pasirodyti Lietuvos žemių, o Lietuvos
o viziri 1/4 Hotel. Ten «...
aviu
T/ilrn TL. Sullivan gaut pašalpų, nes jos skau
“Keleivyje" naudinga yra C
Canfield
sude- vrJ/f
rektorių.
John
K. Matulaitis, dabar besi- dienos šviesoje, kokie žmo- žmonės turi turėti galimybę
15 žmonių, o 21 žmogus paskirtas būti Karo laivyno džiai nukentėjo nuo upės
darbuoją.*- I -nndono lietuvių ! nės priklauso prie tų nakti patys išsirinkti laisvai sau darvti visokiu* biznio »kelbimtu ir P3;lojimu*.
'buvo sužeistas.
|sekretoriaus padėjėju.
{potvino.
nių šmėklų organizacijos. i savo šalies valdžią.
tarpe.

i
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Puslapis Antras

ŠALIN IŠ KELIO, ANGLYS VAŽIUOJA!

Kas Savaite
Stebėkit Padėtį Irane

Konferuos “Didieji”

žmonės nieko negali nusiKomunistų spauda vėl
Bus nauja “keturių di! pirkti, o vertingus dolerius
džiūgauja.
Ji sako, kad ‘.‘Idžiųjų” konferencija.
Anglijos premjeras, C. pavagia rusų valdžia! Tai
Birželio 15 d. Paryžiuje rano vyriausybė pažabojo
Attlee, kalbėdamas parla- yra šlykštus plėšimas, bet
susirinks
Amerikos, Angli savo atstovą Hussein Alą,”
mente’praeita savaitę sakė: ką padalysi? Vienintelis
jos, Francijos ir Rusijos už kuris Jungtinių Tautų sau
būdas nuo to plėšimo apsisienių reikalų ministeriai— gumo taryboje “sukėlė truk‘'Tam tikrame laipsny mums gaUgOti, yra nesiųsti doletenka žiūrėti į rusus, lyg tar rių į Lietuvą.
Byrnes, Bevin, Bidault ir šmą Irano klausimu.”
Ala informuodavo saugu
si jie butų gimę tamsioje gi
Molotov.
Galima
pagelbėti
saviš

rioje. Jie, rodos, negali supras
Tai bus naujas bandy mo tarybą apie padėtį Ira
ti kas tai yra saulės šviesa, kiams Lietuvoje siunčiant
mas “laimėti taiką musų ne.
Ryšyje su tuo reikia pa
vėjas ir laisvųjų demokratijų pakietus su įvairiais daik
kartai”; bus daug kalbų ir,
tais.
Bet
už
tuos
pakietus
gali būt, jokio praktiško sakyti, kad Irano premjeras
oras.”
rusų valdžia plėšia žvėriš
Gavamas yra Maskvos čudarbo.
Rusai “negali suprasti,” kus muitus. Muito reikia
čala.
Bolševikų okupacijos
Neužmirškit, pirmoji Pa
mano Attlee, o rusai sako, mokėti kartais iki 100 G
ryžiaus konferencija nuėjo metu jis nepaprastai pralo
kad demokratijos nenorin daiktų vertės, ir tai ne tos
“to the dogs.” Ministeriai bo ir šiandien yra skaito
čios jų suprasti. Todėl ir vertės, kurią čia mokame
posėdžiavo, konferavo ir mas turtingiausiu žmogum
negalima susikalbėti, kaip Amerikoje, bet kurią nusta
tuščiomis rankomis į namus Irane.
Angliakasių streikui pasibaigus, iš West Virginijos kasyklų visais gele
statant pasakiškąjį Babelio to rusų valdininkai. Išeina
Gavamas įsakė, kad Ala
važiavo.
šlykštus plėšimas, nešvarus
žinkelių bėgiais traukiniai veža minkštąją anglį.
bokštą.
susilaikytų
nuo davimo “neRusų diktatūros režimas
Susikalbėjimui tarp žmo šmugelis, kada už pašalpos
informacijų,”
nori būt apysinamas, jis autorizuotų
nių yra reikalinga bendra siuntinius valdžia ima ne
už prisiųstas dovanas. Taip laukia naujo Miunicho. Ar! bet—
kalba. O kaip surasti bend žmoniškai aukštus muitus
pat nuo musų padėkokit se bus ir nauji Chamberlai-, Tuo tarpu Ameriką pa•9
rą kalbą su rusiškais dikta ir tuo daro pašalpą veik ne
sei ir kitiems pneteliams nai?
siekia žinios, kad Azerbei
galimą.
toriais, jei jie kalba tyčia
: giminėms. Žinoma, mums,
Pagyvensime ir pamaty džane dar siaučia raudono
A. Bimba, kurs Lietuvoje
GABUS AKLAS LIETUVIS BIZNIERIUS
veltą kalbą. Rusai vadina
i kaipo nuo karo nukentėju- sime.
sios armijos kariai, apreng
savo tvarką “demokratija,” “buvo” ir viską “matė,” iš Daug girdėjęs žmones: —Nemanau,
I siems dovanos pravartu. Tik Taika Kinijoj—Ar Ilgam? ti azerbeidžanų uniformo
nors visų kitų žmonių kal eina viešai ir gina Rusijos kalbant apie neregį Antaną- A. Švitra turi nuosavą deja, ai tomis malonėmis
,
Pereitą savaitę žinių a- mis...
boje ta tvarka yra diktatū valdžios šmugelį ir plėšika Švitrą, apie jo elgesius ir a- namą Kulpmonte, kur abu- nepasinaudojau. Žinai, bro genturos pranešė “džiugią Naujiena iš “Rojau*”
ra. Rusai vadina visus savo vimą. Jis sako, kad siunti pie jojo gabumus, nuspren du su motina gyvena. Taip li, prie patėvio gyventi sun žinią.” Ji buvo tokia:
Štai jums paskiausia nau
priešininkus nuo socialistų mas pagelbos pakietų į Lie džiau atlankyti jį asmeniš gi rendavoja pusę bloko at ku. Gerai, kad jums neteko,
Pagaliau,
Kinija
susilau

iki reakcionierių, “fašis tuvą saviškiams yra “biz kai ir patirti, kaip jam klo stu nedidelį vieno ruimo išvažiavai j Ameriką ir ra kia taikos. Tarpininkaujant jiena iš komunistų rojaus:
Rusijos “sovehozuose” ir
tais,” kada jiems toks pra- nis.” Vadinasi, jei kas nori jasi ir kaip jis prisitaiko ant kampo pastatytą, kuria- mybė. O man sunku, nie Amerikos pasiuntiniui Mar“
kolchozuose
” įvestas nak
vardžiojimas yra naudin pasiųsti savo tėvams, bro prie gyvenimo.' Ir štai koksjme laiko krautuvėlę ir vie-j kaip negaliu įtikti, vis ba shallui ir nacionalistai ir
tinis
darbas!
gas. Rusai užkorė Europos liams ar giminėms kokį se tarpe mudviejų buvo pasi-jną bilijardui lošti stalą. Ir rasi ir skriaudžia. Kai pa- komunistai sutiko daryti
Gauti pranešimai sako,
pyksta, įsiunta tas senis, tai
rytų tautoms savo lėlių dik ną drabužį, tai jis yra biz kalbėjimas:
i
tą
biznį
jis
vienas
pats
opepaliaubas;
mūšiai
jau
su

kad
dideli plotai rusų že
tik bėk. Aš taip ir padarau,
tatūras, bet jie tas diktatū nierius. A. Bimba sako:
laikyti...
15-kai
dienų.
—
Kaip
senas
esi?
—
paruoja.
mės gali likt dirvonu. Sta
išbėgu kur nors pas kaimy
ras vadina “tikromis demo “Siuntimas savo giminėms klausiau aš.
—Kaip sekasi biznyje?
Ne pirmą kartą tokios pa linas todėl davė įsakymą,
ną
ar
gimines,
arba,
kaip
ži

kratijomis,” o tų lėlių reži daiktų iš užsienio nėra jokia
—35 metų amžiaus,—at- —Neblogai.
Gyvenimui nai, į tą beržynėlį, kur gale liaubos yra daromos, ir ne kad valstiečiai ir naktimis
mą vadina “tikra nepriklau pašalpa. Tai žino kiekvienas... sako jis. ‘
kartą “visi susitarimai’’ bu artų žemę...
i
padarau.
somybe.” Susikalbėti su to Pavyzdžiui, tu pasiuntei savo —Kaip senai netekai re-į —Ar kartais kostumeriai telentninko... ir papūsk į vo sulaužyti.
Tegul komunistai pasako,
uodegą. Pasikolioja, pasi
kiais žmonėmis yra sunku. broliui Lietuvoje siuntinį rū gėjimo?
Į tavęs neapsuka?
Taip,
kinai
turėjo
Hurkurioje
valstybėje
Su jais pirma reikia sutarti bų. Bet gal jis ten gerai gyve —1918 metais, kapų puo- : —Ne. Nebent tik tada, keikia ir nesuradęs dumbli ley ir buvo paliaubų, bet ! valstiečiaikitoje
turi
dirbt
naktidėl paprasčiausių žodžių na. gal jam tie rūbai yra ne Šimo dieną, žaizdamas su jei kuris, prisiskolinęs, ne- na į namus. Bet jau mamė Kinija neturėjo ir neturi! mis?
viską turi iškentėti, muša,
reikšmės.
reikalingi. arba bent jau jis kitais vaikais daužiau kap- {užsimoka,
spardo,
o šie mažieji vaikai taikos. Dabar vietoj Hurley SLA Seimas New Havene
Žinoma, rusų sudarytas be jų gali gražiai apsieiti. Tuo sulį, kokį angliakasiai var-i —Kaip tu pažymi skolitik cypia ant pečiaus. Trūk kinai turi Marshallą — ar,
Babelio bokštas nėra kvai budu jis juos pardavinėja ki- toja kasyklose. Kapsulis ninkus?
šį šeštadienį prasidės
sta žodžių apie jį apsakyti. pagaliau, jie turės ir taiką? SLA 44 seimas Taft viešbu
lumo padaras. Rusai, dargi tiems
cLravalrlra
niit*aiVp
Kiti mano draugai užra Nebesiųsk jo vardu nei laiš
HukštH
Tni enrnrm ii*
Mes abejojame. Abejoja
▼ V <Y< X M --------— ----------jei jie ir “tamsioj girioj gi kokia čia pašalpa? Nėra jo į akį. Tą
šo. Namo parėjęs aš užsira ko, nei kitko. Tik vietoj dėl me dėl to, kad Maskvai ir tyje, Nvw Havene.
begydant,
ir
kitą
Seimas tęsis iki birželio
mę,” labai gerai žino, ko kios pašalpos. Tai grynas biz akį pagadino.
šau savotiškai.
visako parašyk jam gerą pa jos klapčiukams nerupi tai 21 dienos. Jam teks išspręs
dėl jie velia visas sąvokas nio reikalas. Taip visose šaly —Ar matai kiek?
—Kaip tu surandi daik mokslą, gal pabijos kiek ka ir ramybė. Jiems rupi
ir kalba kitokią kalbą. Taip se yra žiūrima į daiktų siun
tus, kokius kostumeriai pa nors. Pasigailėti reikėtų tik chaosas, kaip kelias į val ti visą eilę gan svarbių pro
—
Absoliučiai
nieko.
blemų.
!
darė ir Hitleris, kada jis sa timą užsienin bei gavimą iš
džią.
musų brangios motinos.
—Ar lankei kokią nere reikalauja?
vo agresijas krikštijo “gyni- užsienio.”
SLA
vadovybei
ir
kuopų
—Aš susidedu viską iš
Budinga tačiau, kad apie
giams mokyklą?
musi,” savo penktakolumDaugiau pas mus nauja taiką Kinijoj daugiausia delegatams linkim sėkmin
eilės.
—
Taip.
Overbrook
School
nistus krikštijo “laisvės ša Bimba meluoja. Į Franci
—Kaip tu pažįsti pini- nieko nėra, viskas einama kalbama tuomet, kai laimi go darbo.
lininkais,” o savo diktatūrą ją, Italiją, į Lenkiją ir į for the Blinds, Philadelphi- gus,
Beje, šią savaitę pradėjo
prie senų vėžių. Duok Die- nacionalistai.
joj.
gyrė, kaip tikriausią žmo daug kitų šalių galima siųs
—Skirtingos vertės po- ve sveikatą, gal bus lemta Nebėr “Gyvosios Mumijos seimavoti ir “darbininkiško”
nių valdžią... Nenuoširdi ti asmeninius pagelbos pa —Ar ilgai ten mokinaisi? pierinius pinigus aš sulanks- pasimatyti.
susivienijimo kuopų atsto
_
,
Maskvoje
mirė
buvęs
So

vai.
kalba yra agresorių pirmas kietus su maistu ir rūbais ir —Per aštuonis metus.
tau kitaip, o metalinius pi- šiuo ir baigiu, parašykite
—
Ko
ten
buvo
mokina

vietų
Rusijos
“
preziden
puolimo įrankis.
Pas komunistus laukiama
už tokius siuntinius jokio ma?
nigus lengvai atskiriu pirš- mums dažniau laiškus. Lautas,” Michailas Kalininas. “didelės audros šaukšte
kiame.
Panašus Babelio bokštas j muito nereikia mokėti! Bim—Skaityti, rašyti pagal tų palytėjimu.
Kalininas buvo bolševikų vandens.” Mat, dalis komu
Jusu brolis...
gaunasi, kada rusai prade- ba tą žino, bet jis sąmonin- Braille sistemą, muzikos, Švitra griežia ant smuiko
“senosios gvardijos” žmo nistų senai agituoja už nau
da kalbėti apie savo "sau gai meluoja, kada sako, jog kilimus (carpetsj austi, dai- ir gitaro. Groja orkestroj ir
gus
ir, deja, tai gvardijai ją krikštą savo organizaci
gumą.” Tas žodis jiems reiš taip “žiūrima visose šalyse.” lydės ir daug kitko.
priklauso muzikantų uni URRA Duoda Pa- žinomas kaip gyvoji mumi jai.
kia, kad jie turi “apsaugoti
Bimba kalba netiesą ir
Tuo pačiu kartu jis paro jai.
ja.
;
savo sienas,” užtikrindami dėl to “biznio.” Lietuvoje dė man gaunamus žurnalus1 Švitra nedičkis, tamsių
Grįžta į “tiesų kelią”
gelbą Rusijai
Kada
Stalinas
galabijo
sau strategines pozicijas, ki vargiai yra daug tokių “bro ir knygas, spausdintas Brail- plaukų, gaivus ir simpatiš
Kalini Lietuviai žino charakte
“sengvardiečius,”
taip sakant, grobdami ir pa lių.” kuriems į'ubai iš Ame les sistema. Raštas — iš vie kas vyrukas.
Gudijoj, nuteriotoj So nas ramiai sėdėjo Kremliu ringą patarlę: “genys mar
vergdami savo kaimynų že rikos butų nereikalingi, o nos pusės duobukės, iš ki Tai tokis yra musų brolis vietų Rusijos dalyje, kaip
gas, svietas dar margesnis.”
je ir — tylėjo.
mes. Juk ir Baltijos šalių todėl tik labai retas (gal tos — gūželiai įspausti į lietuvis neregis.
ir Ukrainoje, veikia UNR Jis tylėjo ir tada, kai Sta Ši patarlė gražiai tinka
užgrobimą bolševikai “teisi tik bado prispirtas) gautus popierą. Rašomasis jo apa
J. D. T. RA misijos. Jos teikia pa- lino klapčiukas Molotovas vieno laikraščio vienam re
no” strateginiais sumeti rubus neštų į turgų parduo ratas — metalinė plokštelė
gelbą dviem Sovietų respu ir nacių diplomatijos lapė daktoriui. “Amerikos Lie
mais, esą reikia “apsaugoti ti. Susisiekimas su Lietuva su skylutėmis, panaši tar
blikoms, kurios daugiausiai
tuvyje” skaitome tūlo J.
Leningradą,” o buvo tokiu dabar yra toks vargingas, o kai. Rašydamas su tam tik Laiškas iš Lietuvos nukentėjo nuo vokiečių-ru- Ribbentropas pasirašė Butkevičiaus raštą sekama
“krauju cementuotą sąjun
glušų, kaip Sir Stafford rusiško žvalgybininko akis ru virbaiiuku bado duobu
antrašte:
sų
karo.
Lietuva,
Latvija
ir
gą”
“Patėvis ... |»iunta”
Crips, kurs tą veidmainišką yra toki budri, kad vargu kes į popierą per tas sky
Estija tokios pagelbos ne
Kalininas ir numirė tylė “Kaip aš atradau tikrąją
“Keleivio” skaitytojas A. gauna.
argumentą irgi gynė. Dabar kas Lietuvoje ar čia galvo les.
Jėzaus Kristaus įsteigtąją
damas.
A. gavo laišką iš Lietuvos
anglų užsienių reikalų mi ja daryti kokį šmugelį su
Žurnalus, sakė, gaunąs nuo savo brolio. Laiške ap
Tai buvo silpnavalis Sta Rymo katalikų bažnyčią...
UNNRA jau pristatė į
nisteris, E. Bevin sako, kad pašalpų pakietukais, jei po kelius į savaitę, o kny
lino diktatūros žaislėdaik- Buvęs laisvamanis ir airusų diplomatai turi idėją, juos galima butų laisvai gų tik sykį į mėnesį. Kny rašo piktą “patėvį,” kurs Bielorusiją (Gudiją) viso tis.
dobhstas Kybą turėjo ilgai
siųsti. Bet Bimba baido gas, sako, perskaitęs turiu persekioja motiną ir varo iš kių prekių už 21,000,000 do
Jog:
laukti,
kol atsirado J. But
namų kitus vaikus. Jokio lerių. Viso į Bielorusiją Bando Gelbėt Michailovičą
“
bizniu
”
ir
pateisina
rusišsugrąžinti, žurnalų gi grą patėvio laiško rašėjas netu UNRRA pasiųs visokių pre
kevičius ir jam parodė “tie
“Rusijos saugumas gali būti
Belgrade jau prasidėjo sų
kų budelių politiką, kuri žinti nereikia.
kelią” — prie tų 99 ave
užtikrintas tiktai tame atsiti
ri, jo abu tėvai jau senai y- kių už 61,000,000 dolerių. Jugoslavijos partizanų vado
tyčia nenori praleisti pagel
Taip
pat
jis
parodė
man
lių, kurios nepasiekė “pūs
kime, jei visos kitos pasaulio
ra mirę, todėl kai jis kalba J Gudiją UNRRA siunčia
bos iš Amerikos.
čios.”’
jo padirbtą gėlėms staliuką. apie patėvį, jis turi galvoje maisto, nors Rusija pasiro Dražo Michailovičo byla.
Salys priims sovietų sistemą.”
Kodėl bolševikų valdžia Staliukas ant keturių kojų, rusus okupantus, o ta per dė galinti politiniais sume Jugoslaviją dabar valdo Je, kinta rūbai margo
Taigi, vardan “saugumo” nenori leisti siųsti pagelbos tarpai tarp kojų išpinti sekiojama motina yra musų timais išvežti maistą į Fran Maskvos klapčiukai komu svieto.
nistai, su “maršalu” Titogrobk, plėskis, iki visas pa išbadėjusiems ir suvargu- sluogsnėmis, kaip krėslų sė senoji gimtinė Lietuva.
Barbarams Vėl Nepavyko
ciją, bet Gudijai ir Ukrai Broz priekyje.
saulis bus sovietų saujoj. siems žmonėms? Atsakymas dynės kad būna. Ir tas vis Laiško rašėjas senais lai nai maitinti ji prašė maisto
Tarptautinis
Komitetas
Aišku, jie nori likviduoti
“Saugumas” čia yra agresi» yra paprastas. Bolševikų kas taip dailiai ir gabiai su kais buvo artimas bolševi iš UNRRA. Virš to, UNR
Pabėgėliams
Remti
pergyve
Michailovičą.
Ir
likviduos,
jos pateisinimas. Dirbtinas diktatūra nori pašalpą da derinta, kad tik prityręs ir kams žmogus. Bet gyveni RA siunčia į Gudiją sėklų,
jei
neatsiras
jėga,
kuri
su

no
“
karštus
debatus.
” Rusi
Babelio bokštas tarnauja lyti per savo rankas. Jei sių akylas dailydė tegalėtų taip mas jam parodė, kad bolše gyvulių ir jau pasiuntė de
laikytų kruviną budelio jos atstovas iškėlė reikala
si į bendrą fondą, tai visa padaryti.
imperiaEs nui.
vizmas yra geras tiktai ta vynias elektros stotis ir dar ranką.
vimą, kad pabėgėliai butų
pašalpa pateks į bolševikų
—Ar turi brolių?
da, kada jis toli. Kai tenka pasiųs daugiau, kad atsta
Amerikos kongrese pasi gražinti į savo gimtuosius
PAŠALPA, ŠMUGELIS diktatūros rankas ir valdžia
—Taip, turiu tris brolius gyventi po bolševikų dikta čius karo sugriautas elektros
girdo
balsų, kad reikia gel kraštus. Savo trigrašį pridė
skirstys, kaip norės. Ji skir ir dvi seseris. Seserys abid tūra, tada tik žmogus gali gamyklas.
IR A. BIMBA
bėt
Michailovičą.
Valstybės jo ir Lenkijos atstovas.
stys ir meluos, kad tai A- vi ištekėjusios ir brolis Jo suprasti, koks vargas yra
Ukrainoj UNRRA dirba sekretorius Byrnes jau ragi Rusų reikalavimas buvo
Jeigu Amerikos lietuviai merikos bimbinių pagelba. nas vedęs.
gyventi be laisvės ir skur
plačiau. Ten ji galės šiais namas panaudot savo įtaką, atmestas. Dėliai to rusų ir
nori pasiųsti į Lietuvą pa Valdžia skirstys tiems, ku
—Ar manai pats vesti?
de. Laiške rašo:
metais pasiųsti už 189,000,- kad Michailovičo bylą spręs lenkų atstovai pareiškė, kad
gerbę saviškiams, jie gali rie jai patinka, kurie ją re
Brangus broli:
Rašau jums šį laišką ir 000 dolerių maisto ir kitų tų tarptautinis tribunolas. Maskvai ir Varšuvai nebėra
siųsti pinigus, čia pasiųsti mia. žodžiu, bolševikai iš
Ką darys Washingtonas prasmės turėti savo atsto
doleriai nueina į Lietuvą pašalpos nori daryti politi ka eina ir Bimbai į naudą. noriu jumis visus pasveikin trūkstamų dalykų. Palygi
ir
ką darys Londonas?
vus pabėgėliams remti ko
rubliais, už dolerį rusų val nį biznį. Nori šelpti savus, Bimba su savo “Pagelbos ti su šv. Velykomis, nors nus su karo nuostoliais Gu
Beje, Londonas yra dau mitete.
džia lietuviams išmoka po remk budelių valdžią! Už Komitetu” gauna šelpimo laiškas ir gerokai per tokią dijoj ir Ukrainoj, UNRRA
5 rublius ir 50 kapeikų. Kas tokią politiką pasisako ir A. monopolį. Kas siųs, Bimbai ilgą kelionę pavėluos. Mes pagelba nėra didelė, bet ji giausia kaltas už Jugoslavi Iš tikro! Kokia prasmė
. . _partizanų vado tragišką būti ten, kur raudonasis
siunčia į Lietuvą dolerius, Bimba, šlykštus rusiškų o- vis kreditas, o čia jis daro gyvename toj pačioj vietoj visgi teikiama. Į Ukrainą jos
darbo?
tas išmeta pinigus į gatvę, kupantų agentas ir melagis. si lyg koks Rotomskio-Pa- ir pareigose, gyvename vi jau atgabenta viaokių pre- likimą. Jį pardavė Mr. hur- riezninkas neturi
St
kių
už
59,000,000
dolerių.
'
chillas.
”
.
................
‘
»fe
*
‘
dutiniškai. Labai dėkojame
nes už ten gautus rublius Ta rusiškų okupantų politi- leckio atstovas.
BABELIO BOKŠTAS
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KAS NIEKO NEVEIKU
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Philadelphijos Naujienos

GAISRO SUNAIKINTAS CHICAGOS VIEŠBUTIS

KAS SKAlfO, T! ASO

TAS W ONOS NEPRAŠO

Pajieskomi Amerikos Lietuviai

Augulis Povilas, kilimo Kupiškė
nas. gyv. Maspethk ar Brooklyne.
Bajerčius Jonas, sūnūs Juozo, iš
Vidgirio
km.. Plokščių vai., Šakių
Man belaukiant gatvekaŠvelnys Gasparas, Kupiškio vai., apskr., gyv. Cleveiande.
rio, pusė bloko nuo šv. Ka
Bataitienė (Bataitisl J akstytė AnRokiškio apsk., spėjamai gyvena
na,
gyvenusi 87 Green St., Waterbuzimiero bažnyčios, ateina
ĮJostone.
ry, Conn.
Steponavičius
Juozas,
sūnūs
Jur

mano pažįstamas parapijoBudrys Apolinaras, arba jo sūnūs
gio, Naumiesčio vai., Šakių apskr.,
Viktoras, gyv. Detroite.
nas.
spėjamai gyv. Brooklyne.
Chyz (gal čyžas ) Jonas, gyv.
Sedis Kostas, Volimiškių km., Ro
—Geras vakaras — sako,
Chicagoje.
kiškio
apsk.
Tėmytoja*. i
—kai tamsta čia pakliuvai?
Stinskis Julė, į USA atvyko 1934 1 Elsbergai. kilę iš Dainių km., Ra
seinių apskr.
metais
iš Bellshill, Scotland.
—Laukiu gatvekario—sa
Gaigalas, sūnūs Adomo, UžublanStankevičienė
Morta
(Marta
StanLAWRENCE, MASS
kau, — o sveikas kur ke
džių km., Maišiogalos vai.
kevic).
Galdikas Leonas, iš Plungės, gyv.
Sandaria Ignas, spėjamai gyvena
liauji?
Chicagoj, vėliau persikėlė į gretimų
Chicagoje.
Šeštadienį
Bus
Svarbios
—Mes, parapijonai, turė
Sandarga Vincas, spėjamai gyve miestų.
Prakalbos
Gelažiutė Elzbieta, ištekėjus, Besim mitingą, tai einu su rei
na Los Angeles, Calif.
leriškių km., Garliavos vai., Kauno
Šukiai,
Povilas,
Gediminas,
Antokalais. Ale, klausyk, drau
•« ir Pranė, Inkunų km., Vabalnin apskr., gyv. Bostone.
ge, jus esate senas Lietuvių
šį šeštadienį, birželio 15
Grikietytė Magdalena, gyv. Phiku vai.. Biržų apsk.
ladelphia.
Pa.
Stepšiukė
Veronika,
Bajoriškių
T. Pagelbinio Kliubo narys, d. Lavvrence, Mass. LietuGustaitis Juozas, sūnūs Liudviko,
’-m.. Venriu vai.. Kauno apskr., gy
tai pasakyk man, kaip jus vių Ukėsų Kliubo svetainėkil. iš Gustaičių km,, Mariampolės
veno Philadelphijoj.
Skyrius Antanas, Tauragės apskr., apskr., Kvietiškio vai., gyv. South
ten nutarėt neduoti svetai- je įvyks svarbios prakalbos
i Bostone.
Batakių vai.. Akstinų km.
nės ką tik atvykusiam Pad- Kalbės nesenai atvykęs iš
Spitlienė Barbora (Dedraitaitė). iš* Jakutis Juozas ir šeima, gyv. ChiAlkiškių km., Akmenės vai., Mažei- cagoje turėję ūkį netoli miesto,
leckio agentui su vėžiu iš Europos Jurgis Savaitis, kukių apsk., spėjamai gyv. Chicagoje.
Juozaitis Vladas 'Valteris) sūnūs
Lietuvos. Kiek man žinoma,iriam teko pergyventi bolšeTamošiūnas Antanas ir Tamošių- Prano, Kauno aps., Ariogalos vai.,
per paskutinius trisdešimts vikų ir nacių okupacijas
naitė Anelė, spėjamai gyv. Chicagoj. Smalininkų km., atvykęs Amerikon
Tamašauskienė Benedikta (Wan- apie 1910 m.
metų nebuvo atsitikimo, kad Lietuvoje. Prakalbos įvyks
dytė). Čekiškės vai., Vozbutų km..
Jurga.ei:.i, Antanj s ir Stasys, gykam nors butų atsakyta is- vakare, šeštą valandą. PraKa>’no apsk.. spėjamai gyv. Chicagoj venę Chicagoje.
Urvonavičius Pranas, iš Prienų,
Kasperskas Jurgis, siuvėjas, gyv.
nuomoti svetainę už pini šome visų lietuvių atsilan
Štai kaip išrodo Chicagos viešbučio La Šalie vidus po gaisro. Šitame gai
Mariamnolės apsk., spėjamai gyve- Brooklyne.
gus. Sakyk, ar toks jūsų nu kyti ir pasiklausyti, ką per
na Brooklyne.
|
Petrai, sūnūs Jono, Pasre žuvo apie 60 gyvybių.
sistatymas nėra priešingai gyveno musų senoji tėvynė
Uzuraitis Jokūbas, iš Pajevonio. ■ Pališkių km., Mariampolės ap., gyv.
Urbonienė Barbora (Paškevič’utė).‘* ittsburgl.t., a- jo vaikai,
demokratijai?
Lietuva po bolševikų ir na
iš Suvalkijos į USA atvyko nrieš Kaiiub^s Po, .. ur.us Motiejaus,
Tavo
atminčiai
sudedu
šias
jos
“
Croix
de
Guerre
”
(kaDEFORD,
MICH.
—Ar pabaigei, — klau cių jungu. Prakalbose bus
D. Karų., turi du vaikus: Stasį ir
Gin.unuo-. t rienų vai. vaieilutes:
1 ro kiyžių) už narsumą ka Elenų. gyv. Chicagoj.
1 kai. gyv. Pitts a, Pa .Main St.
siu aš, ir kai jis linktelėjo ir daugiau kalbėtojų iš Bos
Varškytė Ona, iš Batakių valsč.,1 „ Kiudu*a Domininkas, Akmenės vai
Išsprogo medeliai.
ro fronte. Franeuzai apdo Tauragės
Mirė Juozefina Vemienė
galvą, jog taip, aš jam pa tono.
apsk., spėjamai gyvena , Kanteikių km . da ar ;armeris prie
Pražydo žiedeliai.
vanojo
Sabonį
už
narsumą,
Chicagos.
Chicagoje.
sakiau :
Prakalbas rengia Ameri
Koh.ert Otto,
•vv. Lu ūmiuose.
Tik
skausmas
Juozutės
Valaitienė
Ona
(Digrytė)
gyvena
‘
parodytą
mūšiuose
prie
Išsirgus po antros opera
—Paklausyk manęs. Ar kos Lietuvių Tarybos sky
Tauragės apskr
Chicagoje.
Suspaudė širdelę.
Į Seelshiede, Vokietijoj, 1945 Valantieius Mykolas, iš Rykiškių K
Ogu. .tekėjusi. GruzTamsta buvote tame susi rius ir BALF vietinis sky cijos 7 mėnesius, gegužės 3
km..
Batakių
vai.,
Tauragės
apskr.
‘
džių
vai.,
Šiaulių
aD.. gyv. Bostone.
metų
balandžio
13
d.
Pra

rinkime, kuriame buvo nu rius.
dieną čia mirė Juozefina
Valantiejus Antanas, iš Valasiškės I _
f Teškauskaitė)
Mirė
Juozutė
nas
Sabonis
tą
dieną
savo
tarta svetainės* neišnuomoti
dvaro. Kražių vai., Raseinių apskr. I kaulina, iš Švec
gyv Bostone
M. Stakionis. Vemienė, turėdama 56 me
Į sumanumu ir drąsumu pa- Valiukas Martinas, apie 60 motų | art ”rAOL'-"r
vėžio agentui? Ne, o aš bu
tus amžiaus. Palaidota ge Trečią gegužės.
į USA atvyko prieš D. Ka-j
"o’1*
Palikau bežiūrint,
i šalino tris vokiečių tankų amžiaus.
vau ir balsavau, kad nerenMacenit v fJ’:->«kytė) Konstancigužės 6 d., Elkland kapinė
rų. spėjamai gvvena New Yorke
Kai paukštis vienužis.
ja, gy' - Detr- .c.
užtvaras ir davė galimybės Zernauskas Vytautas.
CAMBRIDGE, MASS.
davoti svetainės nė už pini
se, Cass City, Mich., šalia
Meškaus' «*nė Elena, ištekėjusi, iš
Zubrickas
Jurgis.
Plioriškių
kai

•
musų
tankams
eiti
pirmyn.
gus, nes tai butų gėda musų
savo sunaus Vytauto, kuris
Bos*: ne a: ’ Brooklyne.
mo. Slavikų vai., šakių apsk., j USA Š'-da* ,
L. P. Kliubo Banketas
Ofc r d.iene (2::kezičiut ), gyv.
organizacijai dėl kelių ska-j
atvyko prieš D. Karų. spėjamai gy
mirė 1940 metais, eidamas Už viską pasauly
I Reikia pažymėti, kad vena Dayton. Ohio.
PhitudelphijoJ Jos vyra.., Juozas ODaugiau ją mylėjau:
tiku išnuomoti savo svetai-!
--------27 metus amžiaus.
Zweera Antanas, iš Zvegų. spėja kinskis turi siuvyklų.
■
Prano
Sabonio
tėvas,
Sta

Lai būna jai lengva
nę Lietuvos žmonių priešui Į Cambrige Lietuvių Pil.
P: kot- eonas, gyv. Baltimorėje
sys, pereitame kare irgi pa mai gyv. Chicagoj, Auburn Avė.
ar Pittsburgbu
Velionė buvo kilusi iš
Čia šalta žemelė...
ir svetimųjų okupantų agen- j Kliubas kasmet rengia savo
Jieškomieji ar apie juos žinantie
Pivoriūnienė, iš Šv« ’• -ų, Rokiškio
Juozas Vemis. sižymėjo mūšiuose ir buvo ji maloniai prašomi atsiliepti:
tui. Jei dėl to neišnuomavi- nariams metinį banketą, Draudėnų kaimo, Žigaičių
apskritiem.
apdovanotas už nepaprastą Lithuanian American Information
Radr. .<Kait»> ir Rud'.uskaitės, Ei parap., po tėvais Peldavimo kliubui pasidarytų koki Šiais metai banketas
Center, Sočiai Service Boreau.
lenos, i. Beinudv.. Smilgių vai..
narsumą.
Taigi,
koks
tėvas,
VL/1Z4IIIVX
ai *7 n i oriXk>ikCl
člz a
cJLri nrb
qii V1111— i
Amprikni
iiavvpnn
9O.-1
N
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’vj
gimine .
3UIVIE.AS, LUNIN.
toks pasirodė ir vaikas. Tai
Amerikoje, pra.'orii at^ib pti.
'
’ užsa metus. Į paskutinę poilsio
sutinkame atsiteisti. Neiš- bas valgius banketui
Rainys K;.z; .
narsių dzūkų šeima.
nuomavom todėl, kad neno kydavo iš kitur, bet šiais vietą velionę palydėjo di
Lietuvos Generalinio Kon
Reklis T. J., g\-T. Maspethe.
Drąsus Dzūkai
Mykolas Kazakevičius.
rėjome turėti musų name metais kliubiečiai patys ga delis būrys žmonių. Liko
Re-'snka, gyv. Chicagoje.
sulato New Yorke PajieiRumbinas. v.nus St, io. ar jo
Pad leckio agentą. Klausyk mino valgius, patys patar- nubudęs vyras, duktė, 7 akomi Asmenys
vaikai, kil. ie Šiaulių apskr., Meš
Frank
J.
Sabonis,
sūnūs
kodėl: Mano kaimynas a- navo ir apsiėjo be samdy- nukai ir dvi seserys,
kuičių vai. Rupvkių km., gyv. Chi
Stanley Sabonio, dzūke nuo Į
cagoj.
nądien atsinešė laišką į cu- mo pašalinių restoranų.
Pakalbink biznierius pa- Abromaitytė Anelė, iš Skovagalių S&kavičienė (šilinskaitė) HelenaReiškiu padėką visiems Alovės, liko apdovanotas!
kemę, gavęs iš Sibiro ka Kitas skirtumas šių metų
km., Simno vai., Alytaus ap., gyv. Veronika. gim. Nevv Yorke, gyve
Distinguished
siskelbti
“
Keleivyje,
”
pavienuolyne netoli New Yorko.
giminėms
ir
draugams,
ku-Į
Amerikos
nus Can.uridge.
torgos. Visi skaitėm su di bankete buvo tas, kad ant
Abromaitis Antanas, Skovagalių
Samošk^ai, iš Dairių km., Rasei
rie
dalyvavo
laidotuvėse.
į
Service
Cross
dovana
už
deliu įdomumu tą laišką, puotos nebuvo kviesta poli
garsinti savo biznį tarp lie- km., Simno vai., Alytaus apskr.
nių apskr.
j
narsumą
fronte.
Dabar
ir
Alsys J., gyvena Chicagoje.
kaip vidutinio amžiaus mo tikierių, kurių kasmet bū
Sarapinaitė Barbora, gyv. Bosto
Anistienė-Keriutė Uršulė.
Ilsėkis, mano brangiau- j Francijos vvriausvbė šutei- tuv,Mne, iš Laibiškių km., Ukmergės ap.
teriškė
Sibiro miškuose davo nemažai. Mažai buvo
Balčiūnai, Juozas ir eodora. TrišSavokaitis Antanas, sūnūs Juoze,
konių km., Linkuvos vai.
piausto medžius. Ta mote-jį. ka)b nes ta mada sve šia, ir lauk mumis ateinant.1 kė jaunam lietuviui FranciVilkaviškio apskr., Gražiškio vai.,
Balčiunienė-Kemeikytė Eleonora, iš Lankupėnų km., gyv. Nevv Yorke.
ns išvaryta iš Lietuvos, josĮčius
2..„ vaišinti ji
___
Bandžiunų km., Jurbarko vai., Ra
ilgomis
kalbo
Sierapinas Juozas, iš Naumiesčio,
seunynims gyvenimas su mis vargu padeda svečiams
šeinių ap., ar jos šeima, gyvwianti Tauragės apskr.
Brooklyne.
griautas, Lietuvoje ji gyve suvalgytą maistą virškinti.
Stasiūnai, Antanas, Elzbieta, John
Baltrušaitis Jonas, Paskinų km., ir Adelė, gyv. Botume ar Chicagoj.
no ant 10 margų žemės. At Kliubo banketas buvo pa
Šimkaičių vai., Raseinių apskr.
Stoniai, iš Dainių km., Raseinių
Baranauskas Vincas, Onuškio vai., apskrities.
eik, drauge, pas mane, ga
.’
Trakų ap., gyv. Lowell, Mass.
Strazdas Antanas, sūnūs Juozo, iš
lėsi pasiskaityti tą laišką, margintas muzika ir daino
•• -i cheSter, N. Y.
Benevičras Martynas.
tada žinosi, koki “demok mis. Pirmą kartą pasirodė
Birjunas J., gyv. Chicagoje.
Vacekių km.. Vaškų par., gyy. RęBrazauskienė Marcelė, gyv. ManStulpin (Stulpinienė?) Brigyta,
ratija” viešpatauia Padlec- musų kliubo organizuoja
chester.
gyv. Chicagoje.
kio ar Kaukazo Razbainin- mas choras, buvo solo. due
Bukšnys Vincas, Smilgių vai.. Ša
Šiaučiūnas Jonas, iš Vaičiuliškio
kių apskr.
ko šalyje.. Be to, žinai juk, tų ir kitokių dainų. Musų
km.. Kurklių vai., Ukmergės apskr.,
Bulavas Antanas.
gyv. Brooklyne.
»
kad Padleckio agentas atsi kliubo choras gyvuoja dar
Dambrauskas Jieva, Onuškio vai.,
Šukys George su žmona Emma ir
tik
penki
mėnesiai,
bet
jis
vežė vėžį ir nori mus tuo vė
Trakų apskr.
sunum Elvinu, gyv. Chicagoje, dir
ARBA —
Dambrauskas Kajetonas su šeima bo banke.
žiu apkrėsti. Įsivaizdink, nori augti ir net žada pra
Burksų km., Kurtuvėnų par., Šiau
Vasiliauskai ar Wasiiewskiai. Bro
kad apserga koks musų na lenkti kitus musų apylinkės
lių apskr.
nius ir Mečislovas. Beistreigiškių
Eidukaičiai, Jonas ir Jurgis, Pa- kaimo, Seirijų vai., Alytaus apskr.
rys, o atsirastų dar kur nors chorus. Musų choras yra
vištyčio
km., Vištyčio vai., Vilkaviš Viena jų turi Chicagoj viešbutį.
Žabaldokas ir ta nelaimę tikrai “mišrus,” jame dai
kio apskr.
Vičas. gyv. Nev Yorke.
Gadliauskas Antanas, iš Utenos.
aprašytų laikraščiuose, tai, nuoja jauni ir seni, motervs
Virbickai, Lankaičių km., Skaist
Grukauskas Ignas, gyv. Cleveland. girių vai., Šiaulių ap.
iš tikrųjų, butų kliubui di ir
• • vyrai, kairieji ir dešinieJarašiūnaitė Elena, Šeduvos vai.,
Woisky Zigmont, gyv. Richmond
deli nuostoliai. Kad išven JIPanevėžio apskr.
III.
Joneliukštis Jonas, Pandėlio vai..
Socialistas.
Zubrienė (Kudukytė) Zofija, duk
gus tokių nuostoliu ir tokios
Rokiškio ap., gyv. New Yorke.
tė Juozo. gvv. Chicagoje.
sarmatos, salės vėžio agen
Karčiauskienė (Jonaitytė) Eugeni
Žems-tauskaitė Matilda, gyvenusi
ja ir jos vyras Kazys, gyv. Baltimo- Brooklyne.
BROOKLYN, N. Y.
tui nedavėm. O kad bimbore, Md.
žemantauskas Juozas, gyv. Chi
kai vėžį nukariaus, tai tegu
Kavaliauskas Juozas, gyv. Cleve- cagoje.
Parašė J. Pilipauskas
Socialistų Susirinkimas
jie pasakoja savo tetoms, o
’.and, Ohio.
Žukausr'.ve (Silinskaitė) Bronė,
Menkeliunai, Pranas ir Jonas, iš gimusi \ a- Yorke, prieš karų gy
ne mums. Amerikoje moky"‘atolupio km., Šimkaičių vai., Ra venusi Bostone.
LSS 19 kp. mėnesinis su
-.einių apskr.
Jieškor- J ar apie juos žinantie
Mišelis Kazys.
MOTERIS NORI DARBO
sirinkimas įvyks birželio 14
pra >mi atsiliepti:
Navickienė Ona, Salantų m., Kre ji malor.:
r f m?
.
* iCoosulale General of 1 ithaania
d. (penktadieny), 7:30 vai.
tinga* apskr.
"i -- . *.r ■'
t-..,/.
Pusamžė moteris pajieško darbo už
Opulskaitės, dukterys Antano O- 41 W. 82-nd St.. New York 24, N.’Y.
gaspadinę mažame miestely arba ant vak.. ALP Kliubo patalpoj,
pulskio,
ištekėjusios, gimusios Mit
•-‘-j.-. _
firmos. Daugiau žinių suteiksiu per 280 Union Avė.
kaičiuose. Mažeikių apskr.
laiškų. Prašau idėti stampa.
(25)
Pečiulis Viktoras, (Victor Petchu- DIDYSIS LIETUVI5KAS
Draugai ir draugės, ne
MARTHA MENES,
lis),
gyv. Chicagoj.
1537 Temple St.. Los Angeles 26, Cal. smagu barti, bet reikia pa
SAPNININKAS
Petkus Ignas, iš Kretingos, gyv.
Baltimorėj, siuvėjas.
sakyti, kad pradėjo apsilei
Piliauskaitė Monika, Onuškio vai.,
sti musų kuopos nariai; ge
WORCESTER, MASS.
Su Salevt'>,io Gaiva
Trakų apskr.
gužės mėnesy neįvyko kuo
Pilybaitis Juozas, sūnūs Juozo, iš
Jau išėjn i' spaudos. Jame
Salantų m., Kretingos apskr.
pos susirinkimas, nes narių
Pilybaitytės, Magdė ir Ona, is Sa
išaiškinta vii*’ >.000 sapnų.
mažai atsilankė. Na, o kuo
lantų m., Kretingos apskr.
Piešimas
Pranas,
Patolupio
ksiir,
pos piknikas artinasi ir apie
Knyfa ■ i Virš 300 Puslapių
Šimkaičių vai., Raseinių apskr.
tai
reikia
pasikalbėti,
aptar

Pupė, Jonas ir Povilas. Triško~ių
Nustatyta K J. a Yra $2.00,
VIETA MALONI IR ŠILTA
km., Linkuvos vai.
ti. Sąjungos suvažiavimas
Vaičiūnas Simonas, Spruktiškės
Pet “F'-le\io” Skait vtojams
atsibus rugsėjo mėnesio
Visokių Gėrimų, Alaus,
km.. Lukšių vai.. Sakių apskr.
Vasiliauskas Antanas, iš KarkųAtidondeu už .«i.00.
gardžiai pagamintų Val ir 2 dd., apie tai jau dabar
zų
kaimo.
reikia
susirinkimuose
ir
mu

Vileišis. Nausėdžių km., čvpėnųgių ir Užkandžių
sų spaudoje kalbėti ir daug
Vabalninko vai.. Panevėžio-Biržų ap.
T’.sak:mu«> Prašom Siųsti
Taksas Pranas. Patolupio kaimo,
Čia gaunama ir “Keleivis”
kitų reikalų turime aptarti.
Šimkaičių vai., Raseinių apsk.
“Keleivi >” Adminis racijai:
pavieniais numeriais
Taigi šį susirinkimą nei
Adomat-Jenerichaitė Joan, duktė
v36 ?’*'adwpv,
Adolfo, gimus Juodaralstyje, Ma
90 MILLBURY STREET vienas kuopos narys nepra
So. Bo?tnn 27, Maaa.
riampolės
ap.
ir
jos
vyras
Emilis
Kaina 25 centai.
Prašom Siųati:
WORCESTER, MASS.
leiskite, dalyvaukite visi.
Adomat. gyv. Philadelphijoj.
Akusevičiai. Donatas ir Jonas.
J. Glaveskat, sekr.
KELEIVIS, 636 E Bro»dw»I. So. Bo.ton 27, Ma««.

Lietuviai Nenori Vėžio

ti žmonės leidžia milionus
dolerių vėžio ligai tyrinėti,
tai gal ką nors ir suras, bet
tie kleckai, kurie čia vėžį
perša, jiems tas vėžys tik
tiek terūpi, kiek jie gali pri
sitaikyti prie musų dolerių.
Lauk tokius...

A. L. INF. CENTRO PAJIEŠKOMI ASMENYS

Ką Tik Išėjo iš Spaudos Xauja Brošiūra

Juozas Stalinas
Kaip Kaukazo Razbaininka
Pasidarė Rusijos
Diktatorium

CHESTNEY’S
CANTEEN

I

i

*»t
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KELEIVIS. SO. BOSTON

Pu»lapi« Ketvirtai

BENITO
MUSSOLINr“-*“S».S
LJ1-^1 X
atsimenate. Balandžio 29 d.

CIVILIO KARO GENEROLAS

Milano aikštėje Piazza Loretta buvo nauja ekzekucija — žudymas jau nužudytų žmonių. Viso buvo atvež
ta 16 lavonų, kuriuos par
Tai buvo 1945 metų ba- 26 d., i Dongo miestelį at- tizanai korė, o Benito Mus
landžio 25 dieną. Italijos vyko mums jau žinomas solinį dargi už kojų! Minios
diktatorius Benito Mussoli- “Pulkininkas Valerio”, Mi žmonių, kvaitulio apimti,
ni, jo meilužė Clara Petaccf lane veikusių Laisvės Sava-! plojo ir trukšmavo — ”Ga,
, r«“-----lį.- norių grupės vadas. Kartu* las diktatoriui, galas Mussoįr kiti
fašistinės
respubli
kos” šulai bėgo iš Milano. su juo buvo tuzinas kitų Mi iniui, valio už Italijos lais
Bėgo vokiečių saugomi link lano partizanų. “Pulkinin vę !”
Como ežero ir vokiečių kas Velerio” pareiškė, kad
Taip žuvo Benito Mussosienos. Mat, prie Milano ar jis veikia Milano vadovy lini.
K. V.
tinosi aliantų kariuomenė ir bės įsakymu, kuris turi būt
vokiečiams buvo aišku, kad privalomas ir Dongo parti
jie negalės tą miestą apgin- zanams. Jo misija esanti
ti
• svarbi ir ji turinti būt pra
SĄJUNGIECIAl
Mussolinis ir jo svita bu vesta, nežiūrint visokiausių
vo vežami sunkvežimiais. kliūčių.
Priversti esame prisipa
Vokiečių sargybai buvo įKokį įsakymą tas “pulki žinti. kad mes. Lietuvių Soakyta daryti viską, kad ninkas” turėjo ir kieno va ialistų Sąjungos veteranai
Mussolinis nepatektų į par lią jis vykdė, to ir šiandien esame* pusėtinai apsileidę
Julius Howell, 100 metų amžiaus, buvęs Amerikos
tizanų ar aliantų rankas, niekas nežino. Trumpai sa Musų organe vertėtų būt- Konfederacijos generolas, deda vainiką ant savo drau
'et atsitiko tai, ko vokie- kant, jam buvo svarbu gaut Jaugiau rašoiyia apie musų gų kapo, žuvusių per Civilį Amerikos Karą. Konfede
iai nelaukė. Mussolinis, jo Mussolinį, jo meilužę ir ki veiklą. Dabar, atrodo, lyg racija susidėjo iš pietinių valstijų, kurios sukilo dėl
meilužė ir kiti fašizmo šu tus italų fašistų šulus. Pa kad mes prasišalinome iš juodveidžių vergijos panaikinimo.
lai pateko į partizanų ran gelba melo ir grūmojimų socialistinio judėjimo, turi
jam pavvko savo tikslo at me mokančių parašyti šį
kas!
Kaip tatai atsitiko? Kas siekti. “Pulkininkui” buvo bei tą iš vietinės veiklos
i ir prie kokių aplinkybių pa parodyta Mussolinio ir jo bet labai mažai girdisi. Su
gavo tą žmogų, kuris visai meilužės slėptuvė.
sirinkimus nariai labai ne
To užteko. Valerio ko noriai lanko ir kai sueina
italų tautai užtraukė baisią
KINIJOS KALBOS
‘Jim Crow” Gavo Per Nosį
didelį me. turime daug vargo iki
nelaimę? Kaip jis baigė sa mandiravo vieną
sunkvežimį ir juo išvežė išsirenkame valdybas ir ko
vo paskutines valandas?
Kinija yra milžiniška ša-j Virginia valstijoj yra įsMusų istorija neilga, bet Mussolinį ir Clarą Petacci. misijas, visi turime įvairių lis, ji turi 450.000,000 gy- tatymas, pagal kurį balti ir
Neužilgo tačiaus Dongo par įvairiausių
pasiteisinimų: ventojų. Visi kinai kalba juodi keleiviai busuose turi
šiurpi.
tizanai
apsižiūrėjo,
buvo
Mussoliniui ir jo svitai
tai pailsimas, tai nepatogios
-Tegul bus pagarbintas, naši, drapanos jam nėra ; abėgus iš Milano, ten liko duota žinia Milanui ir iš ten darbo sąlygos, tai darbavi “kiniečių kalba.” Bet kinie- sėdėti atskiruose vežimuoprigimtas daiktas. Jis pats mažai kam žinomas tipas. per radio buvo paskelbtas masis kitose organizacijose, tis iš šiaurės negali susikal- se, jiems nevalia maišytis,
Maike!
—0 kaip tavo sveikata jas prasimanė, kada buvo Jis iškilo lyg anas pasakos Įsakymas sulaikyti įtartiną ir t.t. Be abejonės, šiandien bėti su kiniečiu iš pietų, šias dienas Amerikos vysalta. Bet tai nereiškia, kad Feniksas; iškilo ir pagarsė sunkvežimį, “Aprilia R. M sąlygos didesniam socialis Nuo Yangtze upės žiočių i- gausias tribunolas, 6 balsais
tėve?
ki Kantono miesto kiniečiai prieš vieną, nutarė, kad
jis turi jas dėvėti ir tada, jo savo “misija” — nužudy 001.” Bet to nepadaryta.
—Šlėktai. Vos paeinu
tiniam veikimui yra labai kalba septynias įvairias kai- toks įstatymas, kiek jis lie—Ir aš matau, kad tu, tė- Kada jos jam nereikalingos. mu Mussolinio.
“Pulkininkas
Valerio' nepatogios. Pokarinis laiko
ve, šlubuoji. Turbut reuma —Maike, nevesk seno Jis buvo Giovanbattista gudriai apmovė ir patį Mu tarpis, musų gimtinio kraš bas, kurios skiriasi tarp sa- čia busus, kurie važiuoja
žmogaus i pagundą. Mau Magnoli di Cesare, vadina
tizmas?
to pavergimas, neįleidimas vęs, “kaip olandų ir vokie-'per kelių valstijų teritoriją,
solinį.
Su
keliais
savo
drau
yra prieš konstituciją. Va—Ne, vaike, ne marma- dytis aš vistiek neisiu
mas “pulkininkas Valerio,” gaiš nuvykęs į farmą jis i šią šąli svetimšalių ir šios čių kalbos.”
*—Bet tik pamėgink, tėve, svajotojas
____ ~ ir retas
___ kerštinVisoj Kinijoj, kaip sako dinasi’ vis(,se busų linijose,
rizmas, ale karštis.
prikėlė buvusį diktatorių ir [šalies padėties pasikeitimas patys
kiniečiai, yra “10,000: kurios eina per kelias valso
pamatysi,
Kaip
tas
sveika.
ęj
us>
jj
s
davė
miglotą
do
—Kaip tai karštis?
’'am pasakė : “Atėjom tave J kaip politinėje, taip ir ekoįvairių
tarmių.” kitaip sa-:11^ J_U0_dĮ ir baltį keleiviai
—Ne, Maike, į vandenį į ųumentą. kuri šiomis dieno išlaisvinti — skubėk reng-Į neminėję srityse, sudarė
—Na, ar tu nežinai, kas
kant,
kiniečiai
turi galybę &ab sėdėti, kur jie nori ir
su|mis mįnėj0 Amerikos spau- tis ir važiuojame, negalima' mums senosios kartos daly
yra karštis? Karštas oras. tu neįvesi manęs nei iin.l
•
»
v
r
r*
i____
viams veiksmą labai sunkų. visokių tarmių, turi savo j°kie “Jim Crow įstatyVasarą visada būna karšta. snapsu. Mudu su zakristijo da. Vieno dienraščio kores^’gajgįj brangaus laiko!”
nu
peržiurėjom
visą
šventą—Bet nuo to niekas nepondentas tą pulkininką
Diktatorius patikėjo. Už Priversti esame kreiptis į dzukų ir žemaičių, zanavy- maį ne£ab juos versti šė
ii
..X...
—
.
..
Į
j
j
rastą,
ir
nįgkur
neradom
L'tAnvirzo
čia gimusią kartą ir neati kų ir kupiškėnų, kalakutų;atskirai. Vyriausias
fflUUUUJi*, teve.
dėliotinai. idant dapildyti ir kapsų. Kadangi skirtu- j teismas sako. tokie “segre—Jes, Maike, kiti nešlu parašyta, Kad Dievas sutvė
ręs
žmogų
Putų
liepęs
jam
spragas musų veikloje. Tad mai tarp Kini jos tarmių vra'^301-!08 Įstatymai užkrauna
buoja, ale užtai galą gauna
di
dabar ir yra svarbiausias dideli, tai kinai per ilgus!Perdaug didelę naštą ant
maudydamiesi. O aš mau maudytis. Tenai yra surašy-1 bet jis audė tokią svajonę,
Mussolinis
ir
jo
meilužė
dytis nemyliu, tai įlipau į tos visos pavvanastes: ir kuri virto tikrove. Dar vai buvo vežami dulkėtu kaimo reikalas surasti budus, * ku amžius vartojo ir dabar' te- f “tarpvalstijinės prekybos,”
riais galėtume užinteresUo- bevartoja ne garsinę, bet'.1?^1 > >'ra Pnes konstituaukštą medį, kad vėias ge- nevok, ir nemeluok, ir ne ku būdamas jis dažnai gal
keliu.
Prie
vieno
užsisukimo
ti jaunimą. Draugai, turėda daiktinę rašybą. Todėl kinų C1J3—
riau užpustu. Kad uodai ne- nzmusK, ir nesvetimoteriauk, vojo apie nuošalų provinci
badfcriuotu, užsirakiau pvp- ale niekur nėra pasakyta: jos užkampi — tokį. kur “pulkininkas Valerio” ne mi savo organą, padisku rašomoji kalba vra bendra1 Tokie įstatymai, kurie
lauktai užkomandavo: “Su
kę ir užmigau. Iš ryto pabu- išsimaudyk.” Tas reisKia, staiga užsisuka kelias, kur stokime, čia bus toji vieta!” tuokime apie tai. gal pasi visiems kinams, bet kalba- verčia baitus ir juodus žino
dau po medžiu. Vedluk to vaiKe, Kaa maudymąsi turė žydi krūmokšniai, auga ta Tai buvo nuošalus provin seks surasti galimybės su moji jų kalba yra įvairi iriPes yažiuoti atskirai, veikia
jo įsmislyt velnias.
neliai ir randasi siena. To cijos užkampis, nedidelė stiprinti socialistinį judėji jei du kinai susiėję negaili*1' kitose pietinėse valstijodabar ir šlubuoju.
susikalbėti, tai jie visada
bptent, N. Carolina, S.
—
Nekalbėk
niekų.
tėve.Jįe
vietoje jis, Giovanbattis- siena, prie kurios matėsi žy mą.
—Tu per savo kvailystę,
Mes
Chicagoje,
LSS
Cengali.
prie
to
paties
stalo
at,
•
ar
°Hua.
Georgia, Alabatėve, galvą kada nors nusi Juk žinai, kad velnio nėra. : ta, turės atlikti ‘didelį dar- dintys krūmokšniai ir tope- ‘ralinės kuopos nariai, savo
ma.
Mississippi,
Louisiana,
sisėdę, susirašyti.
—Dirait, Maike, jeigu nė-1 bą’ ir pagarsėti... Keista. ių medžiai. Je. ta pati viesuksi.
Arkansas,
Texas
ir
Oklahotaip ir atsitiko. Dargi a, kur Giovanbattista Mag- pastarajame susirinkime la Dėka karui, Kinijoj kal
—Tai ne kvailystė, Mai ra velnio, tai įsvirozyk tu bet
vadinamas sapnuo įoli di Cesare, o dabar bai gyvai apkalbėjome apie bos žvilgsniu įvyko didelė ma valstijose. Dabar visur
ke, ąle atvoga. Žinoma, per man. kas išmislijo visus motinos
ir astrologu, Giovanba ‘pulkininkas Valerio,” sva- •eikaią sušelpti musų drau revoliucija. Jau nuo senų jie turėtų buti panaikinti.
atvogą gali gaut ir smertį, tuos byčius ir tą vartalioji- toju
gus, dabar esančius vargin
Krūvoj vyrų ir moterų ttista Magnoli di Cesare pa :ojo pagarsėti!
ale Vajauno žmogaus toks mąsi
goje padėtyj’e Europoje. Ki laikų Kinijoj viena kalba Magnetas ir Submarinai
garsėjo.
Jis
nužudė
tą
žmo

be
kelinių?
buvo skaitoma lyg ir vyrau
“Lipkite iš vežimo,” sakė
jau noturas, kad smerties
—Mauaymąsi prasimanė gų, prieš kuri baimingai “Valerio.” Darosi nesaugu, tos srovės rūpinasi savai? janti. Tai buvo Pekine kal
jis nesibijo.
•aug daugiau, negu mes.
Dabar paaiškėjo, kad Apatys žmonės, tėve. Tas rei- lenkėsi visa italų tauta!
—Bet jei tu toks drąsuo x.alinga sveikatai, žmogaus Nužudė Benito Mussolinį ir urėsim eit pėsti”...
Musų kuopos nariai jau su bama “mandarinų” kalba, merikos mokslininkai buvo
lis,, tėve,
Mussolinis ir jo meilužė dėjo pradžiai nemažą su kuri buvo vartojama Kini padirbę per karą labai jau
... kad ir nuo medžio
, j , oca įuri būt švari, kitaip :o meilužę Clarą Petacci”...
nukristi nebnai, tai kodėl
„„k on«ir<rfi
F
ris dar manė, kad jie yra mą pinigų, tik šiuom kartu jos imperatoriaus dvare. Vi trų magnetą, kurį musų or
Buvo šitaip. 1945 metų laisvinami.
tu bijai maudytis? Juk šal- /
^Maike. Kaip
Abudu lipo iš vra labai nepatogus susinė si norintieji užimti valdiš laiviai vartojo submarinams
balandžio
25
dienos
pavatas jurų vanduo, tai geriau- aš LietuvojS kiaules ganiaį
ežimo ir ėjo. kur liepiami simas su tais draugais, ir kas tarnybas, arba buti surasti jurose. Magneto me
kaiy
į
Dongo
miestelį
atbil

šia priemone nuo vasaros ui kuris tlk meitei* buvJ
rie sienos, tarpe topelių, au turime pasiuntę aplin “mandarinais,’’ kaip seniau chanizmas buvo didelėj dė
dėjo keletas sunkvežimių staiga
“pulkininkas Vale- kiniais keliais mažą auka. vadindavo Kinijos valdinin žėj, kuri būdavo nuleidžia
karščių gintis.
I aortinesnis, tas buvo svei- Jie ūžė linkui vokiečių sie
O as. .laike, kitaip ro- kesnis ir geresnius lašinius nos. Bet miestelyje ir jo a- io” suriko: “Aš pildau Ita- Laukiame atsakymo — pri kus, turėdavo tos kalbos ma iš orlaivio ir jeigu ju
pramokti. Palengva ta kal roje. kad ir giliai vandeny
ijos žmonių valią!” Ir iš- busime daugiau.
kuoju. Man rodos, kad kas turėįo
pylinkėse
jau
veikė
italų
Šiuo šelpimo reikalu Są- ba virto “nacionaline kal je, buvo submarinas, tas
šautuvą-kulkosvaidį.
eina maudytis, tas parduo- _Bet t tž
j
į. partizanai. Jų vadas, vais iesė
c a velniui dusia.
; tejjs
nusigando, jo ungos centras privalėtų ba.”
jautrusis magnetas parody
tininkas Nanci Giacobbe, Mussolinis
Užėjęs karas su japonais davo, kur jis randasi.
-,K,okiu b«dU.?
• -Ai don ker- Maike, aš užsimanė sulaikyti vokie neilužė ėmė klykti ir šoko -markiau pasidarbuoti. Na. privertė
kinus daugiau var
Matai, Maike, Dievas savo kūno nešlapinsiu, ba čius. Jis šoko ant pirmojo rie Valerio. Dabar buvo ką sakote kitų kuopų drau- toti
nacionalinę
kalbą 40 tiek jaut
tot
kadsvieną k4r.
sutvėrė žmogų vaikščiot po Dievas nėra prisakęs taip sunkvežimio ir suriko: “Sto lišku, kas čia daroma, bet gai?
milionų
kiniečių
pabėgėlių
tą
jis
“
susjožiavo
- ir „eno.
Chicagos
Centr.
kuopos
au buvo vėlu. “Pulkininko
rausą žemę ir nrie vandens uaryt.
kite !”
Korespondentas.
?a'p
t
a
WgoT3,
P
PaST^
j
°
difbti
” kulkos buvo greijis netinka. Žiūrėk, paimk. —Bet Diovas nėra prisaVokiečių
sunkvežimius /alcrio
ą pabėgo į vaKai us. i aoe-( vienas 10 patarnautojas tuesnės
už
Claros Petacci kovarlę rž koiu ir mesk į eže- kęs ir į medį lipti; o bet gi tuoj apspito partizanų mi
ge lai buvo b įvairiomis, r<?jf,
g sįnai :
as.
Ji
krito,
suvarstyta
kul1 a* 1^ pasiners ir vėl iš- tu, teve, Įlipai. oievas nėra nia. Atsirado vienas kulko
ATBĖGO J ŠVEDIJĄ
ū
bomis
kalbančių
sričių,
smigusį
ir
ja
„
užau
„usį į
Plauks. O paimk žmogų nž įsakęs Karną nešiotis, o tu svaidis ir vokiečiai suside- :ų; susmuko ir Mussolinis.
PENKI LATVIAI
o
kur
tie
nubėgo
ten
zmo-;
datos
,
Tas
ma
?
tjį
kom ir įmesk į ežerą. Jis nešioji. Argi tai nepriešta- moralizavo. Kartą ir kitą 3et turėjo įvykt nelauktas
nes kalbėjo vėl kitokiom,s datos Ias jautrujj
Valerio kulkopngrrs. Tas parodo, kad ,auja tavo tikėjimui/
partizanai apžiūrinėjo sunk iriepuolis.
Švedų valdžios žiniomis, kalbomis. Teko vartoti na- tj} išvedž iš ke]io‘ jfe ;odė
vaidis
užspringo,
gi
jo
au

vanduo ne žmogui skirtas. — Veidiminut Maike, aš vežimius, bet nieko įtartino tos dar buvo gyvos. Tada Gotlando saloj buvo inter
kalbą/. Armijoj ne (ieškomą dalyką, bet
Žmogus net lietais nemyli, da turiu pamisiyt. Dalibuk, uose nematė. Bet staiga jų įsigavo kito partizano re nuoti penki latviai, kurie c.onalinę
karomai,
na,mt,
is Įva,riai,-|kreipėsi i ta pilstą, kuriatai kam jis gali visas į ma- tu man čia pasakei naujų vienas pažino Mussolinio volverį, nuėjo prie besirai nesenai maža žvejų valtimi
Kinijos kampų, buvo mo- me sSdėjA adatos galiukas
res l’sti?
dalyKų. Musų klebonas to- 'akuną, kilo įtarimas ir dar tančiu savo aukų ir kiek atbėgo iš Latvijos. Įdomiau sių
komi
viena nacionabnc kai-; Dabar jautrusis aparatas
-Pet pažiūrėk, tėve. į kio pamokslo da niekad nė ’-artą peržiūrinėta sunkve vienai paleido galvon dar sia, kad šie atbėgėliai jau
ba.
Radio
ryto iki va- vartojamas žemes gelmių
ra jun. Tenai tūkstančiai ,a pasakęs. Gal čia ir tavo žimiai. Galų gale viename po kelias kulkas.
yra buvę anksčiau Švedijoj. karo visuosenuo
miestuose
ules- turtams tyrinėti: jis. sako
MussoliBolševikų įkalbėti jie nuta
maudosi.
'teisybė. Tu eik sau namo iu buvo- surastas
•
i
*
i
rr„
>
“
Dabar
viskas
baigta,
”
kaib? Pe7kJ“ gCTai p?':nd° že,mėje esa’
i •
rė pereitais metais grįžti na lin?
—Jes. tūkstančiai. Ale dabar, o aš pafigeriuosiu nis. maišais apkrautas! Ta- pasakė -iz
Valono,
mano
misinne
Kaina, rer Kelis Karo mas gairių metalu rudis ir
da buvo suimta visa Musso- ;a atlikta.” Pagarsėjęs “pul mo, į išvaduotą tėvynę. Ta
pažiūrėk tu, ar ners vieną vienas.
metiis nacionaline kalba, net aJiejans šaltinius,
(’avadlyvą žmogų iš tų tuk- —•----- - ------------------------- linio svita, o vokiečiai bu kininkas” rinko tuščius pa čiau toji išvaduotoji tė'fynė arba
Pekino kiniečiu kalba,,
. «
nepajėgė
jų
sulaikyti,
kai
ttančių atrasi? Vis jauni
Maine valstija, imant vo paleisti be krovinio.
tronus. davė įsakymą nešt
išsiplatino ir šiandien jaip
_______
bHsai, 'annos mergos, visi proporcionaliai,
užaugina
Mussolinis ir kiti buvo už lavonus į vežimą ir pasilei jie vėl, rizikuodami savo gy beveik viso krašto mokyk
j likom kiškom ir plikom nu- daugiau bulvių, negu bile dardi Dongo miestelio ro do Milano linkui. Kelyje jo vybę, leidosi antrą kartą lose Kinijoj vra mokoma
Prezidentas Truman pa
parcm, net sarmata ir na- kuri kita valstija. Ji duoda tušėje ir vėliau, geresnės vežimą sulaikydavo parti per jurą į Švediją. Smulkes viena nacionalinė kalba.
skyrė Amerikos atstovu
fiurėt. Tai vis tie, Maike, '*5 nuoš. viso bulviu der- apsaugos sumetimais, pa zanų sargybos.* bet kiekvie nių žinių, tikimasi, bus ga
UNO saugumo taryboje se
1 ą pagal šėtono muziką dži- liaus.
,
j | ■ skirstyti grupėmis. Mussoli ną jis gudriai įtikino, kad lima gauti iš jų vėliau, kaKai ta kalba daugiau iš natorių iš Vermont valsti
ką š^ka.
Į
-------__ “__
svarbus" _______
reikalas,” ku-'da jie bus paleisti. Valdžia plis, Kinija, turbut. atsisa jos, Warren H. Austin.
nis ir jo meilužė buvo nu- čia
—Tai nieko nereiškia, tėTale^tina turi tris ofiHa. vežti į nuošalią farmą ir ten riuo iis vvksta i Milaną ir nutarė leisti iiems pasilikti kys nuo savo sunkios rašy- Nairas atstovas paskirtas į
ve. Juk žmogus ateina į šį ]ias kalbas — anglų, arabų saugomi.
i sargybos jį praleisdavo:
Švedijoje, bet tik Gotlando bos ir nereis prie garsinės pasitraukusio E. R. Stetti• nius vietą.
|
pasaulį visai nuogas. Vadi-J’’ žydų.
_
< _ Bl
Ant iviojaiis, balandžio; šitaip gotasis “pulkinm- saloj
LAIC rašybos.
PASKUTINĖS IR KLAIKIOS ITALŲ DIKTATO
RIAUS VALANDOS — “PULKININKAS
VALERIO” IR JO “MISUA”

Įdomus Dalykai
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Gegužės 28 Atletų Kliu
bas rinko manadžerį. Nelai
mė neleido draugui Matuliauskui atsisveikinti su
kliubo nariais.
Vėlinu drg. Matuliauskui
Grįžo Maskvon ir Mirė
Argentina Susidraugauja
Maskvoje mirė pulkinin-, Naujas Argentinos prezi- greitai pasveikti ir vėl dar
kas Zabotin, kurio vardas dentas, fašistas Peronas, su- buotis lietuvių visuomenėje.
Z. Gap»y»pagarsėjo sąryšyje su Rusi-, tarė su Sovietų Rusija at
'os šnipų veikla Kanadoje, naujinti diplomatiškus san
iusijos valdžia skelbė, kad tykius, plėsti prekybą ir, Tremtinio Laiškas
ji atšaukia Zabotiną už jo bendrai, tarp Argentinos ir
“neleistiną veikimą Kana- Rusijos prasideda glaudus
“Kel.” skaitytoja Mrs. E.
doje.’’ Ketvirtą dieną po i bendradarbiavimas. Sako,
B.
gavo laišką nuo vieno sa
grįžimo, pulkininkas mirė’Peroną ir Staliną jungia jų
vo
giminaičio tremtinio Vo
priešingumas prieš Ameri
“širdies liga.”
kietijoj. Ištraukas iš laiško į
kos “imperializmą.”
dedame. Jos parodo, kokia
Bazės Egypte
nuotaika ir lūkesčiais gyve-!
Anglija nutarė ištraukti
Kova Akmenimis
savo kariuomenę iš Egypto. Jeruzalėje įvyko kiuvinos na lietuviai tremtiniai Vo
Kariškų bazių likvidavimas peštynės tarp arabų ir žydų. kietijoj. Laiške rašo:
Miela... Jei žinočiau, kad
užims ilgoką laiką. Egypte Apie 1000 priešininkų pra
anglai turi milžiniškus karo dėjo muštis akmenimis, karo nebus, tai prašyčiau
sandėlius, kuriuose gali tilp daug žmonių buvo sužeista, man pagelbėti ir padėti at
ti 1,0000,000 tonų visokių iki atvyko policija ir per vykti į Ameriką, bet aš ti
prekių. Tų sandėlių vertė skyrė besipešančius prieši kiu, kad vykti gal nereikės,
siekia 640,000,000 dolerių. ninkus. Del kokios priežas nes atrodo, kad karas neiš
ties kilo peštynės, niekas vengiamas ir jis artinasi.
Mirė Nuo Atomų Bandymų. nežino.
Rusas ginklus kala dieną ir
Dr. Louis Slotin, Kanados
naktį ir, jų pasigaminęs rei
mokslininkas, kurs dirbo akalingą kiekį, tuč tuojaus
Jaunikaitis ir Bobutė
tominių bombų dirbtuvėj
Iš Louisa, Ky. praneša puls savo aukas ir jas su
Alamos,
N.
M.,
mirė
nuo
Los
>
. - ,
-ji- kad ten 78 metų našlė Mrs. naikins. Jei bolševikai da
atomines
bombos spindulių.
M tti j t
*
, •
bar turėtų atominę bombą,
Atnmn Erimknc
VeOdSl SU
Atomų
bombos Įnirčio
leidžia no.
pa 18 metų jaunikaičiu.
Del tai ilgai nelauktų, ne tik
vojingus spindulius, nuo ku
mėnesio, savaitės, bet nė
rių tenka apsisaugoti labai bei! Sprouse. Jaunieji labai
/

gaisro aukos chicagoj

Iš Plataus Pasaulio

1

Švietimas Dabartinėję Lietuvoje
i

j

Skaitytojų Balsai
Gerbiamieji:

--------- Prisiunčiu Maikio Tėvui tris
Daug Lietuvos inteligen- dolerius ant batų ir veliju ge
| tų išgabenus į Sibirą, dar ro pasisekimo kovoje prieš rau
! didesniam skaičiui nuo bol- doną smaką. Aš manau, kad
jševikų teroro pasitraukus į Bimba meluoja, kai jis sako,
I užsienį arba partizanais iš kad jį vėžys ėda. Jis gal pats
ėjus į miškus, Lietuvoje jau perdaug vėžių apsivalgė ir per
čiamas didelis trukumas daug padeda rusiškai diktatukvalifikuotų
darbininkų,
uutų" Ukvę ėsti
prasilavinusių žmonių. Iš Jis ir Lietuvos laisvę iš visų
Rusijos gabenami kolonis išgalių padeda rusams ėsti.
tai lietuvių inteligentų, sa Visi, kurie myli darbininkiš
vaime aišku, pakeisti nega ką laisvę, turi kovoti prieš
li. Juos tenka jieškotis pa bimbinius vėžius, o jei jau Ve
čių lietuvių tarpe, organi lžys turi ką ėsti».tai atiduokime
zuojant taip vadinamą švie J jam patį Bimbą...
timą suaugusiems. Taip
Su pagarba.
“Pravda” nr. 77 praneša,
Anthony Skutches,
kad dabar Lietuvoje vei
Port Carbon, Pa.
kiančios 11 gimnazijų suau
gusiems, turinčių 3,200 lan REIKALINGAS VYRAS UŽ
GASPADORIŲ
kytojų ir 14 progimnazijų,
Aš esu 50 metų našlė ir tu
turinčių 1,200
mokinių.
Daugiausia jos esančios Vil riu ūki arba vasarnami, kur
niuje, Kaune, Šiauliuose ir man reikalingas tinkamas vy
Klaipėdoje. Be to — Bety ras už gaspadorių arba darbi
galoje, Pakrojuje ir kitose ninką. Bet turi būt negirtuokvietose veikiančios vakari lis. Platesnių žinių suteiksiu
(26)
nės gimnazijos jaunuome per laišką.
MRS. M. MUCHUS,
nei.
Middle Grove,‘N. Y.
Daugelis karo metu su
griautų pastatų vis neatsta
Petronėlė Lamsargienė
Vyra ir žmona su kūdikiu guli užsimušę šalia La tyta, daugelis geresnių na
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
Šalie hotelio Chicagoje. Jie iššoko per langą, kuomet mų užimti raudonosios ar ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
amiomis pnemonenus.
Dr.. H
k1,ad• j•.iems ne?IJLUi i"
pOi1AAVS111JU?
UHVlllVlltllliC. 171
J
stengtųsi
sunaikinti
Angliją
tą
23 aukštų trobesį apsupo ugnis. Motina šoko apsi mijos dalinių. Patalpų tru Taipgi turiu Galingų Gydymo Mostj
Louis Slotin per neatsargu-;^™ 'guotas la1Sni_s_tą pat
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
ir
Ameriką,
kurias
skaito
kumas verčia organizuoti nesveikumus,
kabinus kūdiki ir kartu su juo žuvo.
mą ar dėl kokios tai kitos f
kada jie pi ase. Kam
kreipkitės, duosiu gerų
vakarines mokyklas, tuo bu patarimų ir Busit patenkinti. (31)
, ,
.
atidėlioti
laimes
dieną, savo priešais, kaipo kapita
priežasties pateko
į. tuos
PET. LAMSARGIENĖ,
listines valstybes.
du tose pačiose klasėse lai
spindulius be apsaugos ir, klausia jaunieji?
1814 S. Water St., Philadelphia. Pa.
Nors kara baisus ir viską
kant
dvi
pamainas.
pasikankinęs kelias dienas,
naikinantis, bet mes visi pa
200 AKRŲ FARMA
Mirė Kalininas
. Apie mokslo vertę kalbė
numirė.
bėgėliai
laukiam
to
baisaus
PARDAVIMUI
Birželio 3 d. Rusijoj mirė
ti netenka — programose
INŽ.
BORISAS
ANGLIŲ
karo,
kaip
kokio
išganymo,
ATVYKO
LIETUVOS
Italijoj Neramu
buvęs Sovietų Rusijos “pre
vyrauja Leninizmo-Štaliniz- Geri trobesiai. 100 akrų dir
KASYKLOSE
JURŲ KARININKAS
Pietų Italijoj monarchis- zidentas” Mykolas Kalini- kad tik greičiau jis įvyktų.
mo “gramota.”
bamos žemės, 25 akrai miško
geriau
tai surengė triukšmingas de nas. pagarsėjęs, kaipo “pre-, Mes iš .dvejų dalykų
.
.
LAIC. ir 75 akrai ganyklų. Jeigu in
Chicago
(LAIC)
—
Čia
New
York
(LAIC)
Šiau
monstracijas už karalių. Jie zidentas lėlė,” kurs Rusijos! pasirenkam mirų, negu antteresuoti. rašykit šiuo adresu:
užpuolė vieną bažnyčią ir politikoje buvo aklas Stali rą kartą pas bolševikus ver iš Francijos atvyko lietuvis rinėie Rusijos dalyje, pale1
WM. BRIKOWSKI,
pagirdė kunigą ricinos alie no įrankis ir “taip sakyto gi jon patekti. Aš gerai ži jurų karininkas Juozas Var- Uralo kalnus, buvo pnskn- ŽMONĖS DABAR MA
R.
2, Gleason, Wis. (26)
dauskas.
Savu
laiku
jisai
tas
statyti
barakus
n
angjumi už tai, kad jis ir kiti jas.” Kalininas seniau buvo nau, kad užsienietis to ne
ŽIAU TAUPO
katalikai nerėmė Italijos dešinus bolševikas, bet už pergyvenęs, negali sau įsi mokėsi užsienyje vienoje ju- bu kasykloms įrengimus, lieKNYGŲ IR ŽOLIŲ
....... .......... , rininkystės mokykloje ir ją tuvis inžinierius Bonsas,
monarchijos. Pietų Italijos ėjus Stalino terorai, jis iš vaizduoti, kaip “darbininkų
Per karą žmonės buvo
SANDĖLIS
šalyje
”
žmogus
negali
žmobaigė
karininko
laipsniu,
pn'mosios
bolsev
įkų
okupamonarchistai kalba apie at davė savo draugus Rykovą,
raginami taupyti pinigus,
niškai gyventi, norsper ra- Lietuvą sovietams okupa- C1J?.S metu išvežtas įs rane- nes prekių buvo mažai, o Aukso Altoriukas. maldų knygelė,
siskyrimą nuo Italijos.
Buchariną ir kitus.
.............. vus, kurį laika tarnavo vėžio j Sibirą. Apra tai ^uspausdinta, gražiais celuloido
dio skelbiama didžiausia
pinigų į kraštą buvo paleis Tilžėj
viršeliais ................................... $1.75
“laisvė ir demokratija”... Iš Franciios laivine. Ei vėliau ta ziniųj5
ta dauPL Dabar žmonės m»- Vainikėlis, maža maldų knygelė.
tikrųjų, tai yra tik gerai or
žiau betaupo, kai kur ma-’^<*.8U.paveikalais;.drut*“ .
ganizuota ir pastatyta pro
žiau uždirba, vietomis strei Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
sutikt n
ga, su kankinimo įrankiais _____ 30c.
paganda. vadovaujama sau sikratyti vokiškojo jungo. Bonsą
Tas pats Vilnietis paša- kai verčia darbininkus par Raktas į Gyvenimų, atsidaryk du
.
lėje daug duoti bondsus ir gyventi iš ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
BALTIMORE, MD.
prie priekinės automobiliaus gumo policijos ir įvairių ge Vardauskas dar jaunas vyvo laimės gyvenimo turtus, arba
rai
apmokamų
agentų.
Kai
lentos ir sukapojo jo abi ko žmogus paklausai per ra ras, pasasoja, kad Franci- |jetuvju (lirbĮ,nčių kasyk]o. sutaupą. Atsiranda ir viso meilško apsivedimo gyvenimas $1.00
joje drauge su juo pogrin e, miškuose ir prie gelžke kių prekių daugiau. Del tų Nebijok Mirti, knyga su paveiks
Sužeidė Draugą K.
jas per kelius.
dio,
rodos
ten
didžiausia
............................................... 60c.
Matuliauską
Ligoninėj gydytojai, nu laisvė ir demokratija, visko dy tarnavo lietuvis, klaipė lio. Tiek jų gyvenimo, tiek priežasčių žmonės mažiau laisKapitonas
Velnias, didelė, 3 tomų
knyga ......................................... $1.50
plovę paspaudė ir nors vie- pilna ir gyvenimas klestėte dietis Vytautas Andžejaus- darbo sąlygos yra pasibai begali taupyti.
kuri vokiečiai sugavo sėtinos.
Marių, graži apysaka 25c.
Šiais metais iki birželio Duktė
K. Matuliauskas buvo At-’pas gydjlojas ir abejojo, klėsta, bet tikrenybėj to nė kas.
Lengvas būdas išmokti anglų kal
ir
uždarė
Buchenvaldo
sto1 d. žmonės pardavė ban bos be kito pagalbos ............... 35c.
lėtų Kliubo manadžeris a- kad kas yra negero su kai ra, o yra tik vargas, skur
vykioje.
Tikrų
žinių
apie
jo
jaty
KINGI
LIETUVIO
kams
savo sutaupytų bond- Neužmokamas žiedas, graži apy
pie tris metus ir pavyzdin rės kojos kelio sąnario kau das ir didžiausia vergija bei likimą
Vardauskui taip ir NDOlJlUNUl Litiuviu sų už $2,598,655,000. Per saka ............................................. 25c.
likimą
Gudrus Piemenukas, vargo apsa
gai vedė kliubo reikalus. lu, bet vistiek leido namo priespauda, kokios gal ir ži nepavyko gauti.
PERGYVENIMAI
tą pat laiką žmonės išpirko kymai ......................................... 25c.
Kaip girdėti iš to kliubo, važiuoti. Drg. Matuliauskas loje senovėje nebuvo. Tenai
ir velniškas tiltas
naujų “E” bondsų tiktai už Erodas Boba..............................
tai užmetimų nei skundų pats manė, kad gali būt yra žmogus ne tik spaudos, bet PERNAI DEGĖ 360.000
35c.
Londonas (LAIC) —An
$2,111,725,000
Vadinasi,
Kaip
Duktė
gyveno
pustynėj
25c.
nebuvo. Kliubo nariai no- kaulas pažeistas. Koja tino ir žodžio laisvės neturi ir
gliją pasiekė lietuvis lakū
Sapnų Knyga su paveikslais, ap
NAMŲ
bondsų
pas
žmones
suma

rėjo, kad jis ir toliaus butų* ir labai skaudėjo. Todėl vėl nieko negali pasakyti prieš
nas J. Montvila. Dabartiniu
daryta ....................................... $1.35
žėjo
$486,930,000.
Stebuklingas Zerkolas, graži apy
------ vežė į ligoninę
traukė
manadžerium,
bet ir Matu
 pa
bolševikus ar valdžią, nes
Pernai metais Amerikoje metu jisai ir vėl tarnauja Jei imti visokius bondsus, saka ............................................. 25c.
veiksią.
Tada
surado,
kad
liauskas buvo jau padavęs
Grigorius, gražus skaitymai 30c.
tokį žmogų tuojau sulikvi- degė 360.000 namų. Ne visi RAF — britų aviacijoje.
Užkeiktos 3 karalaitės .— 25c.
rezignaciją. Gegužės 27 d., per kelio sąnarį kaulas su duoja (sušaudo), žodžiu, jie sudegė, daugumas tiktai Per pirmą bolševikmetį so o ne vien tik taupymo bon Keliauninkai
į Palestinų .... 30c.
dsus
“
E
”
serijos,
tai
ir
šiais
pabaigus kliube biznį, J. žeistas — perskeltas ir ge žmogus ten yra amžinas apdegė, bet visi gaisrai pa vietai jį buvo suėmę ir beVirėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir
metais
žmonės
išpirko
jų
Užlaikytoja, apie 450 visokių
Krakauskas paėmė į savo gužės 31 d. padarė operaci Stalino vergas.
darė daugiau ar mažiau deportavę, vienok jam pa gana daug. Visokių bondsų Vyrų
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00
ją,
sutaisė
kaulą.
K.
Matuautomobilių K. Matuliauską
laimių knygutė
15c.
Jei kas mano. kad pas nuostolių. Daugumas gaišių sisekė pabėgti. Svetimoje dabar pas žmones yra 629,- Salemonas.
pavežti iki namų ir jiems liauskas mano. kad nereiSapnas Marijos ant Alyvų Kalno
žemėje
kurį
laiką
pašoferianamuose
kyla
per
neatsar

gerai gyventi,
182,000 dolerių daugiau, ne
..........:......................... 20c.
važiuojant gatve staiga ki kės ilgai buti ligoninėj, bet bolševikus
gumą: 130.000 gaisrų kilę vus, Montvila atsidūrė Per gu buvo metų pradžioje.
Burykla ir Burtininkas —. 35c.
tas
labai
klysta.
Nereikėtų
tas automobilius kirto į J. dabar būna General Mary- taip manančiam ilgiau, kaip iš rūkymo, ypač iš rūkymo sijoj. Iš ten pateko į Angli
Karvės ir nauda iš jų, geresnių
padarymas, su paveikslais 25c.
Krakausko
automobiliaus land ligoninėj. Tikime, kad vieną ar du mėnesius bolše atsigulus lovoje, 100.000 ją. kur įstojo į britų avia Dabar musų vyriausybė sūrių
Istorija seno ir naujo testamentų,
priekį iš tos pusės, kur Ma kaip tas raštas tilps laikraš vikų rojuje (kolchoze ar gaisrų kilę dėl šeimininkių ciją. Lankuno mokslus išė vėl ragina žmones daugiau su paveikslais.............................. 35c.
Nedoras Žydas, jaunų merginų
tuliauskas sėdėjo. Matu tyje, draugas Matuliauskas
neatsargumo sukraunant vi jo Kanadoje ir 12 kartų da taupyti ir daugiau pirkti kupėius
............... -....................... 50c.
fabrike)
pagyventi
ir
visas
liauską smarkiai pritrenkė jau bus namuose.
degamu lyvavo oro atakose virš Ber- bondsų, kurie per karą va Ponsko Piloto galas .............. 10c.
bolševizmas kaip matai iš sokius lengvai
120 Dainų Rinkinys .............. 75c.
garuotų. Tuomet toks žmo daiktus į čiukurus ar skle-'lyno, kol, pagaliau, pašau dinosi “karo bondsais.”
Savizrolas, juokingi skaitymai 50c.
VAIZDAS IŠ CHICAGOS GAISRO
Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.
gus pamatytų jų tikrą vei kus : 60.000 gaisru kilę dėl j tas pateko į vokiečių nelaisKantičkos, šv. giesmės .... $2.50
elektros
laidui
susijungimo,
j
vę.
Karui
pasibaigus
buvo
dą ir pergyventų visas lais
Gromato<
į Lietuvų. su dainelėm,
___ —-------' grąžintas į Angliją.
15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas
PAJIESKOJIMAI
ves ir malonumus, taip sa
40c., 3 tuzinai už $1.
kant, pačius “demokratiš POŽEMIO NACIZMAS
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
Pajieškau Povilo Karaliuko ir Ka
Nervų suirimas ir . nemiga .. 85c.
kiausius’’ visame pasauly
PATIKRINA ŽVEJYBĄ zimiero Armalavičiaus, kilusių iš In- Nuo
cukrinės ligos .................. 80c.
Anglai suseįkė savo, okutrapų kaimo. Prašau jų pačių arba
je...
Vidurių valytojas ...................... 60c.
juos
žinanėiųjų
pranešti
man
jų
ad

Nuo veneriškų ligų .............. $1.20
. .. Kai mes pamatėme puotoj Vokietijos dal\K, dvejoti Raitijos juroj Įei resus, už ką busiu labai dėkingas
J
J J, KARALIUKAS.
(24) Skausmingų mėnesinių reguliatorius
bolševikiškas žadėtas lais slaptą namų
nacių organizaciją, r,.
]žia sovietai
tikJ tuos žvejus,
..................................... 60c.
ves ir pagyvenome jų glo kuri vadinosi . Kana arba Rurie tuH šeįmą Jgula lai_ 3604 E. 54th St., Cleveland 5, Ohio Nuo dusulio, kosulio ir mainų
asthmos ................................. 60c.
surenųarna kompartijos Pajieškau Augusto Misiūno, kilu Nuo
boje virš vienų metų laiko, ‘radikalais naciona >oci...................... 60c.
3b organizacno. .,arejgrunu — pO vieną iš i- sio iš Antatilėių kaimo. Su juo nori Nuo vandenligės
tai. pamatėme tikrą jų vei listais.
užsisenėjusio kataro bei hay
sesers Apolionijos Misiufever ......................................... 85c.
dą ir visas jų melagystes bei pravadynai ^imti ir pade- va.fiu šejnių Bijoma< kad susižinoti
naitės-Meiluvicnės duktė iš Vokieti Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.
ti
į
kalėjimą.
►rganizacijos
Re
ji
žmonės
iš
vienos
šeiapgavystes. Ten viešpatau
jos. Prašau atsiliepti šiuo adresu: Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
M. B. SRUBAS.
(24) Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
Luenouig .
susėdę i tą patį laivą,
ja didžiausias teroras, var centras
158 Bradford St.. Brooklyn 7. N. Y. Trajankos, stambios .............. 60c.
gas, skurdas, vergija ir prie netoli nuo Hamburgo. « gaH sp,.ukti švedijon.
Kamparas, pakelis ...................... 35c,
skyriai veike visoj anglų o-,
__________
spauda.
Plaukų augintojas — saugoja juos
Pajieškau sesers Marijonos Ilgunuo pražilimo ...................... 6Oc.
naitės, po vyru Išganienės. Ji kilusi Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
... Kai atėjo raudonasis kupuotoj zonoj. Nacių orga
iš
Suvalkijos,
Plokščių
parapijos,
Pa

slibinas, arba “išvaduoto nizacija sta" J sau tiksiu LIEiU/IAI BELAISVIAI šilų kaimo. Meldžiu atsišaukti, arba Nesišlapink miegodamas .......... 60c.
Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c.
FRANC1JOJE
jai,” jie pirmiausiai išvada kurstvti gvv ntojų nepasiją žinanėiųjų man pranešti, nž ką Nuo surūgusio pilvo (heart burn)
tenkinimą
P
’
ieš
anglus
ir
busiu
dėkingas.
(24)
vo mus nuo lašinių, mėsos,
...................................... 85c.
KASTANTINAS ILGŪNAS, (24)
Tyra
mostis.
nuo bile kokio niešnipinėti
an
‘
ų
militarinės
Paryžius
(LAIC)
Amerisviesto, baltos duonos, nuo
1144 N. 7th St., Clinton, Ind.
Žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
valdžios
veik
mą.
kos
karo
vadovybės
žinioje
rūbų ir batų, išplėšė mums
do visokius skaudulius, apdegimus
' Francijoje yra būrys lietuir tX ..................................... $2.25
I laisvę ir sunaikino musų
Pailių arbata arba mostis .... 85c.
APSIVEDIMAI
viu belaisvių. Jie yra laikogražius lietuviškus papro ------------ "į
M. ŽUKAITIS,
(41)
I>*an St.. Snencernnrt. N. Y.
užkaltuose
vami7th
Military
Labor
Area.
čius, o daug nekaltų žmonių žais„S vaikah
Našlė be
šeimynos, fs
55 meių
metų amam\aihd..
.
TT CQ Armti
AvTYIV
v«urk«‘..
,. tj
QMO
IT
D.asle
ne šeimynos,
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau
sukišo į kalėjimus, o kitus ffonuo^e išvežė į šaltąjį Si- A.r.v. <^OJ, (J. O. Aimy,( žiau% turi pu,ki4 nuosavybę, pajieš- skelbiamų
knygų prašome kreiptis j
i !<a juos taio nu- France. Karo metu jie buvo ko sau draupo nepirtuokiio. Rašykit patį skelbėją.
“Keleivio” administ
surakintus geležiniais pan- k;.
racija jų nepardavinėja.
\ okiečių prievarta mobili-,
adresUMRS. našlė.
Vaizdelis j.arodo, kaip buvo nesami iš sudegusio čiais, kaip kokius galvažu- baudė?
‘ KeL” Administracija.
' 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
zuoti.
Jusuį
La Šalie hotelio Chicagoje apdegę žmones.
____
džius, su šeimomis ir rna-l
1

Visokios Naujienos

Ko respondencijoS

I

Puslapis Penktas

KEMRVT3, SO. BŪ3TOS

Puslapis Šeštas

Nr. 24, Birželio 12 d., 1946

GRAŽI, BET NEPRAKTIŠKA AVALINĖ

"Keleivio” Knygos

Moterų Skyrius

AB BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

ŠĮ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSON1ENĖ

Bažnyčia aako, Kad buvo, •
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j
1 kelias dienas visų veislių gyvūnus,
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj autalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visų
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir įim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
atsakyti jokia kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyta 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 ...........................................

KANDYS
6. Brangius. kailius geriausia atiduoti į tam tikrą
sandėlį (storage), kurį turi
beveik kiekviena drapanų
sankrova.
7. Kandys puola ne vien
Liktai drapanas, bet ir mink
štus rakandus, jeigu jie ap
mušti vilnone medžiaga, ir
vilnonius kilimus (kalbė
tus). Rakandus reikia daž
nai
išbraukyti šepečiu, ypač
Štai kas reikia apie kan
tarpe
kvaldų bei raukšlių,
dis žinoti:
ir
su
švirkštyne
apipurkšti
1. Jeigu vilnonius daiktus
padėsime vasarai neapsau- tam tyčia pagamintais skysgotus ir ju nevaliosime, tai\ čiais. Dabar jau yra išrasti
kandys tikrai jas sunaikins, keli tokie preparatai, kuriais
2. Bet drapanos, kurios sykį apipurkštus drabužius
kasdien būna vartojamos, ar kitus daiktus, nereikes
retai nuo kandžių nukenčia,: rūpintis Į>er visus metus,
nes vartojamose drapanose;

Atėjus šiltam orui atgyja
visa gamta. Atgyja malonus
ir naudingi žmogui daiktai,
bet kaitų atgyja ir visokie
kenkėjai. Vieni jų puola ir
oaigina musų sodus ir daržžus, kiti atakuoja musų dra
panas. Tai visiems žinomos
kandys. Jos pridaro eibes
nuostolių, jeigu nieko prieš
jas nedaroma.

TABAKAS.

i
Dabar įėjo madon siūti moterims iškarpytas kurpes. Jos gražiai išrodo,
bet nepraktiškos, nes po kojų padais prisirenka smilčių, kurios ir kojas grau
žia ir kojines naikina.

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.
I
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitą kny. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
ug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 50c.

2

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa MATERIALISTIŠKAS
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. (STORUOS SUPRATIMAS.
1909 m„ pusi. 63......................... 26c.
Si knygelė aiškina proletariato fllizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka*
Į ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo- gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
' gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie kius, tai perskaityk šitą knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23...................... 10c. jantiems darbininkams neapluinuojama. Kaina ........................ z6c.
NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei SOCIALIZMO TEORUA.
kalas perstato nužudymą caro Alek
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš faktais parodo, kaip rki šiol keitėsi
draugijos formos, ir kodėl turės būti
viSo reikalaujamos tik 28 ypatos.
25c
So. Boston, 1913, pusi. 61......... 26c. pakeistas kapitalizmas. Kaina

susinaikina tų kenkėjų kiau-

ROMOS POPIEŽIUS YRA
ROJAUS VYNMEDIS
lemono sunka ir uksusu, su AR
DARBAI SODE BEI DARŽE
KRISTAUS VIETININKAS?
gERT°IRRVALGYT?
šinėliai arba vikšrai. (Se______
pilk viską smetonon ir plak
nos, suaugusios-kandys dra-j paSaulio pradžioje, kai
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
iki pasidaiys švelni Košelė. drąsiai
BIRŽELIO
MENESĮ
kritikuoja Romos Katalikų Valgyt te gert reikia .dėl to, tad
P?nii.n.e^aJ
ėc‘a ^k .isijau viskas buvo sutvarkyta
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- 1nepagalvojęs žmogus.
Bus labai geras uždaras ža- do,
kad jis nėr* joks Kristaus^- **
f?™ ■. Į*1 ko *
kiaušinių išsiritę kandžių •— jr diena nuo nakties at—.„i ir.;...
žmogus silpsta? Ir delko vienas maiŠį
mėnęsį
yra
patys
mareikia
išpiauti
prie
pat
žedaržovių
salotai.
>l-»
t
ninkas.
—
4
pusi.
Kaina
..
$1-26
duoda
daugiau
spėkų, kitas ma
vikšrai).
'skilta, ir vanduo nuo žemės
žiau?
Dėlko
žmogui
reikia cukraus,
3. Rečiau vartojamas dra-: atskirtas, ir Adomas su Jie loniausi darbai darže. Šį mės, kad priaugtų jaunes-,------------------ --------druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
panas reikia dažnai įsbrau-, va vaikščiojo po-rojų ra-. mėnesį. „gamta atskleidžia nių ir stipresnių atžalų.
mus suprasi tiktai iš šios knygutė*.
-----------------kvti šepečiu arba sluotuke, s gaudami vaisius nuo visokių į pilniausj savo grožį. Šį mėm<
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.
ir. jei galima, išprosyt ^ar®"J medžių — Dievas pasirėmęs>nesį pradeda žydėti rožės,
APIE VALGIUS
KURGI VISA TAI NYKSTA?
tu prosu
prosu. Saulės spinduliai' ant rojaus vartų žiurėjo ir delfinijos ir kitos vidurva
KADA
GI...
Kur nyksta visi tie lobiai, koriuos
taipgi užmuša kandžių vikš džiaugėsi, kad viskas gerai sario gėlės.
žmonės kuria per amžius? Sį intri
Vengriški Kotletai iš
guojantį politištai-ekonomišką klau
rus ir kiaušinius, todėl pa padalyta. Bet Adomui kaž Vienas dalykas tačiau ysima aiškina garsuis Vokietijos so
Kada
gi,
lietuvi,
atbusi
Veršienos
tartina dažnai išvėdinti dra ko truko. Jis vaikščiojo no- ra labai nemalonus, — tai1
cialdemokratų teoretikas Kari Kaotslr eisi vaduoti tėvynę?
ky.
Kaina ................................. 10a
panas karštoj saulėj. Ypačt sį nuleidęs ir nusiminęs. piktžolės, kurios šį mėnesį
Vergijoj
juk
brolių,
sesučių
Supiaustyk
veršieną
plo

svarbu tas padaryti prieš Nedžiugino jį nei Jieva, nei labai sparčiai auga ir keroKAIP SENOVĖS ŽMONES PERSINuo verksmo jau akys užtinę...
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
padedant drapanas Į skry kitos rojaus grožybės. Sykį jasi. Noroms nenoroms jas nais gabalais kaip “čapsai.”
Labai
įdomus senovės filosofų danias ar popierinius maišus. atėjo pas jį Dievas ir liepė reikia naikinti, nes kitaip Pavoliok krekių ar duonos
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
trupiniuose, tuomet pavilGimtinę šalelę atminus,
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
4. Departmentinėse krau pasodinti -vynmedį, kad jis jos nustelbs daržoves ir ma gink išplaktam kiaušiny ir
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
Ar
širdį,
lietuvi,
neskauda?
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
tuvėse yra parduodami tam turėtų iš ko pasidaryti vy žesnes gėles.
vėl trupiniuose. Ištrink čes
Parašė Z. Aleksa.
Ar
nejauti
įžeistą garbę.
Nuolatos
daržą
ravėti
y
tikri popieriniai maišai, Į no ir išsigerti, gal tada link
10 pusL ...................................... 10c.
naku
skauradą
ir_
įkaitink
Tautieti,
ar
nejauti
skriaudą?...
ra sunkus ir Įkyrus darbas,
kuriuos galima sudėti gana smesnis bus.
Įdėk riebalų. Gerai paJZIAPi BAIVIIJVS ŠriCIAI.
daug drapanų. Maišai užsi Adomas vynmedį pasodi todėl patartina daržą mul- į*. į. , versieną iš abiejų
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na
Kada
gi,
lietuvi,
atbusi
P -®1 -Dabar ugnį sumažink.
ru Amerikoj munšaino. Šioje knygo
daro aklinai ir pakabinami no, bet niekam nematant į čuoti. Mulčai yra parduo- pusių.
Ir skriaudą tautos pripažinsi?
je telpa net 72 "Džian Bambos spy
klazetuose. Dedant Į mai jo daržą įsirangę klastingas damos smulkiai sutrintos Pridėk paprikos. Įpilk pie
nai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisKada
gi
vieningai
kovosi
ciški straipsniukai ir juokai. Antra
šus, drapanas reikia gausiai žaltys ir užburė tą augalą. durpės. Tokia medžiaga no, kad mėsą apsemtų. Ge
ja gerinta laida. Kaina .............. 26c
Ir laisvę tėvynei grąžinsi?
apibarstyti naftalina (ang Visų pii-ma jis patepė jau gėlynai yra mulčuojami par rai uždenk. Šutink pečiuje
liškai: naphthaline.) Atsar ną diegą povo taukais, pas kuose. Per mulčą žolė neiš (325 laipsnių karšty) apie
PAPARČIO ŽIEDAS.
Kada plevesuos gi trispalvė
giai toki maišą vartojant, jis kui liūto taukais, o ant pat auga. Be to, mulča palaiko l1/* valandos.
Ir keturios kitos apysakos: (1) NaTautos vėliava iškilmingai?
žemėje drėgmę ir apsaugo Vieno svaro veršienos už
jžsitikintis Vyras; (2> žydinti Giria;
gali būt geras keliems me galo kiaulės taukais.
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
Kada, o kada, tėvynaini,
ja šaknis nuo didelių karš teks keturiems žmonėms.
tams. Yra tokių maišų da ir
doma kaip žmonės paikai tiki į Viso
Į Lietuvą žengsi garbingai?...
rius prietaras, burtus ir tt......... 18c
cedro sakais pakvėpintų Todėl svaigalas dabar čių vasaros metu.
taip
ir
veikia:
kai
žmogus
(cedarized); Jio
tokius
pirkti
kuri turi
hZnapVn nueina saliunan su pilnu ki- Bet šeimininkė,
^iminume, nūn
vun Rūgščios Smetonos Užda
ALKOHOLIS IR KUDIKLAL
J. Steponaitis.
ras Salotai
neverta, nes jie brangesni, seniu pinigų, tai jis nasin
„_i
nedideli
daržą
ar
darželi.
Arba taip tėvų vartojami svaigi
pasipu
bet ne geresni. Klazetai iš
namieji gėrimai atsiliepia jų vai
nenorės
išleisti
kelis
dole

kams. Kas yra arba ti įeisi kada nors
mušti cedro lentomis irgi čia kaip povo vuodega. Jam rius pirktinei mulčai. Todėl
Proporcija:
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtą
atrodo,
kad
jis
tada
ir
tur

Derstaityti šitą knygutę. Kaina Ilk.
nedaug reiškia; bet raudono
vietoj pirktinių durpių, ga l šaukštukas druskos,
tingas
ir
gražus.
O
kai
išsil
šaukštukas
cukraus,
cedro skrynios, jeigu jos ak
lima vartoti kitokią medžia
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
linai užsidaro, yra nebloga geria ir Įkaista, tai jis tada gą: supuvusius lapus, supu 1 žiupsnys raudonų pipirų,
Mylėti nors kartą kitą1' Moters širdis ir rudens Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
jaučiasi
galingas,
kaip
liū

1
šaukštas
lemono
sunkos,
nuo kandžių apsauga.
vusias piuvėnas, arba supu
straipsnių, juokų ir tt.
daugiau, negu pati save — oras vienodai nepastovus. daugybė
,5. Neturint nei tokios tas ir nesvki griebia kitam vusias skujas, kurių galima 2 šaukštai uksuso.
Puikiai iliustruota. Kaina .... 28c.
plaukas stipriau SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
skrynios, nei popierinio už kiūtinės. O kai jau visai prisikasti miške apie pušų 1 puodukas rūgščios smeto- reiškia patirti bent kartą gy Moters
nusigeria,
tai
jis
elgiasi
kaip
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
venime tikrą meilės jausmą. traukia, negu pora jaučių. klausimu.
nos.
maišo, išvalytas ir naftalina
kelmus.
Ją turėtų perskaityti kiekdegloji:
gula
į
purvyną
ir
Japonų
Priežodis.
Ničše.
Sumaišyk prieskonius su
nas katalikas ir socialistas. Parašė
apibarstytas drapanas galiSmulki, sausa žolė, taipgi
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
ma sudėti Į bet koklį storą yoli®>‘- 9 ™'.nias tada šo- gali būt gera mulča. Tačiau
Kaina ............................................. 10e.
popierą. gražiai suvynioti ir . dziką is džiaugsmo, kad sausas šienas netinka, nes
KODĖL AŠ NETIKIU
aklinai užklijuoti, kad nie-[J° nuodal Reral velklajame gali būt visokių žolių
I
DIEVĄ?
kur nebūtų atdarų plyšių. '
Julia K—nė. sėklų, kurios pradės dygti,
Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią
kai mulča bus nuimta arba
nesumuš jota jėzuitas. Ksins tos
NEPAPRASTOS SUTUOKTUVĖS
sumaišyta su žeme.
knygutės ....................................... 28e
Patartina apmulčuoti ne
MONOLOGAI IR
tiktai gėlynus, bet ir daržo
DEKLAMACIJOS.
ves.
Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monoloŠį mėnesį, geriau šią sa
I gų ir deklamacijų. Visokios temos:
vaitę, patartina ir vaisme
darbininkiškos,
revoliucionieriškos,
YRA GERA DOVANA TĖVŲ DIENAI
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
džius apipurkšti švino arše
niškos. Visos skambios, visos geros.
Tinka visokiems apvaikščiojimaas,
niku (arsenate of lead).
Vžrašykit Jį Savo Tėveliui
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. Oc
Rožių jaunus ugius tuoj
apipuls žalias amaras, kuris
KUNIGŲ CELIBATAS.
nuėda žiedų pumpurus. Ši
Si knygelė parodo, kodėl Romos
, popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
tam brudui naikinti reikia
PAAIŠKINIMAS:
išaiškinta visa jų bepatystės istorija
nusipirkti tabako ekstrakto,
jos pasekmės ir doriškas dvasižkijos
nupuolimas. Sis knyga turėtų per
kuris vadinasi “Black Leaf
Tėvų Diena šįmet pripuola birželio 16 d. Kiekvienas
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
40.” Jį atskiedžia vandeniu
geras sūnūs ir gera duktė tą dieną nuperka savo tėvui
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terį*, dukterjs ir mylimosios nepa
ir purkščia rožių kilimus.
kokią nors dovaną. Jeigu jūsų tėvelis da neskaito “Ke
pultų į tokią kunigų globa. Parašė
Ant bonkutės yra nurodyta,
kun. Geo. Townsend Fog, D. D., su
leivio,” mes patartume užrašyti jam Tėvų Dienai.
lietuvino Ferdinand de Ssmogitia
kokią proporciją jo imti.
Kaina ......................................... Ue
Prašom prisiųsti mums jo vardą, pavardę ir adresą,
Tomeičių ugius reikia a-',
pridėti $2.50 ir paaiškinti, kad tai yra tėvui dovana.
pipurkšti tuo pačiu švino ar
LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. Parašė
Musų administracija nusiųs jam apie tai gražų praneši
šeniku, kuris vartojamas
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
mą ir pasveikins, kad jis turi tokį gerą sūnų ar dukterį.
vaismedžiams.
ta te papildyta laida. Kaina .. 25c
Ir siuntinės jam “Keleivį” ištisus metus. Tai bus ge
Alyvos (bezdai) jau per
KUR MUSŲ BOČIAI
riausia jūsų tėveliui dovana.
žydėjo, todėl nukarpykit
GYVENO?
apdžiuvusius žiedus, kad
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
sėklos nenunoktų. Kitą pa
nės gyveno Rojuje. Bet mokslus Rojų
visai atmeta. Mokslas mano, kad
vasarį bus daugiau ir gra
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir Ji
žesnių žiedų.
knyga parodo, kodėl taip manoma
“KELEIVIS”
Labai įdomus ir pamokinantis
Bendrai, reikia nuvalyti
skaitymas. Kaina ....................... 28c.
636 Broadicay,
So. Boston 27, Mass.
Karo laivyno ligoninėj, Bostone, įvyko sergančio ir išgenėti visus krumus,
kurie
jau
peržydėjo,
kaip
jurininko sutuoktuvės su 20 metų amžiaus mergina.
“KėleiTiž," <34 Broadway,
Jaunikis negali atsikelti iš lovos, bet mergina to ne forsitijos, spirėjos ir joms
panašius. Senesnius ugius
paisė.
1
.
. _
____ _
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KELEIVIS, SO-BOSTON

Puslapis SepčinU:

ti jos aukoti Įvairių sporte
ir mankštos Įrankių, ypač
sviedinių (soccer balls ir
basket balls).
Europos Lietuviams Dar Reikia Įvairių vystyklų ma-Į gįa proga Bendrojo AmeATĖJO PLĖŠIKŲ GAUJOS — VOKIEČIAI “PONU
ziesiems (layettes); vai-.rikos Lietuvių šalpos FonReikia Daug Pagelbos
TAUTA” — LIETUVIAI DEMOKRATIJŲ TALKININ
kams : kojinių, batų ir Įvai- <io vadovybė prašo visų
KAI — LIETUVOS DIDELE IŠTVERMĖ
Bendrojo Amerikos Lietu-' rių drabužių, taip pat žais- BALF skyrių, kooperuojanvių šalpos Fondo pirminin-' lų.
, čių oiganizacijų ir visos A(Laiškas ii Europos)
kas kun. Dr. J. B. Končius
Mokykloms vis dar reikia rnerikos lietuviu visuomebalandžio mėnesio pabai daugiau mokyklų reikmenų, nės ir toliau nuoširdžiai
Apie antrąją Lietuvos o- paliko sau ir tenais Įkurdigoje nuvyko Į Italiją, tęsda taip pat įvairių reikmenų vykdyti lietuvių šalpos dar
kupaciją galėtum prirašyti no vokiečius
mas savo kelionę, tiriant lie aukštesnėms mokykloms ir bą ir tuom pagelbėti tiems
didžiulius knygų tomus. Tas Tai Lietuvos žmonės iš
Baltijos Universitetui. Ypač lietuviams, kurie patys sau
tuvių tremtinių padėti.
knygas galėtum pavadinti kaito atsidūrė bernų padėBaigęs savo darbą Itali pasigendama angliškai lie negali pasigelbėti.
—“žmogaus niekšybių ir, tyje. Bet gi bernas Lietuvo
BALF Valdyba.
joj, kun. Dr. Končius grižo tuviškų žodynų ir žemėla‘Žiaurių darbų aprašymas” je turėjo šiokias tokias tei
pių,
tinkamų
mokykloms.
Į Vokietiją ir ten, galutinai
ir čia pat galėtum pridurti: ses, bent buvo gerai valgy
baigęs tyrinėjimus ir susipa
“arba klastos, melo, apgau dinamas ir už darbą gauda
Drabužių
suaugusiems
žinęs
su tremtinių reikalais, taip
vo
atlyginimą.
Vokiečiai
gi
lės ir suktybių keliais.”
pat reikia. Nors jų
toliau vyko Į Austriją, Švei daug jau
Pagal vokiečių kariuome jokių teisių nesuteikė ir
surinkta ir nusiųs Jos. Jodzevich, Bayonne,
cariją ir kitur. Kada gris Į ta, bet vis
nei išleistas taisykles, ka maitino pusbadžiai, nes visi
dar toli gražu N. J. — Skunke yra šeškas,
Ameriką, dar nežinia, bet nepakanka aprūpinti
rys, atėjęs i svetimą kraštą, Lietuvos gyventojai dau
neskaniai dvokiantis gyvulė
reikalų Europoje, anot pir reikalingais drabužiais.visus
turi teisę tris dienas, be jo giau 800 kalorijų negauda
Jau
mininko, yra labai daug ir dabar reikėtų pradėti nau lis. Kodėl meška nuo skunkio pasiaiškinimo ir pasitei vo. Riebalų visai neduoda
jie turi būti atlikti vietoje. ją drabužių rinkliavą, ku kės lipa Į medį, pasakyti
sinimo grobti. Grobti viską, vo, o mėsos retkarčiais. Pie
sunku. Gal meška žino že
kas tik pajėgiama grobti. no net maži vaikai pagal
Iš
BALF
pirmininko
pra

rios
naują
vajų
B.ALF
va

maičių priežodi, kurs sako:
Sovietų užimtuose Katovicuose (Lenkijoj) alkani
Tiesa, tose taisyklėse pažy maisto korteles neturėjo.
nešimų
matyti,
kad
šiuo
me

dovybė
skelbia
per
tris
mė

smirdanti daiktą lenk ne dėl
laukia sriubos, kurią jiems gamina UNRRA įsteigta
mėta, kad grobti galima tik
“Ponų Tauta”
tu pagrindiniai lietuvių nesius
birželio 15 d. iki j baimės, bet dėl smarvės?
tuomet, jei namų savininko
Vokiečiams gi buvo Įves virtuvė.
tremtinių reikalingumai y- rugsėjo
_ _ 15 d.
t Lietuvos konsulai ir atneranda namuose... Tokių tos kitos maisto normos ir
ra: MAISTAS! jo neatidė Lietuvių stovykloms Vo-j sto vy bės yra tose šalyse, kubuvo mažai, kurie negrobė pagal jas jie gaudavo iki
liojant reikia lietuviams I- kietijoje
rietijoje ypač reikalingi vi- rios dar pripažįsta Lietuvos
namų šeimininkų akyvaiz- 4000 kalorijų. Be to, jų šu
talijoje, Francijoje, Austri šoki Įrankiai, kaip maži nepriklausomybę. Ar dide
doje.
nims taip pat buvo nustaty
joje ir Vokietijoje. — Mais rankiniai piuklai, plaktukai, lės tai turi vertės Lietuvos
Toksai grobimas vadinosi tos maisto noimos. Pagal
Musų
suvažiavime
turėsi

to, — sako BALF pirminin vinys, kaltai, medžio droži kovoje už savo laisvę, galiLiet. Darbininkų Draugi
organizuotu grobimu. Ir tas maisto normas vokiečių jos Centro Komitetas atsi me aptarti, kaip musų drau kas, — reikia nemažai, ir nėjimo Įrankiai ir t.t. Žmo-ima ginčytis. Bet neginčijagrobė visi, tiek eiliniai ka šunes gaudavo nugriebto kreipia i visas musų Drau gai ir kuopos gali geriau visko, daugiausiai riebalų nės stovyklose, negalėdami ma vra, kad be tokio pripa
reiviai, tiek karininkai. pieno... Vokiečiams buvo Į- gijos kuopas ir visus drau siai dėtis prie nukentėjusių ir maisto turtingo vitami niekur užsidirbti, galėtų Į- žinimo ta kova tikrai butų
Toksai organizuotas grobi vestos savo krautuvės, sa gus, kviesdamas visus reng nuo karo lietuviu sušelpimo. nais. Iš to maisto pienas y- vairiais budais pasidaryti dar sunkesnė, negu ji dabar
mas nesivadino plėšikavi vos valgyklos, Į kurias lietu tis prie musų suvažiavimo, Šalpos darbas dabar yra bū ra būtiniausias, ypač kūdi vieną kitą centą pragyveni yra.
mu, vagiliavimu... Ir vos vo- viai neturėjo teisės užeiti. kurs Įvyks 1946 m. rugpiu- tinas ir ii reikia dirbti orga kiams ir mažiems vaikams, mui, bet, deja, nors kai ku
C. P. Palmer—Pilėnui,
kiečiai spėjo pereiti Lietu-' ......
... . ,
nizuotai.
Todėl
turėsime
pa

kurie, nežiūrint visų ligšio rios medžiagos turi, bet ne New York — Tamstos laiš
vos sieną, visur jie iškabino* . y^tecių valdininko vidu- čia 31 d. Bostone, Mass.
sitarti, kaip musų Draugi linių pastangų, daugiausiai turi Įrankių. Toki Įrankiai ką persiuntėme autoriui, jei
Kviečiame visus dalyvau jos veikimą derinti su kitų nuo vitaminuoto maisto tru- butų jiems labai didelė pa jis norės — parašys tiesiai
skelbimus, kad už plėšiką- tinis atlyginimas siekė 800
markių,
jų
mažiausias
atti
tame suvažiavime. Visos organizacijų darbu, kad bu kumo serga ir daugelis jų gelba.
vimą, vagiliavimą nusikal
į Tamstai. Nuo savęs galime
lylgnimas
buvo
350
mr.
Be
kuopos
turi išrinkti savo de tų didesnė nauda.
tėliai vietoje šaudomi...
Išvietintas
lietuvių
jauni-l
pastebėti, kad 1906 metų
miršta.
Mirtingumas
ypač
to visi vokiečiai atvykę iš legatus, duoti jiems manda
Dar iki musų suvažiavi didelis kūdikių tarpe.
mas
Europoje,
laiškais
ir
j
Stockholmo kongrese ir
Bet nebuvo kas šaudo tų Reicho dar Į dieną gaudavo tus ir aptarti iš anksto su mo visiems nariams bus iš
tikrųjų plėšikų, kurie tuos nuo 7 iki 15 markių. Lietu važiavimo darbų tvarką. siuntinėta knyga už jų na Sekančioji problema yra žodžiu prašė kun. Dr. Kon-i 1907 metų Londone kongskelbimus iškabino! Be šio viai darbininkai Į mėnesi Taip pat kviečiame visus at rio mokestį. Todėl laikas su DRABUŽIAI, ypač kūdi ciaus atsišaukti Į Amerikos rese Stalinas dalyvavo “Ikiams, vaikams ir vyrams lietuvių visuomenę ir prašy- vanovič” slapyvardžiu.
atviro grobimo buvo dar ki- aukščiausiai gaudavo iki 75 skirus draugus, kurie tik
tvarkyti nario mokesčius ir
tas, tai jau maskuotas, ra-; markių ir aukščiausias už- .
'
— .. ■
' besiruošiant Į suvažiavimą
finuotas, klasta ir melu su darbis Lietuvoje ne vokie į musų suvažiavimą
«Sikrpini-lsvarbu’ kad atsiskaitymas
čio buvo 450 mr.
darytas
* I. su
cn centru
nnnfvm kntn
o m'toc
Ka\tu1^u S1UO **
butu nori
padarytas
Tiesa, šie atlyginimai jau mu skelbiame musų šuva- fvarkin~ai
* K
Pinigų Mainymas
g
Rusai atėję Į Lietuvą bu- Paskutiniais okupacijos me- žiavimo dienotvarkę. AptarĮ musų suvaziaumą jau
vusią valstybės valiutą pa- t^s buvo bent kiek padidin- kitę ją kuopose. Aptarkite laikas rengtis. Kuopos ir atdėl _ _ _
.....................
naiKino
ir įvecie savo5 pini-i^ ”i tuo pačiu metu juos visokius sumanymus
musų""Draugijos'tolimesnio
SKin įaugai tarknes. pasigus — červoncus, Rublio padidino ir vokiečiams. Nie veikimo ir gyvavimo ir pri- raosklt
ir Pykime mukursą nustatė 90 Lietuvos kas iš lietuvių iš gautų už
su
suvažiavimą
Bostone
centų. O ištikrųjų rublio darbių negalėjo pramisti, o siųskite centro sekretoriui skaitlingą. Musų suvažiavi
vertė Lietuvoje buvo nedi ypač negalėjo tenkintis gau tokiu adresu:
me dalyvuas ir LSS atsakotomis maisto kortelėmis,
desnė 10 centu.
P. Kriaučiukas,
mingieji draugai. Su jais
P. O. Box 343,
Vokiečiai atėję rusiško nes jų normomis buvo gali
bendrai pasitarsime apie to
rublio vertę nustatė 10 pfe ma tik nuo bado apsiginti,
Staten Island 1, N. Y. limesni ir glaudesni Lietu
nigų. Rusai visoms prekėms -o ne maitintis.
vių Darbininkų Draugijos
Slaptas Ūkis
sunormavo kainas, tos kai
bos privalumais — gerais ir bendradarbiavimą su LSS
nos buvo keleriopai pakel Bet musų žmonės yra pa- blogais,
kuopomis ir visa organiza
Darbininkai
fabrikuose cija.
tos. Vokiečiai tas kainas kankamai apsukrus ir bėdokiek sumažino ir tuo budu je atsidūrę,^ rankų nenulei- savinosi visa, kas tik buvo
Musų suvažiavimo vieta
jie už prekes mokėdami sa džia,° jieško išeities. To galima pasisavinti, ir vežė ir pradžia bus paskelbta
per kelis pastaruosius mėnesius jis
va valiuta jas pirko pusdy kia išeitis buvo surasta ir Į kaimą ir tenais keitė Į 44 Keleivyje”, kada Bostono
įvedė daugiau telefonų, negu kada nors
kiai.
čia. Ūkininkai visa, kas dar maisto produktus.
draugu komisija parinks
pirma. Bet ir pareikalavimų mes turė
Tai buvo ne kas kita, liko _ iš pirmos okupacijos, Štai vienas labai budingas vietą.
jom daugiau, negu pirma—tarp jų tūks
kaip savotiška kontribucija, slėpė. Slėpė nuo vokiečių, reiškinys. Vokiečiai nustatė .... LDD Centro sekretorių*,
tančiai .<ugryžusių - kareivių, dabar civikrašto apiplėšimas. Savai kaip seniau slėpė nuo rusu. labai pigią elektros energi
P. Kriaučiukas.
liame gyvenime.
me aišku, per keletą dienų, Vokiečių nustatytas duok jos kainą. Žibalo tuo metu
Dabar mes jau turim sujungę beveik
jei dar rinkoje kas buvo, les taip pat delsė atiduoti. buvo veik neįmanoma pirk LIET. DARB. DRAUGIJOS
SUVAŽIAVIMO
tai buvo čia pat vokiečių j Nors ir vokiečiai Į kaimus ti ir kaimas pradėjo elektrivisus telefonus, kuriuos galėjom su esa
DIENOTVARKĖ
I siuntinėjo visokias revizijas fikuotis, elektrifikuotis spar
išgraibyta.
ma medžiaga. Dar daug kas laukia. Bet
’
ir
net
ginkluotus
kariuome

čiai
ir
tiesiog
stebuklingai.
mes patenkinsim juos, kaip tik gausim
Vokiečiai Perėmė Rusų
1 Suvažiaimo atidary
nės
burius
suimti
duoklę,
Juk
nebuvo
elektros
lempu

naujų skaidlenčių, naujų stulpų, laidų ir
Tvarką
mas.
bet
vokiečių
karys
narsus
čių.
vielos
visai
nebuvo
ga

kabelių, be kurių negalima įvesti telefo
2 Pirmininko rinkimas.
Rusai tiek prekybą, tiek
kaip
jisai
turi
ginklą,
bet
lima
pirkti,
ir
visų
kitų
da

nų visiems, kurie laukia.
3 Komisijų rinkimas (rezo
gamybą buvo suvalstybinę.
kai
pamato
riebalus,
jis
lykų
dalykėlių,
reikalingų
Net amatininkai neturėjo
liucijų ir Įneš imu).
Tai milžiniškas darbas, kuris per 12
4 Pereito suvažiavimo
teisės savarankiškai verstis ginklą pamušta ir pasidaro elektros instaliacijai, rinko
mėnesių kamuos 45,000,000. ir jis turi
ir jų amato visi Įrankiai bu sukalbamesnis... Ūkininkai je visai nebuvo. Taip. jų ne protokolo skaidymas.
du tikslu: parmiaasia aptarnauti kuo
vo suvalstybinti. Vokiečiai greitai šią vokiečių silpny buvo viešoje rinkoje, bet
5 Centro Komiteto rapor
daugiausai žmonių, o paskui pagerinti ši
suvalstybinimo akto nepa bę patyrė ir ja ne tik pasi slaptai visa tai buvo galima tas.
patarnavimą visiems.
keitė ; atseit viso Lietuvos naudojo, bet ir išnaudojo. Įsigyti. Reikėjo tik turėti
6 Centro Kom. raporto
turto valdytojais ir jo tvar Pagal vokiečių statistiką, vieną nupenėtą kiaulę ir... ir svarstymas.
kytojais pasiliko jie. Vėliau Lietuvoje produkcija, ypač ūkininkas per vieną kitą
7 Įvairiu k 'misijų rapor
tiek pramonės, tiek preky kaime, buvo sumažėjusi naktį savo trobesiuose išvys tai.
bos stambesnės Įmonės pra daugiau, kaip pusiau. Gy davo stebuklingą elektros
8 Svarstynr.;is Įnešimu at
dėjo dalintis tarp savęs, ži vulių taip pat buvo tvirtina šviesą... Tie ūkiai, kurie bu siųstų ir duotų vietoje.
noma, tuomet tų pasidalin ma liko veik tik pusė seniau vo toli nuo miestų, žinoma,
9 Rezoliucijų komisijų
buvusių
gyvulių.
Tai
tokia
elektros
prasimanyti
nega

tų Įmonių ir prekybos Įstai
raportas.
gų jie dėjosi esą tikri savi statistika — taukais patep lėjo. Bet jų kiemuose atsi
10 Rezoliucijų svarsty
ta. O, iš tikrųjų, Lietuvos rasdavo malūnėliai, kurie
ninkai.
ūkininkas buvo žymiai pa
vėjuotomis dieno mas.
11 Lietuvių tremtinių
Miestuose visi pastatai, jėgesnis. Iš tų savo likučių gamino
išskyrus mažučius gyvena ir atsargų ūkininkas nesi- mis, elektros energiją. Be klausimas.
mus namus, rusų taip pat šykštėjo patepti tuos, kurie koniukas per vieną naktį
12 Centro Komiteto rin
buvo suvalstybinti. Vokie-, tepami norėjo būti, nuo ku virsdavo elektros malūnėliu. kimas.
čiai tą pačią tvarką paliko rių toji nelemtoji statistika Lietuvoje nebuvo jokio fa
13 Suvažiavimo uždaryir toliau, tik vėliau, kaip ir produktų suėmimas pri briko, kuris tokius malūne- ™
kuriems savininkams, tai yra klausė. O visa kita, ką at liūs gamintų, bet jie slap- as'
rūsiuose, miestų rūsiuo
buvusiems savininkams, gy liekamą turėjo, ūkininkai tai
NAUJA ANGLŲ BAZE
se
atsirado!
Jei Manote Kraustyti* ...
venamus namus pradėjo iš slaptai gabeno Į miestus jų
egypte
Ūkininkas
negalėjo
vie

kilmingai dovanoti... Bet gi.
Kartais* telefono nebus palima pauIr taip susi šai Įsigyti nuoragų, kitu
geresnius visus pastatus per gyventojams.
ti
kur manote apsipyventi. Kad
mezgė glaudus ryšiai tarp reikalingiausių ukiui padar
Anglai pradeda statyti
ėmė savo nuosavybėn.
neapsivilti,
pasitarkite su vietiniu
lietuvio miestelėno ir ūki gų, neturėjo indų, bet juos naują kan bazę Palestinoj
Teiephone Business Office pirma,
Visa žemė rusų taip pat ninko.. Tuo budu susidarė jisai Įsigydavo, jei tik pa prie pat Egypt© sienos, ap
nepu jus kraustysitės.
buvo suvalstybinta. Vokie ir stipriai susiorganizavo kankamai apsukrumo turė saugai Sueco kanalo. Ang
čiai toliau tęsė paliktą tvar slapta prekyba. Prekyba jo. Na, tuo metu tokių ne lų užsieniu reikalų ministe
ką, tik metams praslinkus jau su savais papročiais, su išmanėlių nebuvo, kurie ne ris Bevin sakoj anglai greit
KW ŪMAM TEIEPMNE A TElEIMMi CNTMV
butų supratę slaptos prekv<ti savo
savo kaukius pradėjo grąžinti at savomis kainomis.
• . , Suprantar._ _ pradės ištrauki
gal. Betgi, geresnius ukius ma, su visais slaptos preky- bos galybę. (Pabaiga bus) riuomenę iš EOTto žemės

Naciai Lietuvoje j

ALKANI VAIKAI SOVIETIJOJ

Pagelba Lietuvai
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Pu»lapi> Aštuntas

J IEŠKODAMAS DUONOS JIS PAKLYDO

DIDELI AUDROS
NUOSTOLIAI

BALF PARENGIMAS
Šią Subatą

Praeitą šeštadieni vakare
Bostoną ir apylinkes ištiko
smarki audra, kur? pridarė
didelius nuostolius. 15 žmo
nių Naujoj Anglijoj žuvo
nuo visokių nelaimių audros
metu, keliosdešimtis tūks
tančių telefonų buvo per
traukta ir audra išdaužė
galybę langų, išvartaliojo
medžių ir pridarė šiaip di
delių nuostolių. Dar pirma
dieni 25,000 telefonų Bos
tone ir apylinkėse nedirbo.
Audros nuostolius apskai
čiuojama iki kelių milionų
dolerių.
Ypatingai daug nemalo
numų audra pridąrė juroje
laivams ir žvejams. Penki
žmonės dingo juroje mažo
se laiveliuiose, jų dar tebejieškoma. Daugeli teko gel
bėti.

Vietinis BALF skyrius
ateinanti šeštadienį rengia
žaidimų ir arbatėlės vaka
rėlį pobažnytinėj svetainėj,
ant E. 7th St. Pradžia 7 y.
vakare. Vakarėlio pelnas eis
našlaičių vaikučių atgabe
nimui. Visi kviečiami atsi
lankyti. smagiai laiką pra
leisime ir paremsime našlai
čių gelbėjimo reikalą. Įžanea-auka tiktai 50 centų.
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bos “Pagelbos Komitetas.”
’ Mizara sakė, jo vedamas
susivienijimas turįs net 9
tūkstančius narių. Seimas
baigia posėdžiauti ketvirta
dienį. Visi seimo tarimai ei
na pagal bolševikų partinę
liniją, jokios opozicijos nesireiškia. Daug ginčų seime
sukėlė toks svarbus klausi
mas, kaip susivienijimo var
do keitimas...

REIKIA VYRO I TAVERNĄ------------------------------------- ------------

Turi nusimanyt apie pagaminima valgiu pietums ir apvalyti Vietą. Jei pilietis, tai galėtų
ir už baro padirbėti. Darbas
lengvas ir valandos geros. Kreipkitės šiuo adresu:
312 D St., So. Boston, Mass.
Tel.: ŠOU 9776.

Pagavo Plėšikus

ABLEST MAN

•e•

PARDAVIMUI
South Bostone, 76 Broadway, kam-

rai, karšto vandens šilima, paliki-

Tui sutaikyt parsiduoda už $ 17,000.

Telefonuokit savininkui: ALG 2039.
(25)

ROXBURY—$6,500
M t. Pleasant Avė. Pusė dubeltavo namo, gali btu dviem šeimynom,
11 kambarių, 2 maudynės. Rendų
neša $76 per mėnesį. Kas interesuo
tas, prašom palikti savo vardų ir
adresų ‘Keleivio” ofise.
(25)

PRANEŠIMAS NAMŲ
SAVININKAMS

Pirmadienį nežinomi pik
Kam reikalingi pinigai na
tadariai užpuolė ir apiplėšė
mams pirkti ar taisyti, galite
dvi krautuves Dorchesterygauti paskolą ant pirmo morje, vieną ant Dorchester
gičiaus už mažą nuošimtį. (27)
Avė., kitą ant WashingtonĮ
gatvės. Abejose krautuvėse
WM. YANUSS,
224 W. E St., So. Boston, Mass.
plėšikai paėmė kiek buvo
Valdyba.
Tel. ŠOU 4196
pinigų registeriuose ir šiek
tiek prekių. Pusę valandos
Ruošia “Oro Pašto
plėšimo policija sulaikė
Girdėdamas motinos nusiskundimą, kad krautuvė po
Formai ŠEN. LAURENCE
Savaitė”
South Bostone įtariamą au
BORIS BEVERAGE CO.
se nėra duonos, šitas 7 metų amžiaus vaikas iš Bosto tomobilį ir jame suėmė tris
220 E Street, South Boston
Bostono pašto viršininkas, no priemiesčio Somervillės išėjo pats jos jieškoti. Ėjo, vyrus. Kare rasta iš likerių
ėjo
ir
paklydo.
Čia
jis
parodytas
Chelsea
plicijos
nuo

Pristato toniką, vyną ir viso
Mr. Patrick J. Connelly,
krautuvės pavogtas šnapvadoj.
;
,
kios rūšies alų baliams, vestu
prašo mus pranešti, kad su
sas ir ginklai. Suimtieji da
kako jau 20 metų. kaip
bar tardomi. Jie yra M.
vėms į namus ir sales.
(-)
STATE
Bostone buvo įvestas oro JIEŠKO ŽMOGŽUDŽIO,
Torre, 16 metų, J. Mosey,
R. Židžiunas Išvyko j
Savininkai:
paštas ir kad tai sukakčiai
21 metų ir D. Farrah, 27
KURS NUŠOVĖ
Brooklyną
TREASURER
Juozas Arlauskas ir
pažymėti
yra ruošiama
metų amžiaus.
MILIONIERIV
Juozas Skendalis.
“New England Air Mail
Kelis mėnesius pagyveLaurence Curtis yra
Telef.: ŠOU 3141.
Week,
”
oro
pašto
savaitė,
Lankėsi Antanas
Šį pirmadienį Bostone bu- nęs Bostone rašytojas R.
pašventęs savo gyveni
RADIJO PROGRAMA
kuri tęsis nuo 1 iki 6 liepos, vo nušautas 73 metų turtin-’ Židžiunas šias dienas išvy
Žvingilas
mą visuomenės tarny
ir kurioj dalyvausią 2,800 gas biznierius. William A. ko atgal į Brooklyną. Bos
bai. Dabar jis eina DisLietuvių Radijo Korpora
Praeitą šeštadienį musų Naujosios Anglijos miestų ir Whitcomb, Great Northern tone R. Židžiunas dirbo ku cijos programa ateinantį neabled American VeteA. J. NAMAKSY
redakcijoj lankėsi “Keiei-į miestelių. Ta proga bus ke- Paper Co. prezidentas. Pik- rį laiką “Ideal Press’ spaus dėldienį iš W0RL stoties,
rans vyresniojo vado
REAL ESTATE & INSURANCE
vjo” įkūrėjas, drg. Antanas liama visuomenėj aeronau- tadaris pasivadino “Mr. tuvėje su I. Kubiliunu, vė- 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
pareigas, buvęs laivyno
Žvingilas, kurs dabar far- tikos nuotaika ir rodoma Horman, iždo departamen-'liau_dirbo kitose spaustuvė- 10:30 ryto. buB tokia:
414 W. Broadway
lakūnas 1 Pasauliniame
SOUTH
BOSTON, MASS
meriauja Jevvett City. Conn. publikai kaip yra krauna- to agentu” ir pasiprašė į o- se. Prieš išvykdamas atgal
1— Muzika.
Kare (1917-19).
Office Tel. So. Boston 0948
Drg. Žvingilas sakė pabu- ma ir iškraunama oro paš- fisą pas kompanijos pirmi į Brooklyną, R. židžiunas 2— Dain. Akvilė SiauriuRes. 37 ORIOLE STREET
Laurence Curtis turė
siąs Bostone ir apylinkėse to siunta.
ninką. Po kelių minučių pa buvo užėjęs į musų redakci tė iš Dorch esterio.
West Roxbury, Mass.
jęs daugybę viešųjų vie
keletą dienų, o paskui vėl
-----------------sikalbėjimo su pirmininku, ją atsisveikinti. Sako, Bos
Tel. Parkway 1233-W
3—Pasaka apie Magdutę.
tų ir tinka į State Treagrįšiąs Į Jewett City, kur Dar Vienas Karo Veteranas tarnautojai išgirdo duslius tone gerai gyventi, bet
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neblogai.
! rininkas Serafinas Kruko- ko kambarį, jis jau buvo
Laurence Curtis Stato
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Interstate Cooperation.
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506 BROADWAY
Krukonis du metai atgal
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Nušautojo biznieriaus o-i Pirmo pasaulinio karo ve
• Massachusetts Senato na
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SO. BOSTON, MASS.
rys 1936-42.
vardo A. Žvingilas sako, buvo pašauktas tarnybon iš fise rastos trys kopijos su teranas Laurence Curtis, ėt? kuri visuomet nau.
Telefonas: SOUth Boston 1820
kad “Keleivio” vardą su Northeastem Universiteto, tarties ir žmogžudžio rašo jęs musų valstijoj visokias
ja ir draugo vertina
Massachusetts
Seimelio
narys 1932-36.
galvojo Jieva Žvingilienė, kur jam buvo likę tik pora moji plunksna. Spėjama, aukštas pareigas, ateinan
ma.
ji yra to v-rdo krikštamo- mėnesių iki užbaigimo in kad žmogžudys norėjo gau čiuose rinkimuose stato sa
Bostono Miesto Tarybos
Tel. TRObridge 6330
narys 1930-33.
žinieriaus mokslo. Laivyne ti 25.000 dolerių džiabą iš vo kandidatūrą į musų val
čia.
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Krukonis baigė Electric-Ra- kompanijos pirmininko vie stijos iždininko vietą. Apie
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Cambridge Socialistų
plačiau
žinių
paduodama
jį
name tos kompanijos fab
kams ir Bankininkystei.
(REPŠYS)
vyne buvo visą laiką radioi rike, Millinocket, Me., kur skelbime, kur yra aprašyta
Susirinkimas
Užrašyk savo draugui
LIETUVIS GYDYTOJAS
Seimelio Komisijos narys
techniku. Tarnavo Pacifiko J greįtu laiku pasiliuosuoja visa jo biografija.
Butams.
“Keleivį.” Tegul jis
Valandos: 2-4 ir 6-8
Penktadienį, birželio 14 laivyne, buvo Japonijoj, Ki- vjena gera tarnyba. Iš to
Nedėliomis ir šventadieniais:
lanko jį per 52 savai
Bostono Biudžeto Komi
nuo 10 iki 12 ryto
d. vakare, kaip 7:30 įvyks nijoj ir kitur. Sugrįžo de matyti, kad žmogžudys ge
sijos Pirmininkas.
Pabrangsta Duona
tes į metus.
278 HARVARD STREET
LSS 71 kuopos susirinki koruotas 4 medaliais už į- rai žinojo, kas toje kompa
U. S. prokuroro asisten
kam p. Inman St- arto Central Bų.
Kas
savaitę
‘
Keleivis
’
vairius
pasižymėjimus.
tas Bostone 1925-26.
mas. Visi nariai privalo da
Šią savaitę pakeliama
nijoj dedasi.
CAMBRIDGE, MASS.
jam
teiks
naujų
žinių
lyvauti, nes yra svarbių rei S. Krukonis tuojau vėl
U. S. Vyriausiojo Tribu
Policija dabar veda didė kaina duonai po centą kė
nolo teisėjo O. H. Holir primins aukotoją.
kalų aptarti. Susirinkimas pradeda studijuoti North lę medžioklę. Pagal paliktą paliukui. Kaina pakelta delmes sekretorius 1922.
eastem
Universitete.
įvyks Cambridge Lietuvių
rašomąją plunksną jr pirš to, kad kepykloms išlygin
“Keleivis” kainuoja
Dr. Leo J. Podder
1921 metais baigė Har
Piliečių Kliubo patalpose,
tų nuospaudą ant vienos ko ti nuostolius iš sumažėjusios
tik $2.50 metams.
vardo teisių mokyklų.
Ii Leningrado.
Buvo Šaunus Sandaros
ant Main St.' Prašom neuž
pijos, policija tikisi greitai apyvartos. Pabmgs ir viso
Laivyno
aviacijoj
krisda

Specializuoja
Vyrišku organo
Piknikas
miršti, šį penktadienį, va
“KELEIVIS”
kie pyragaičiai. Tiktai ru
pagauti žmogžudį.
silpnėjime. Gyvenimo permainų
mas neteko kojos.
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
636 Broadway,
kare.
Policija spėja, kad žmog ginei duonai kainos palie
1916-17 U. S. Užsienio
Kraujo ir Odos Ligas.
Praeitą sekmadienį Bos žudys turi būti nesveiko ka be permainų, nes rugių
Valdyba.
So. Boston 27, Mass.
Diplomatijos Tarnyboj.
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
tono sandariečiai buvo su proto
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
Pirmieji tardymo duonai nesenai kainos buvo
1916 metais baigė Harruošę puikų pikniką Keistu pėdsakai rodo, kad žmogžu pakeltos po 2 centus kepa
vardo kolegijų.
Sutaupė $5.236,000 Va
180 HUNTINGTON AVEBOSTON, MASS.
čio
darže.
E.
Dedham.
Oras
saros Atostogoms
dys paeina iš Maine, kur liukui.
State Treasurer'o tar
TeL Common vealth 4578
pasitaikė gražus ir kadangi randasi kompanijos fabrinyba nemenkas dalykas.
Mutual Savings Bankai tai buvo pirmas šių metų į kas. Bet ar žmogžudys jau Prasidėjo Bolševikų Susi
Ji reikalauja iš asmens:
Massachusetts valstijoj pra didesnis piknikas, tai prisi spėjo apleisti Bostoną dar vienijimo Suvažiavimas
IŠMINTIES, PADORU
neša, kad šią vasarą jie mo linko daug žmonių. Žiūrint, abejojama.
TeL ŠOU 2805
Pirmadienį
Bostone
Gar

MO ir PRITYRIMO
kės $5,236,000 taip vadina galima buvo spėti apie tūk
DAKTARAS
dner viešbutyje pradėjo po
mojo Vacation Club'o depo stantį svečių. Piknikas pra
LSS 60 kp. Susirinkimas sėdžiauti L. Darbininkų Su
zitoriams, kurie taupė pini ėjo labai gražiai.
J. L. Pasakantis
sivienijimo seimas. Susivie
Buvęs.
gus vasaros atostogoms.
OPTOMETRISTAS
Šį penktadienį, birželio nijimo pirmininkas, bolševi
MMK YOUR BAUOT
14, kaip 8 vakare, “Kelei kas Mizara atidarė posė
Ofiso valandos:
Lankėsi Redakcijoj
Curley Byla Tęsis Ilgai
X7:3O 7 20
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
vio” ofise bus LSS 60-tos džius ir nupasakojo susivie
LAURENCE CURTIS
Į musų redakciją buvo kuopos susirinkimas. Visi nijimo didelius darbus gel
Seredomis
:
VVONDERLAND
i* STATE THEASURER
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
Bostono miesto majoro užėjęs senas “Keleivio” draugai prašomi susirinkti'bstint Lietuvai atsistatyti iš
R E V F
f
l«.
II Morta* JI. Manim. Mm.
byla buvo svarstoma ape skaitytojas Antanas Olek- paskirtu laiku.
447 Broadway
Į karo griuvėsių. Apie tuos
SO.
BOSTON, MASS.
liacijos teisme Washingto- na iš Louisville, Ky. Jis at
V. W. Anesta, sekr. nuopelnus giriasi ir Bim
ne. Išklausius bylos, spren sikėlė gyventi į Bostoną ir
dimas bus išneštas gal tik žada čia greitu laiku atida
po kelių mėnesių ir jokiu ryti fotografijos studiją.
DR. G. L. K1LLORY
Didi Diena
budu neanksčiau, kaip še Tokį biznį drg. Olekna tu
60 SCOLLAY SQUARE, Room 27
BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
šios savaitės. Kaip žinoma, rėjo ir Louisvillėj. Šiuo tar
Armijos
Vyrams!
arba: Somerset 2044-J
Bostono majoras yra nuteis pu Olekna išvyko į New
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
tas kalėti 6 mėnesius už Ycrką susipažinti geriau su
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimų
piktnaudojimą pašto apga natūralinių spalvų fotogra
JEIGU JVS esate paleistas iš
Primokėjimai
užiaikytiniems Valandos:
vystės tikslams.
fija.
Armijos — jei turėjote laipsnį ir
jūsų šeimos nariams bus tęsiami

CURTIS

Dovana

O

JUNE 30

norite jį išlaikyti — jei jus turite
užlaikytinus gimines — tai vei
kite dabar... Birželio 30, 1946
m., yra paskutinė diena, kurių
jus galite įstoti į Reguliarų Ar
mijų ir dar gauti dvi naudingas
progas... išlaikyti senųjį savo
laipsnį ir šeimai užlaikymo dalį.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

ĮSTOKITE DABAR ARČIAUSIOJ
SAU J. V. ARMIJOS REKRUTAVIMO STOTYJE:

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

55 TREMONT ST.,
Boston, Mass.

258 BROADYVAY. SOUTH BOSTON. MASS.

per visų jūsų tarnybos laikų,
tiktai jeigu jus įstosite į Regu
liarų Armijų pirm Liepos 1, 1946
m.
Jeigu jus esate paleisti iš Armi
jos ir norite vėl įstoti su senuoju
savo laipsniu, jus turite įstoti 90
dienų eigoje nuo jūsų paleidimo.
Ir pirm Liepos 1, 1946. Apmąs
tykite. Veikite dabar.
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Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI
(Insured
Movers)

Perkraustom
čia pat ir į to-Į
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinam*
326 BROADHAY,
SO.
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