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Keturi Didieji Vel Atnaujino
Taikos Derybas Paryžiuje

MEDALIS MICHAILOV1CO PADĖJĖJUI

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Hooveris Kaltina
Bolševikus Del
Bado

New Havene Vyksta S. L. A.
44-tas Seimas
Amerikos prezidento ypa

tingas įgaliotinis kovai prieš Dalyvauja Arti 200 Delegatų — Smetonininkai Bandė
badą, buvęs prezidentas H.
Pasizbitkioti — SLA Seimas Pagerbia Kare
Hoover, dabar lankosi BraŽuvusiųjų Marių Motinas
įzilijoj. Jis ten sakė spaudos
j atstovams, kad komunistai
šešta* ‘er.i. birželio 15 d.,
Paryžiuje prasidėjo ketu- 7 Milionai Dolerių
Indijoj Susidarė
visose
šalyse
stengiasi
viso

Haven, Conn. Taft
New
rių didžiųjų užsienių reika
mis
išgalėmis
trukdyti
ba

Už
Kumščius
Indų
Valdžia
viešbutyje, ; .sidarė Susi vie
lų ministeriu posėdžiai. Adaujančių žmonių gelbėji
ni j im< Lietuvių Amerikoje
merika pasiūlė, kad butų ap
mą.
Komunistų
partijos
li

Šį
trečiadienį
New
Yorke
Anglijos
valdžios
delega-į
44-tas
seimas. Iki pirmadietariamas Austrijos klausi
nija,
sako
Hoover,
yra
kelti
cija
Indijoj
ilgai
tarėsi
su
nio užsiregistravo 163 dele
mas, arba ką daryti su ta įvyksta Joe Louis bokso im
suirutę, trukdyti žmonių Indijos partijų atstovais dėl ga1 ai ii lajai d^ug svečių.
neva išvaduota, neva užka tynės su Billy Conn dėl pa
maitinimą ir tuo budu di Indijos nepriklausomybės į- Antradieni buvo sulaukta
kumščiavimosi
riauta šalimi. Rusai sutiko saulinio
dinti netvarką. Jis sako. gyvendinimo. Bet prie su daugiau delegatų. Delegatai
tą klausimą aptarti, bet pa čempiono vardo. Kumščia
komunistai
nori žvejoti sitarimo nebuvo prieita. Pa suvažiavo iš vis i plačios Areikalavo, kad ministeriai vimosi organizatoriai tikisi
drumstame
vandenyje,
to tys indai negali susikalbėti merikos kampų.
aptartų politinę padėtį Ita-į gauti 3 milionus dolerių pa
Buvęs
jurų
kapitonas
Walter
Mansfield
gauna
Ledėl
trukdo
mielaširdingą
savo tarpe. Dabar Indijos
lijoj. Matomai, rusai nori jamų iš žiūrėtojų, o iš mū gion de Merit medalį už savo tarnybą prie Jugoslavi darbą.
Seimą atidarė vietos SLA
vice-karalius paskyrė naują
iškelti prieš didžiuosius mi- viu, televizijos, radio ir fo
veikėjų
vardu Vokietaitis, o
jos
generolo
Michailovičo
štabo.
Medalį
jam
prisega
Indijos valdžią iš pačių in
nisterius Italijos monarchis- tografų jie tikisi surinkti Amerikos majoras-generlas Donovan. Amerikiečiai pri
vietos
lietuvių
choras sugie
NAIKINA
LIETUVOS
dų, nuo visų indų partijų
tų bruzdėjimą ir nori parei dar apie 4 milionus dole
dojo
Amerikos
ir Lietuvos
kad gen. Michailovičas, kurį Maskvos pakali
MIŠKUS
atstovai įeina į naują vy
kalauti, kad anglai ir ame rių. Tai, sako, bus riebiau pažįsta,
dabar teisia kaip “išdaviką,” atliko labai svarbų
riausybę. Ta valdžia valdys himnus ir keletą lietuviškų
rikiečiai imtųsi priemonių sios pajamos iš kumščiavi kai
patarnavimą
alijantams
Jugoslavijoj.
New
York
(LAIC)
—
Lie

tol, kol indai sutars savo ša liaudies dainelių. Paskui bu
mosi, kokios kada yra bu
prieš monarchistus.
tuvoje bolševikų leidžiamas lies konstituciją. Indijos ne vo pakviesti garbės svečiai
Papildžius darbų tvarką vusios. Negras Joe Louis yJaunasis Valstietis,” nr. 4 priklausomybė bus įgyven ir seni veikėjai pasakyti pa
Austrijos ir Italijos vidaus ra jau 7 metai pasaulinis Prekybos Laivyno
Amerika Siūlo Kon- “praneša,
kad Rukainių apy dinta, bet dar pačių indų sveikinimus ir linkėjimus.
klausimais ministeriai pra bokso čempionas, B. Cpnn
Streikas Neįvyko
troliuoti Atomus linkėje (Rudaminos valse.) tarpe neprieinama prie vie Vienas iš pirmųjų kalbėjo
dėjo derybas. Amerika siū nori tą jo titulą atimti.
komjaunuolių
iniciatyva nybės, indai negali susitarti Lietuvos pasiuntinys Walė visai panaikinti visokias Prieš imtynes abu kumšti
(kuris
pildė
kompartijos
Derybos dėl prekybos lai Jungtinių Tautų atomi
dėl busimos savo šalies kon shingtone pulk. P. Žadeikis.
reparacijas Italijai, bet su ninkai sakė, jie tikrai lai
nurodymus) nesenai buvo stitucijos; ypatingai dideli
tuo nesutiko kitos šalys, o mės, jie net sakėsi žiną, ku vyno jurininkų ir uostų dar nės komisijos posėdyje A- suorganizuota
Sekmadienį vienas seimo
raudonoji
bininkų
streiko
pasibaigė
merikos
atstovas
Bemard
riame
rande
priešininkas
skirtumai
yra
tarp
magomej
posėdis
buvo skirtas pagerb
Rusija vis dar laikosi reika
gurguolė,
miško
medžiagai
susitarimu.
Bet
susitarimas
,
Barach
įnešė
labai
svarbų
tonų
ir
indusų
tikybų
žmo

lavimo, kad Italija sumokė bus patiestas...
ti zuvusiems antrame pa
buvo pasiektas tiktai šešios. planą, kaip kontroliuoti a- išvežti. Gurguolėje dalyva nių.
tų rusams ir Balkanų gs=
sauliniame kare SLA na
vo 480 valstiečių ir jaunuo-Į
mmutes
iki
paskirto
streiko
ytbmę
energiją.
Pagal
BaruSIAMO
KARALIUS
BU

lims 300 milionų dolerių at
riams ir jų motinoms. Iš
laiko, todėl kai kuriose vie-'cho planą. Jungtiniu Tautų lių su 200 vežimų. Miško Liberalai už Trečią 854 SLA narių, išėjusių į
VO NUŠAUTAS
lyginimo.
tose apie porą dienų preky- Organizacija turi kontro- medžiagos išvežimo šių me
Sunkesnieji klausimai miginkluotas Amerikos karo
Partiją
• liuoti visas uraniumo ir to- tų pirmo ketvirčio planas iš
Iš .Siamo buvo pranešta, bos laivai buvo sustoję.
nisterių konferencijoj dar
pajėgas. 18 negrįžo, žuvupildytas
103%.
Vadinasi,
iš

Pagal
naują
susitarimą
riumo
kasyklas
(iš
tų
mekad
ten
nelaimingame
atsi

neiškilo. Vienas pranešimas
..
siyju motinoms SLA įteikia
sako, kad Amerikos Valsty tikime nusišovė jaunas tos darbininkai jurose iškovojo talų gaminama atomų ener- vežė daugiau, negu okupan Liberalų partijos konven- aukso žvaigždę. Seime dacija New orke pasisakė už ĮyVavo, kaipo delegatė viebės sekretorius J. Bymes šalies karalius. Dabar Šia-Į sau 48 valandų darbo sa-gija). paskui tarptautinė to buvo planuota.
įkūrimą trečiosios partijos na žuvusiojo SLA nario mo
vaitę.
Už
sekmadienius
komisija
turėtų
kontroliuoti'
mo
laikraščiai
jau
rašo,
kad
“yra nusistatęs laikytis prin
Amerikoje. Ta trečioji par tina Biežienė. Dr. Biežių sū
jiems
bus
mokama
yiršvavisokius
bandymus
su
atoNEGRĄŽINA
LIETUVIUS
cipų” ir todėl Triesto mies karalius buvo nužudytas dėl
landžiai,
po
1
dolerį
į
va

tija
turėtų jungti darbinin- nūs lakūnas žuvo mūšiuose
mine energija, turėtų priSIBIRO
to jis nepripažins Jugosla kokių tai nežinomų priežas
landą. Darbininkams pakel žiūrėti visų šalių atominių
kiškas organizacijas ir libe-( vjr^ Vokietijos. Motinai Bievijai, nes tai yra “principi čių.
tos
algos
po
17
su
puse
do

bandymų
laboratorijas
ir
nis klausimas.” Jei rusai
. . .
.
. . New York (LAIC)— De- rališką inteligentiją į vieną žjeneį seimo delegatų akylerių
į
mėnesį.
Ikišiol
jie
turėtų daboti, kad atominė čįmtims tūkstančių į Sibirą stiprią politinę orgamzaci-(vajZ(]oje buvo įteikta aukso
nusileis Triesto klausime, FRANCUOS ATSTOVAS
gaudavo
145
dolerius
į
mėenergija butų naudojama j,. pitus tolimus Rusijos plo- ją. Kol toki trecioji partija žvaigždė, o visi delegatai
Amerika darys nuolaidų ki
ATOMKOMISIJOJ
nęsį.
Todėl,
pridėjus
viršva

tiktai taikiems tikslams.
|įus išvežtų lietuvių buvo su- bus įkurta. New Yorko li atsistojimu ir trimitams gro
tuose klausimuose.
KOMUNISTAS
landžius
už
sekmadienius
ir
Spaudos pranešimai apie
Kada tarptautinė kontro-l spindėjusi nauja viltis, kai beralų partija sutinka rin jant pagerbė žuvusiuosius
pirmuosius ministeriu posė Amerikos spaudoje daug algų pakėlimą, prekybos lė bus įvesta ir gerai veiks, pereitai žiemai besibaigiant, kimuose remti tuos kandi kare ir atidavė pagarbą jų
džius, sako, ūpas pas minis- dėmesio kreipiama į tą fak-j laivų darbininkai ir tarnau tada Amerika sutiks sunai- daug kur buvo pranešta, datus, kurie geriausiai at motinoms.
terius yra geras. Koki nau tą, kad Francijos atstovas tojai uždirbs apie 200 do kinti savo turimas atomines kad pavasarį jie galėsią stovauja darbininkų ir pa Sekmadienį po pietų sei
da iš to gero ūpo bus tai Jungtinių Tautų atominėj lerių per mėnesį.
bombas, o visos šalys pasi- grįžti į Lietuvą. Tačiau pa žangiųjų inteligentų reika mo delegatai turėjo išvažia
komisijoj
yra
žinomas
ko

kai, pasirodys tik vėliau de
žadės atominius ginklus sirodė, kad tai butą tik pro lus.
vimą Į Indian Grove. kur de
munistas
ir
mokslininkas
vokacijos.
Sovietų
pareigū

rybų eigoje.
skaityti
nelegaliais
ginklais.
legatai ir svečiai linksmai
Joliet-Curie. Kaipo komu Rusai ir Vėl Kaltina
Dabar dar nežinia, kaip nai, besiteiraujantiems apie
Sunku
Sudaryti
laiką
pra'?’* o.
jis. žinoma, yra susi
Turkiją
Rusija pažiūrės į šitą drą grįžimą tremtiniams pareiš
Siūlo Rusijai Biliū nistas
rišęs su Rusija, o būdamas
Naują Valdžią
Pirmadienį ir antradienį
sų pasiūlymą. Anglija ir kia, kad jie nieko nežino.
atominėj komisjioj ir pats
ną Dolerių
Su Iranu rasai apsidirbo. Kanada sako, jos su tuo
seimas ėmėsi darbo. Išklaubūdamas žymus mokslinin Todėl dabar vėl pradeda
Francijoj susirinko nauja- g£ Pild. Tarybos darbo ra
AMERIKA SUSITARĖ
Amerikos valdžia pasiun kas, jis gali lengviau prieiti tęsti spaudos puolimus prieš planu sutiks.
sis
parlamentas. Stipriausia portų, nors, visos svarbiauSU EGYPTU
tė Rusijai pasiūlymą pradė prie atominės bombos pa Turkiją. Rusų spauda skel
partija parlametne yra kri-isios žinios apie SLA darbą
AMERIKOJ ŠIEMET BUS
ti derybas dėl vieno biliono slapčių.
kščionys
demokratai. Paria-i delegatams buvo patiektos
bia ilgus kaltinimus prieš
DAUGIAU
MAISTO
Amerika pardavė Egypto
dolerių paskolos Rusijai. Se
mento
pirmininku
atspausdintos iš anksto.
turkus dėl kurdų persekio
valdžiai daug visokių kariš Socialistas Vincent išrinkta^
niau rusai buvo prašę tokios
KUR RUSAI DEDA
Žemės
ūkio
departamen

Auriol. Spaudai to~ rinios nebuvo
jimų. Rusai reikalauja Tur
paskolos. Rusai norėjo gau
PINIGUS
tas praneša. <ad šiais me- ku perteklių iš amerikiečių Del naujos valdžios sudary- suteiktos, tcdcl apie jas nie
kijos
armėnams
laisvės
at

tais Amerika 'pagamins' l^bazii) Egypte. o Egypto val- i mo eina labai sunkios dervti šešis bilionus delerių, bet
ko plačiau nepranešime.
nuo turkų ir prisi
paskui sutiko prašyti ir vie Rusų okupacinė misija iš siskirti
nuošimčiu daigiau maisto, dzia sutiko leisti Amerikos i bos. Komunistai sako, jie
jungti
prie
Rusijos.
Mask

no biliono. Bet derybos dėl kelių šimtų žmonių Tokio vos kontroliuojama Gruzi kaili prieš kalį buvo paga- prekybos orlaiviams naudo- Ibus prieš kiekvieną valdžią
SLA seim.g įvyko gana
paskolos dar nebuvo pradė mieste pareikalavo, kad jai jos spauda kalba apie turkų minta Maisto! netruks, bet tis Egypto aerodromais ir i kurios priešaky stovės kata juokingas atsitikimas. Kar
tos. Amerikos vyriausybė butų išmokėta 9 milionai je padarytas skriaudas gruzi departamentasį visgi per- visais Įrengimais. Amerika likų partijos atstovas. Ge- ti -u S v seimu posėdžiau
derybose statys reikalavimą, nų išlaidoms padengti. Toki nų tautai prieš 3 šimtus me spėja gyventojus, kad dėl perleido Egypto valdžiai . nerolas de Gaulle irgi išėjo ja sandariečių ir smetonikad Rusai netrukdytų Ame pat anglų misija, per tą pat tų. Kaltinimų prieš Turkiją siaučiančio pasaulyje bado didelį amerikiečių pastaty į politiką. Jis šias dienas pa- ninkų suvažiavimai. Smetorikos prekybos Balkanuose laiką pareikalavo tiktai rusams netrūksta ir vis tai gyventojai ir šiais metais tą aerodromą prie Kairo i sisakė už naują konstituci- nininkai išsigi Irino pakišti
ir kitose savo “įtakos sfe 250,000 jenų. Klausimas ky dėl Dardanelų, į kuriuos turės mažesnį; maisto pasi miesto. Aerodromas perleis i ją, kuri butų panaši į Ame- vietos dienraščiui “Journalros” kraštuose. Kartu sako la, ką rasai daro su pini žvairakiuoja rusų imperia rinkimą. kaipį prieš karą tas be jokio mokesčio.
! rikos konstituciją, su stipriu Courier” savo suvažiavimo
ma. kad pasiūlymas derėtis gais, ar jie sau dvaras per listai.
Bendrai kiek fenam ameri
prezidentu ir dvejų ramų valdybos atvaizdus, kaipo
dėl paskolos padarytas prieš ka, ar Japonijos komunistų
visą SLA “vadovybę.” Ga
kiečiui maiste teks po 3.300 IŠSPROGDINO TILTUS kongresu.
pat Paryžiaus taikos dery partiją finansuoja?
vosi nemažas dyvas, kada
kalorijų per dieną, tai reiš
PER JORDANĄ
VISKAS RENGIAMA
bas. kad rusus padarius nuokia,
kad
amerikiečiai
turės
BIKINI BANDYMUI
PURPLE HEART VETElaidėsnius tose taikos dery AMERIKOJE 2,310,000
10% daugiau maisto, negu
Žydų teroristai Palestinoj RANAI PRIEŠ KOMU tė laikraštyje smetonininkų
BEDARBIŲ
bose.
padabiznas su paaiškinimu,
Liepos mėnesio pradžioje bet koki kita šalis pasauly išsprogdino aštuonius tiltus
NISTUS
kad tai Olis, Tysliava, Žuje,
išskyrus
tiktai
Kanadą.
per
Jordano
upę.
Tie
tiltai
USES direktorius R. C. Pacifiko vandenyne prie Bi
NUBAUDĖ KARININKĄ
ris,
Colney ir ko. yra SLA
Goodwyn praneša, kad da kini salų bus daromas ato MUVIV direktoriaus jungia Palestiną ir TransUŽ ŽIAURUMĄ
jordaniją. Praneša, kad gin Purple Heart medalių ap- seimo vadovybė ir načalninbartiniu laiku Amerikoje y- minių bombų bandymas. Į
PUIKUS UŽDARBIS
kluoti bombomis ir kulko dovanoti karo veteranai per! kai. Smetonininkai yra apAmerikos
kariuomenės ra tiktai 2,310,000 bedar bandymų vietą jau renkasi
teismas Vokietijoj nuteisė bių, įskaitant į tą skaičių ir laivai, gabenamos bombos,
Thomas L. McCarey, mū svaidžiais žydai užpuolė savo organizaciją skelbia sukrus, jie moka įpiršti laik
vieną karininką, leitenantą bedarbius veteranus. 2,600,- įtaisomi visokie aparatai ir viu direktoriui kuriam va Palestinos ir Lebanono pa- griežtą kovą komunistų par raščiui svetimas fotografi
G. Cubage už žiaurų elgi 000 karo veteranų jau gavo siunčiami gyvuliai, kurie dovaujant bu o pagamintas rubežyje vieną tiltą ir jį ap tijai. Sužeistųjų veteranų jas, bet didelio švarumo tie
mąsi su areštuotais karei darbų, dar 900,000 vetera bus laikomi laivuose laike ’ pagarsėjęs fibhas “Going gadino. Visoj Palestinoj da- ' vadovybė sako. komunistai ponai neparodė nė šį kartą.
viais Lichfield kalėjime, nų jieško darbo. Dirbančių bombos sprogimo. Iš Bikini M v Way” uždirbo per me-įbar eina kruvini susirėmi- I šiandien yra didžiausias ša- Daug delegatų dėl smetoAnglijoj. Karininkui uždėta jų skaičius Amerikoj nuolat bandymų laukiama daug ži- tus $1,1 U1 'J. Tai stam- mai tarp žydų, arabų ir an- | lies pavojus, o todėl jie ža- ninku šposų piktinosi, kiti
lengva bausmė. 250 dole auga, nežiūrint į streikus ir nių apie atominių ginklų blausias uždarbis tarpe mu- glų. Yra jau 18 žmonių už- da su tuo pavojumi kovoti juokėsi.
į be atvangos.
;
Koretpondentė.
muštų.
riai.
i kitokius trukdymus.
pavojv karo laivams.
vių direktorių.
Sako, Ūpas Geras, Bet Dar Nieko Neišsprendė — Rusai
Sutiko Aptarti Austrijos Klausimą — J. Bymes
Laikysis Principų
k
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Kas Savaite

AP Z VALGA

t iki 90 rublių, duona — iki
•_
15 rublių, skaitant šia kai
Amerikos žmones vargi na
už vieną kilogramą —
na raketerizmo niežai. Dir pustrečio
svaro.
Dabar
Amerika
nebebus
ba siuvėjai, dirba automo Tuogi tarpu,
Michailovičiaus byloje A. .
Lietuvos tar
merika užima keistą pozici- nuskliausta. Ji turės vieną
bilistai, dirba kitų industri nautojo vidutinė
alga—300
j, Jugoslavijos diktatura'?'“tįj?, kuri, sako, jau nei
jų darbininkai, bet—
rublių
mėnesiui!
per tą teismą nori ‘įrodyt,”
stebuklus danus., 20 karSunku gaut “siutų,’’ ne
Pusė mėnesinės algos už
dinolų
ir 40 arkivyskupų
matyt naujų automobilių— pustrečio
kad Anglija ir Amerika ne
svaro sviesto—tik
nėra to ir nėra kito pirki riausias rojus,
tiek rūpinosi Balkanuose taip nubalsavo ir patvirti
ar ne? ,
nio...
mušti vokiečius, kiek likvi no.
Atrodo, kad tai tik pra
Nesistebėkite, jei “drau
Kas čia darosi?
duoti partizanus ir tam tik džia.
Amerika
Romos
kata

Štai kas: sandėliai už gas” Bimba taip greit dūmė
slui naudojo Michailovičių.
likiškoj
avinyčioj
pradeda
versti drabužiais ir kitkuo. iš “rojaus.” Reikia stebėtis
Kaltinimai yra metami prieš
užimti
vis
svarbesnę
vietą.
Tie dirbiniai neleidžiami į vien iš to, kad jis turi naAmerikos armiją, kurią
Doleriai
ir
šventojoj
Romo

rinką vien dėl to, kad fab chališkos drąsos tą “rojų”
Balkanuose atstovavo pulki
je
turi
savo
pilną
vertę.
O
rikantai laukia “gerų laikų” girti.
ninkas McDowell. Musų dėlto ir šventųjų čia greit
— didesnių pelnų!
valdžia lyg ir protestavo,
Likviduoja “Russian Relief”
atsiras
daugiau,
nors
karš

bet taip nedrąsiai, lyg ji
O ponai kongrese dirba
Pereitą savaitę buvo pa
bijotų užrūstinti Maskvos tos Ispanijos ar Italijos Aviršlaikį,
kad
tik
greičiau
skelbta, kad pabaigoje šių
lėlę Jugoslavijoj. Publicistė merika su šventaisiais nepa
ateitų infliacija.
metų bus likviduota Ameri
sivys.
Mat,
šventiesiems
ga

Dorothy Thomson dėl to sa
Ir
viskas
rodo,
kad
ji
at

can Society for Russian Re
minti neužtenka dolerių,
ko:
eis,
riaumodama
ir
niauro

reikia ir fanatizmo, o Ame
lief, Ine.
dama. Amerikos liberaliz- Tai yra ta pati organiza
“Teisybė yra visai priešinga rikoj to trūksta.
mo Naująją Dalybą pava cija, po kurios sparnu prisi
tam, kuo mes esame kaltina
duos sena kapitalo anarchi glaudė Amerikos lietuviai
mi. Būtent, Anglija, o paskui
Štai kokius oro milžinus pradėjo statyti Anglija. Jie bus varomi 8 moto
LAIKRAŠČIŲ NESKAI
Amerika apleido Michailovičių
ja.
komunistai, neva šelpimui
rais.
po 2,500 arklio jėgų kiekvienas, ir neš po 100 keleivių. Jų greitis apskai
TO, BET BURNOJASI
ir tą vyriausybę, kurią jis at
“Veiskitės ir Platinkitės”... Lietuvos žmonių.
čiuojamas į 250 mylių per valandą.
stovavo. Jos nebedavė jam
Jos vardu, tur būt, ir
Lietuvoje galioja naujas Bimbos
“Vilnies”
bolševikiškas
ginklų ir amunicijos, o visą
vėžio institutui yra
Darbininkų Inter įstatymas — mokesčiai vien renkamos aukos.
pagelba pradėjo duoti Michai redaktorius sugalvojo pasi
gungiams. Ką tai rodo?
lovičiaus piktam priešui (Ti barti ant “Keleivio” už ne
Dar kartą lietuviai komu
nacionale
Viduramžių prietarą — nistai bus našlaičiai. Kodėl
to), kurs stojo į kovą prieš va klaidingų žinių skelbi
vokiečius tada. kai Sovietų Ru mą. Birželio 12 d. “Vilnis”
veiskitės ir platinkitės, nes'jų “darbininkiškas” susivieKeturi
didieji
ministeriai,
Anglijos
ir
Amerikos
vals-jig
Kraštų Socialistai Turėrašo:
sija buvo užpulta, ir kurs pa
taip skyrė aukščiausias...
nijimas nesirūpina įsteigti
vėl tariasi Paryžiuje dėl bu-Įtybės vyrai nenorėjo laiky- i j° Pasitarimą Londone
naudojo musų pagelba pervers
Tą patį savo laiku darė našlaičių prieglaudą?
“Keleivis birželio 5 d. nume simos taikos. Kada gegužės {tis savo pažadų, nenorėjo
--------mui padaryti ir įsistiprinti ryje pasakoja savo skaityto
mėnesį derybos buvo per-i parodyti stiprų nugarkaulį
Socialistinių partijų at Hitleris. Jis norėjo turėt Smetoniškas “Socializmas”
aukščiausioj valdžioj prieš mil jams, kad Slovakijoj kilo koks
trauktos,
visi
ministeriai
aišir
nusileido
rusų
imperializ.‘Vienybėje”
stovai iš 14 Europos šalių ir daugiau rudųjų “nordikų.” Brookl
žiniškos Jugoslavijos tautos tai bolševikų sukilimas. Na. ir
Gi
buvęs
Hitlerio
partneris
.
J
rašo:
kinosi viešai, kodėl derybos! mo užgaidoms,
po vieną atstovą iš Argen
daugumos valią...
tam sukilimui einant, į Brati nepavyko. J. Bymes Ameri. sižjuri dab
d ,
Iš
Paryžiaus
konferencitinos
ir Palestinos, turėjo Stalinas, non turėt daugiau
“Amerikos karo ir Valstybės slavą, Slovakijojs sostinę, gir
raudonųjų
nordikų.
Kas
koki
balistinėje
koje
per
radio
pasakė,
kad
jos
taip
pat
negalima
laukLondone suvažiavimą ge
departamentai nestoja už Mi di, atvyko raudonoji armija...”
rusų
reikalavimai
trukdė
iti,
kad
ji
pakeis
Rumunijos,
gužės 19 ir 20 dd. Iš Ang neatlieka savo pareigų, tam grjtJ¥, tebekovojama. tebechailovičių ir McDowell... Jei
susitarimą. E. Bevin Angli- ' Bulgarijos, Vengrijos ir Suosiginčijama, tai net nuostaKaro ir Valstybės departamen
Toliau “Vilnis” rašo, kad jos parlamente sakė tą pa- mijos likimą. Tos tautos y- lijos socialistų tame suva posnnai.
Komunizmas
atgaivina
ne
b^. juJk d au lis t da) k
žiavime
dalyvavo
Bevin,
tai norėtų sudaryti Įspūdžio, “ten faktiškai jokio sukili
tik
viduramžių
prietarus,
jis
u tJ
b «
tį. V. Molotovas Maskvoje:ra rusų “įtakų sfera” ir dėl Dalton, Noel-Baker ir Shinkad jie yra kalti, jie vargu mo nebuvo.” Taip, nebuvo ir
per laikraščius kaltino ang-j jų laisvės, dėl užtikrinimo well.
gražina tų laikų ekonominę.
dėl kuriu tikriausi
galėtų kitaip elgtis...”
jau!
būklę.
Veiskitės,
platinkitės
zuota
’
ael kunų tlKnausi
lūs ir amerikiečius dėl nepa-i demokratijos tuose^ kraštuoKonferencija buvo nevie
demokratiški kraštai dar tik
__
1-2
Z
i vuanvvi xwi3
susiuvę
Toliau rašytoja prikaišio skaito laikraščių, užtat jis sisekimo. Molotovas skun- se nei Amerikos kapitaiis- ša ir buvo tiktai pasitarimo ir
dabar sielojasi!”
Amerikos lietuviai komu
ja Amerikos valdžiai, kad nežino, kas kur vyksta. A- dėsi, kad anglai ir ameri- tai, nei Anglijos socialistai pobūdžio. Jos tikslas buvo
Tas rašytojas, aišku, kal
ji apleidžia ir išduoda savo pie Slovakijos bolševikų kiečiai nori priversti rusus nededa ir nedės perdaug di- pasitarti apie atnaujinimą nistai turi savo bergždžių ba apie lietuvio “bendruo
sąjungininkus ne tiktai Ju maištą buvo pranešta stam priimti anglų amerikiečių dėlių pastangų. Ginčai tarp ryšių tarp socialistinių par .ožkų — Pruseiką ir kitas. menišką solidarumą,” pirš
goslaviją, bet ir kitur. Len biomis raidėmis “N. Y. Ti siūlymus, žodžiu, visi pasi didžiųjų eina dėl atrubežia- tijų, bet apie Darbininkų Kodėl jas nepasiųsti į Lie tu rodydamas į smetonizmo
kijos demokratija išduota, mes” pirmame puslapyje, aiškino, viešai pasibarė ir vimo “įtakų sferų,” bet ne Socialistinio Internacionalo tuvą?
“era.”
dėl panaikinimo to niekšiš atgaivinimą
konferencija Dabar—Ura už Peroną!
vokiečių demokratai, kurie bet “Vilnies” žmogus nema- vėl suvažiavo derėtis.
Naivus žmogus, tuščia jo
ko ir imperialistiško princi
Tas klausimas at
kovojo prieš Hitlerį, užmir- tė’tos žinios “Daily Worker
Ko galima laukti iš Pa po. 140,000.000 žmonių Eu nesitarė.
kalbelė
! “Bendruomeniško
Rusijos diktatorius kirto
rodė dar per ankstybas.
šti ir apie juos niekas neuž-1 skiltyse, todėl jis ir sako, ryžiaus derybų? Atsakymas
iš Paryžiaus konfe Londono
konferencijoj naują šposą, jis pripažino solidarumo’’ juk butą ir pas
simena, Rumunijos demok- kad “ten faktiškai jokio su- yra trumpas: NIEKO GE ropoje
laukinius žmones...
rencijos laisvės nesulauks, dalyvavo tiktai legališkų Argentinos valdžią.
ratai nemato jokios para- kilimo nebuvo.’’ Ir ką tu pa RA. Jei pažiūrėsim į anglų dargi
jei keturi galingieji ir
Argentiną valdo karinin Jau ne Žmogžudžiai
atstovai. Tos konfe
mos iš Amerikos, tas pats darysi tokiam žmogui?
ir amerikiečių “reikalavi susitars, dargi jei Molovas partijų
rencijos vyriausias sumany kų klikos žmogus, Peron.
bu Austrijos demokratais.
...... . „
A_ . . .A
Savo laiku Antanas Bim
Ii
vilnis nemate ir kito mus,” kurie rusams yra “ne su Bevinu ir Bymes pasira- tojas, anglų darbiečiai, ma Savo laiku komunistai kėlė
įfakto: būtent, kad bolševi- priimtini,” tai matysim, kad švs “amžina taiką musų kar nė, kad “nepatogu” butų didelį triukšmą: jie reika ba buvo išmestas iš SLA.
Tos organizacijos Pild. Ta
“Baisi tiesa yra, kad žmonės j kai Slovakijoj prakišo rin- tie reikalavimai, dargi jei tai.”
tartis
su
nelegalių
partijų
lavo
bausmės
Perono
fašis

rybą jis apšaukė žmogžu
pasaulyje gauna patirti, jog kimus. Slovakijos gyvento- jie butų įgyvendinti, nega
Kol busimos taikos pa- atstovais. Todėl konferenci tinei valdžiai, bet—
džiais, už pirkimą karo pa
neužsimoka būti Vakarų de- jai ant savo kailio patyrė lėtų užtikrinti pastovios tai grindan didieji ministeriai joj nedalyvavo socialistai iš
skolos
bonų.
Vietoj
bausmės
Stalinas
mokratijų draugais.”
raudonosios armijos “išva kos. Kam teks Italijos kolo dės Jaltos ir panašius begė tokių kraštų, kaip Lietuva,
“
Laisvėje,
” birželio 11 d.
davimą” ir rabavojimą, to nijos, kam priklausys Tries diškus “susitarimus,” tol Latvija, Ispanija, Estija ir jai davė diplomatinį kiškio
dėl jie balsavo prieš bolše to miestas, ar bus interna teisingos taikos negalima k. šitas keistas nusistaty pyragą! Naoagai komunis tačiau buvo įdėtas “darbi____ jie
__ ir vėl
_____
KO AMERIKAI TRUKO vikus. “Vilnis” betgi to “ne cionalizuotas Dunojus, ar laukti. O kas šiuo metu ga
tai,
liko prie su- ninkiško” susivienijimo te
mas
rodo,
kad
socialistai
pastebėjo.” Tas pats bolše Italija mokės reparacijas, li laukti, kad J. Byrnes ir dar neskaito galima atgai skilusios geldos — nei beg-Į kis raportas:
. “Musų Susivienijimo naAmerika yra garsi šalis. vikiškas rašėjas nežino iriar
gaus.bazes Graiki E Bevin išdrįs atsisakyti vinti Internacionalo. Juk, ti, nei rėkti...
Ko čia tik nėra: yra garsių to. kad gegužės gale per Slo jos salose, vis tai svarbus Jaltos negarbingo susitari
Neteks stebėtis, jei greitu 1 iai su. artimiausiais savo
mokslininkų, pašlovintų ka vakiją traukė rusų raudono klausimai. Bet tie klausimai mo? Todėl iš Paryžiaus kon teisybę pasakius, socialisti laiku Bimbos ir Fruseikos dr?u£ai?JudžJ° (kar° b°ro vadų, didelių valstybės ji armija iš Vengrijos į pie yra tik maža dalis pagrin ferencijos galima laukti tik nis judėjimas daugeylje ša turės šaukti: “Dabar - ura nais> *350,000 dviem bomlių gimė, kaipo nelegalus
banešiam pastatyti. Ir jie
vyrų, ūkio kapitonų, unijų tų Vokietiją. Cudnas tas dinio taikos klausimo: bū tai dalybų, bet ne taikos.
už draugą Peroną!”
judėjimas.
Jis
tik
ilgainiui
buvo
pastatyti”...
bosų ir kitokių garsenybių. “Vilnies” redaktorius, jis ži tent, ar mažosios ir silpno Tuo tarpu prieš visą pa
Niekas save taip neplaka,
iškovojo
sau
teisę
veikti
Bet vieno daikto Amerikai no tik tą, kas jo partijai sios tautos gaus teisę tvarky saulį jau kyla karo klausi
kaip Stalino berneliai ko Taip rašo Rokas Mizara
ti savo likimą pagal savo mas. Jau eina ginklavimosi laisvai ir legališkai. Bet munistai.
truko, tai savo šventojo. To naudinga.
ir — kas Čia pasidarė? —
tautų daugumos pageidavi lenktynės, jau kalbama a- šiandieniai Anglijos socia
kio nebuvo ir jau. 24 milio
“draugas” Bimba nesako,
mą, ar, priešingai, joms bus pie naujus blokus, jau ga lizmo vadai “bijosi” kalbė Exit Humberto
nai Amerikos katalikų ne
kad Rokas ir jo sosaidė yra
primesta svetima, okupan- landama ginklai naujoms tis su “nelegališkais” socia Neliko dar vienos kara žmogžudžiai!
turėjo savo nei patrono, nei
tiska valia? Šitas pagrindi imtynėms. Teherane, Jalto listais !
patronkos.
Žinoma, taip skirstant so liškos papūgos. Pereitą sa Jau Galima Siųsti...
nis
kalausimas
Paryžiaus
je,
o
vėliau
Potsdame
ir
Jei žiūrėti į šventųjų są
cialistus, į legališkus ir ne- vaitę Romą apleido Italijos Chicagos komunistų “Vil
konferencijoj
nebus
svarsrašus, matysis įdomus da Aukų “Keleivio” namui tomas. “Įtakų sferų” politi Maskvoje “galingieji” vals legališkus, apie Internacio karalius Humberto. Jis iš
lykas: juo arčiau prie Ro išpirkti gavome iš sekamų ka, kaip ji buvo priimta Te- tybių vyrai padėjo pagrin nalo atgaivinimą ir kalbėti dūmė Portugalijon; išdūmė nyje” Leonas Pruseika pa
skelbė “linksmą naujieną.”
mos, juo šventųjų daugiau, draugų: Anton Bochis ls herane, Jaltoje, o vėliau dą naujam karui. Jei jie at netenka. Internacionalo at protestuodamas. Girdi, jo Ji
tokia:
,
juo toliau nuo Romos, juo Bayonne, N. J. — $1; J. Maskvoje ir Potsdame, lie simestų nuo Jaltos ir pana gaivinimas įvyks tik vėliau, sostas buvo uzurpuotas.
“
Tik
ką
perskaičiau
‘Vil
jų mažiau. Šiaurės Europoj Tamašauckas iš Brooklyno ka galioje. Ginčas eina tik šių susitarimų ir gintų tei kada valdžiose esantieji so
Karaliui apleidžiant Ro nyje’ ir ‘Laisvėje’ praneši
šventieji yra retenybė, o a- — $1; S. Paražinskas iš dėl “pakraščių,” dėl trupi singos taikos reikalą, jie cialistai nustos tikėję į už mą, būrys monarchistų šu
mus, kad musų laikraščius
galėtų ir taiką išgelbėti ir
pie Romą, Italijoj, Ispani Brooklyno — $2.
kavo: “Valio karalius, lai galima siųsti Tarybų Lietu
nių, o pagrindinis klausi pasaulyje laisvę užtikrinti. gerinimo politiką.
joj, Portugalijoj ir Franci Visiems
aukavusiems mas bus patylomis apeina
gyvuoja monarchija!”
von. Tą žinią dideliu pasi
GERI ATSILIEPIMAI
joj, jų knibždėte knibžda. draugams tariame širdingą mas. Todėl visvien, kaip Bet iš Jaltos žmonių tokio
Tai buvo paskutinis pasi tenkinimu priims didžiuma
APIE BALTIEČIUS
stebuklo niekas negali lauk
Amerika iš viso neturėjo nė ačiū.
spardymas. Savoju dinasti musų skaitytojų, kurie turi
Paryžiaus konferencija pa ti. Niekas ir nelaukia.
vieno šventojo.
sibaigs, taikos reikalas ne
Londonas (LAIC) — Ne- ja vargiai beatgaus sostą. giminių Lietuvoje”...
S. D.
Popiežius suprato Ameri
pažengs pirmyn.
persenai Londono lietuviam Ir kam jis reikalingas?
Ir Leonas ragina Bimbos
kos didelį vargą be savo PROTESTUOJA PRIEŠ
Iš Paryžiaus konferenci
darė pranešimą apie išvie
Italai
nepasigenda
Ema

BEVINO
ŽODŽIUS
užrašyti “Vil
šventojo ir šias dienas pri
jos niekas nelaukia, kad Ju ZIMARIOV — ZARASŲ tintų
lietuvių gyvenimą nuelio, jie nepasiges ir jo parapijonus
nį
”
ir
“
Laisvę.
”
pažino ir galingąjai Ameri
goslavijai, Lenkijai, Lietu APSKR. ŽEMES ŪKIO Miuncheno apylinkėse vie sunaus Humberto.
Daugelis
Amerikos
libera

kai vieną šventą. Pasirodo,
Aišku, pasitenkinimo bus
vai.^ Latvijai, Estijai butų
nos UNRRA stovyklos “De Raudonoji Infliacija
VEDĖJAS
kad į šventuosius patenka lų ir žydų organizacijų pa grąžinta laisvė. Tos tautos
ne
skaitytojams, bet tų
puty
Director
”
Harold
Ingma balsavimo keliu, štai ką kėlė didelį protestą prieš yra rusų imperializmo pa New York (LAIC)— Lie ham. Jis pasakojo, kad an
Musų
draugų
dienraštis
šlamštelių
leidėjams; jie
praneša “A. P.’’ iš Romos: Anglijos užsienių reikalų vergtos ir anglų amerikie tuvoje leidžiamas “Valstie glai ir amerikiečiai labai “Naujienos” gavo tokių ži gaus ekstra dolerių. O jei
ministerio Bevino žodžius.
Stalino komisarai tuos siun
“Pusiau vieša konsistorija Bevin sakė, kad daugelis a- čių išduotos. Išduotos begė čių Laikraštis,” nr. 17 pra patenkinti lietuvių, latvių ir nių iš Lietuvos:
Lietuvos
juodojoj
rinkoj
tinius konfiskuos — kiek
vienbalsiai patvirtino motinos merikiečių tiktai todėl rei diškai, sulaužant visus karo neša. kad Zarasų apskrities estų kulturingumu, jų mok
galima
gauti
visko,
tik
kai
čia bėdos!
slo
meile,
darbštumu,
šva

metu
duotus
iškilmingus
pa

žemės
ūkio
skyriaus
vedėju
Frances Xavier Cambrini iš kalauja atidalyti Palestiną
nos
astronomiškos.
Sviestas
sižadėjimus.
Išduotos
dargi
ra,
susiklausymu.
Stovyklas
Užsienių laikraščius Buyra Zimariov. Kaskart dau
Chicagos kanonizaciją. Nuo žydams, kad jie nenori tukaštuoja
iki
160
rublių,
lasijosj gali skaityt vien pa
liepos 7 d. ji oficialiai pasida- rėti daug žydų New Yorke.. be jokio reikalo, be jokio giau atsakom ingų vietų Lie lankęs ir gen. Eisenhower.
rinktieji.
Išvietinti
baltiečiai
ir
jam
ainiai
—
iki
120
rublių,
dešpelno
Anglijai
ir
Amerikai.
tuvoje
pavedama
rusamsrys pirmąja Jungtinių Ameri Del tų žodžių ir kilo protespalikę
gero
įspūdžio.
ra
iki
120
rublių,
cukrus
—
St Strazdo.
Jos buvo išduotos todėl, kad atėjunams.
kos Valstybių šventąja, pakel- tų audra.
AMERIKA NEBRANGI
NA SAVO DRAUGŲ

Stoka visko—Ne Visur

ta i šventąsias Romos Katali
kų Bažnyčios.”

Naujas Bandymas

▼ 11111^3
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Pmlapi* Trecūu

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Detroito Naujienos

ČIA ŽUVO LIEPSNOSE 15 GYVYBIŲ

Darbininkų Kovos

Juozas Stalinas

A

gardžiai pagamintų Val
gių ir Užkandžių

Todėl viešniai Bronei lin
kime laimingos kelionės, o
Čia gaunama ir “Keleivis”
jaunavedžiams
Mailoms,
pavieniais numeriais
kaip geriems lietuviams,
10 MILLBURY STREET laimingiausio vedybinio gy
venimo !
WORCESTER, MASS.

Draugutis.

i

i

Kaina 25 centai. Už»»1(?nWM Prašom Siųsti:
KELEIVIS, 636 E. Broad**?’ So- Boaton 27, Man.

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

iii B

you.” Jei nenori, eik kitur.
Kitas, išdirbęs šapoje gal
Prie ko prieisime ekono 10 metų, tai jei neimsi nau
miniame musų gyvenime, jo darbo, neteksi visų senu
jei šios šalies valdžia nesu mo teisių, o jei šaukiamas
laikys ir nepažabos aukš- negrįžai, tai esi baigtas, jau
tųjų biznierių ir didžiųjų dirbtuvė tavęs nebepažįsta,
korporacijų plėšrumo?
į _ ,
, , . . , A ,
Mat, kam karas atnešei 9^3 darbininkas turi danelaimes ir didžiausius nuo- ’Y11'- ^ai kurie išlaukė 2 ai
stolius, o stambiosioms kor-1$.mėnesius iki buvo pasaukporacijoms karas tikrai bu-m1 ve^ 1 darbą. Jei dabar nevo pelningas. Ir dabar stam imsi siūlomo darbo, tai kur
bieji biznieriai puikiai pel dėsis? Reikia juk gyventi,
nosi. Jų pelnų neapkarpo reikia visokius mokėjimus
nei kiauros valdžios lubos, daryti, reikia šeimyną mai
nei kas kitas. Jei kas ban tinti, arba, jei esi pirkęs ko
do jų keliamas kainas su kią nuosavybę, reikia išsi
laikyti, jie tuoj aiškinasi, mokėti. Taip ir grįžome į
kad aukštos darbininkų al darbą, į mažesnius uždar
gos verčia juos kelti kai bius.
nas. Išeina, kad kaltas yra Kada rekonversija buvo
tas vargšas darbininkas.
įvykinta ir prasidėjo taikos
Ši nuotrauka parodo Canfield HoteHo griuvėsius Dubuųue mieste, Iowa
Žinoma, tai yra akių dū darbas, mašinas radome
valstijoj. Tą hotelį anądi en sunaikino ugnis. Penkio lika žmonių žuvo liepsno
mimas. Teisybės nemato tik naujai suriktuotas, viskas
se, o 21 asmuo buvo suž eista.
tie, kurie nenori matyti, o padaryta dėl pagreitinimo
darbininkai, kurie skaito ir produkcijos, “speed up sis
NORWOOD, MASS.
nes aukas, o smulkesnės ei-’ NORI NUPIRKTI PA
seka gyvenimą, kurie dirba tema” žydi... O tuo tarpu
Į na į bendrą sumą.
VOGTUS DAIKTUS
unijose ir turi atsikasę akis, kai kurie skyriai dirbtuvė
Am.
Liet.
Piliečių
Bend-j
Aukovo V. Ikasala $2. o
---------jie gerai žino, kas dėl visų se dirba tik tris-keturias
i
Vienas
amerikoniškas
rovė
birželio
7
d.
buvo
supo
$1
aukavo
šie:
negerovių yra kaltas.
dienas į savaitę, dėlto už
J.
brangenybių
biznis
pasiūlė
Detroito darbininkai, ku darbiai maži. O gyventi rei rengus prakalbas Jurgiui K- Mečys, J. Smiglius,
rie gerai yra organizuoti, kia. Pragyvenimas kyla, Savaičiui, pabėgusiam iš Strašinskas, M. Jari-nis, J. Pa- nupirkti Hesso karalių giLietuvos. Jurgis Savaitis karklis, M. Minkevičius, a. Ka- minės turtus, kurie buvo pajau senai matė reikalą tiems kaip ant mielių.
prieš 3 mėnesius iš Švedijos valiacskas, P. Akunevičienė A. vogti Vokietijoj ir dabar sustambiesiems
pelnagro_____ Petraitis, A. Glebauskas, p. rasti Amerikoje. Biznieriai
Šalį.____
Amerikos
biams pastoti kelią. Visi Tos tai sąlygos privertė atvyko į _Šią_
darbininkus
stoti
į
kovą.
Lietuvių
taryba
jam
suren-i Kručas, J. Pėža, P. Vėtą, J. siūlo už tuos turtus apie tris
matome, kad musų vidaus
General
Motors
darbininkai
gė
prakalbų
maršrutą
po Dundulis, S. Razulevičius, J. milionus dolerių. Biznieriai
gyvenime išėjo taip pat,
kaip su tais garsiaisiais ka išstreikavo virš trijų mėne Amerikos lietuvių apgyven- Uždavinys, P. Blažys, J. Dixon, savo pasiūlymą padarė Hesro pažadais: sakė, kovoja sių. Kitos firmos streikavo tas kolonijas. Iš NorwoodojP- Mučinskas, M. Tamulionis,1 so karalių giminės įpėdinei,
me už demokratiją visame ilgiau, kitos trumpesnį lai Savaitis išvyko prakalbos K. Mickunas, S. Ainkonis, V. kuri yra tų turtų savininkė,
pasaulyje, bet tos demokra ką. Pagaliau iškovojome po sakyt į Toronto, Canadą. į Grinkevičius, A. K. Neviackas,' Amerikos policija visus
. . ' J- Verseckas, O. Kručienė, S. vagis jau išaiškino ir visus
tijos pasaulis dar ir šian 18 su puse centų priedo į
Savo
kalboje
Savaitis
Dulkienė, Pečiulienė. J. Vaši-j pavogtus turtus surankiojo,
valandą.
dien nematė. Viduj irgi buvaizdžiai pasakoja ir į klau liauskienė, Pakarklienė, Stašievo visokių pažadų, o kaip! Bet ką reiškia algų pakė- sytojus padarė gerą įspūdį. ne.
MAIKIO TĖVUI PO
Karas pasi Daige, tai iš tų Iimas, jei pragyvenimo reiK Į klausimus, kuriuos dau
PENKINĘ
visų pažadų nieko neliko. menys vėl kyla į viršų, vis giausia kalbėtojui statė ko Viso aukų surinkta $48.85
ir visi pinigai pasiųsti Ame Prisiuntė šie draugai:
Karo metu darbininkai iš kas brangsta ir lubos kai munistai, atsakė gerai.
rikos Lietuvių Taiybos Ižpatriotizmo susilaikė nuo noms pasidarė skylėtos,
Geo. Semsis iš Lavvrence,
dan.
kėlimo savo reikalavimų, kaip tinklas? Chryslerio
Mass., W. J. White, iš Broo
Dar jaunas vyras, vos 25
tada mus užbovydavo tuo, korporacijos
darbininkai metų, iš profesijos mokyto- Varde Amerikos Lietuvių klyno. J. Pumpuras iš Grand
kad “valdžia neleidžia,” rei dabar ir vėl rengiasi į ko jas. Buvo renkamos aukos Piečių Bendrovės visiems Rapids, Mich., Fr. Gabalis
kia žūt būt gamybą išlaiky vą, nes tos korporacijos Amerikos Lietuvių Taiybos aukavusiems tanu širdingą ;§ Cambridge, Mass., Geor- .
1 f?e Skrabis iš -Bedford, O.,
ti, po karo gausite pakėli darbininkai visada pirmieji veiklai
remt. —
Kadangi
vie aciu.
P. Kručas Mike Wolent iš Montello,
mą...
stoja į kovą, o paskui juos ni aukų rinkėjai pridavė
Laukėme kantriai. Kaip seka dažnai ir kiti. Atrodo,; vardus aukavusių po 50c., o
Mrs. M. Preibis is
tik nustojo mūšių laukuose kad kova vėl bus neišven-' kiti nepridavė, todėl laikRemkit biznierius, kurie Sharon, Mass., Mrs. J. Klikraujas lietis, tuoj visi ka giama.
rašty skelbiam tik stambes-skelbiasi “Keleivyje.’’
'mas iš Paterson, N. J.
ro darbai sustojo ir nebėra
uždarbių. Tūkstančiai dar Detroitas yra pramonės 5
bininkų ir darbininkių su miestas. Čia milžiniškos |
paskutiniu šuviu buvo pa dirbtuvės gamina taikos ge
Ką Tik Išėjo iš Spaudos Nauja Brošiūra
leisti į gatvę. Eikite namo. rybes. Čia auga biznierių
Ėjome. Vieni ėjo namo su pelnai. Bet čia ir darbinin
šypsena, kiti į smukles, kiti kai turi stiprias organizaci
dar kitur. Visi laukė, kad jas. Jei gyvenimas brangs,
štai, pašauks ir vėl prie dar darbininkai turės stoti į ko
bo ir vėl galėsime dirbti ir vą ir, jei reikės, galingos
musų miesto dirbtuvės vėl
maitintis.
kol darbinnikai ne
Pradėjo šaukti. Bet tuoj sustos,
iškovos
sau tinkamesnį už
— ARBA —
daugumas darbininkų gau
darbį.
Kaltė
dėl
tos
kovos
na pirmą “taikos dovaną”:
kurie uždirbdavo per karą kris ne ant darbininkų, bet
po $1.15 į valandą, tiems ant pelnagrobių ir ant val
Kaip Kaukazo Razbaininka >
darbdaviai siūlo dirbti už džios, kuri nesulaiko kainų
$1.10, arba ir už vieną do kilimo.
Pasidarė Rusijos
Unijistų Draugas.
lerį. Kitas, kurs pirma dir
bo prie mašinų ir gaudavo
Diktatorium
$1.45, dabar jam siūlo ki MONTREAL, CANADA
tą darbą už $1.25 į valandą.
Kai kam ir dar daugiau nu
Viešnia iš Brooklyno
mušė uždarbius. Nenori im
Parašė J. Pilipauskas
ti tokio darbo? “It’s up to
Birželio 8 d. čia buvo ves
/r*'" -r.
► * «* _
- *- •
MOTERIS NORI DARBO
tuvės p-lės P. Paliuliškaitės
,
t T *’i•'
.
ir kap. Mailos. Į šias vestu
----A \
. -r,.
- .5
Pusamže moteris pajieško darbo už
iraspadine mažame miestely arba ant ves buvo atvykusi iš Brook
farmos. Daugiau žinių suteiksiu per lyno Bronė Spudienė. Bro
V
t-.
7 • - ..-.uaa ;
laišką. Prašau įdėti štampą.
(25)
nė
pas
mus
pirmiau
yra
gy

MARTHA MENES,
1537 Temple St., Los Angeles 26. Cal. venusi ir aktingai veikusi
prie pažangiųjų organizaci
jų ir prie choro. Ji buvo
WORCESTER, MASS.
musų visų mylima ir todėl
CHESTNEY’S
dabar jos atsilankymas
mums suteikė didelio džiau
CANTEEN
gsmo. Paviešėjus, pasisma
VIETA MALONI IR ŠILTA ginus su savo draugais,
viešnia Spudienė grįžo at
Visokių Gėrimų, Alaus, gal į Brooklyną.

KAS SKAITO, RA5O

Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas š.ų pa j ieš
ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pa j ieško ir iš kur.
Andrulytė Anna, gyvenusi Water-į Kaltinėnų vai.. Tauragės apskr.. gyv
būry, Conn.
• Chicagoje.
Chicag- >je.
Virbickas, brolis <azio Virbicko.
Bagdonas Steponas, iš Pumpėnų,
Kaltinėnų vai.. Taui^gės ap.. gyv.
Panevėžio apskričio.
Balnytės (Paplauskienės) Rozali Chicagoje.
VorušL? Bronius Gegužinės-Leojos, giminės prašomi atsiliepti.
nuvkos \: -nk., Žaslių vai.
BACEVIČIENĖ (Špakauskai’.ė)
Vyšniauskai. Petras ir Zofija, iš
Pranciška, Papartynų km.. Sakių vai.
Eglupių k’ . Pajevonio vai.. Vilka
Boreiška Stasys.
Brazys Jonas, sūnūs Simo, iš Ke viškio ap . .r ją vaikai.
Žiaukivnė (Ri- oei aite), Karužiš
turvalakių. Vilkaviškio apskr.
Buinevičiai: Juozas, kilęs iš Ro kių km., Panevėžio apssr., ir jos
kiškio apskr.. Lietuvoje gyvenę • Vi vyra Antanas Ž uka, g> venęs Pittsliočių km., Kruopių vai.. Šiaulių ap., hu’-erhe, i'a.
ZitkausL.ene Agnieška. gyvenusi
jo žmona Elena Gedaminskaitė. ki
lusi iš Eidukių km,. Kruopių vai., Sn-nandoah. Pa
Šiaulių apskr.. ir judviejų Chicagoje
Jieškomieji ar ao.3 juos žinantieji
gimę vaikai, Pranas ir Julė, gyv. maloniai
pra'
ti^i.iepti:
Chicagoje.
Consulate G« feral of Lithuania
Bulkevičienė (Jokubynaitė) Barbo 41 W. »2nd St.. N
York £1, N. Y.
ra.
Bumbliauskienė (Gudliauskait»">)
Sofija, Velaičių kaimo. Tvėrių vai.,
Telšių apskr.
P1TTSBURGH, pa
Crowle John. gyv. Brooklyne ar
New Yorke.
Česnienė (Kivariutė) Kostai.-ija,
Mirė Kastantas Šinkūnas
Bučinavo km.. Vilkaviškio ap., gy
venusi Brooklyne.
Debulevičius. ar Dabulevičius Pi
Birželio 6 dieną čia mirė
jus.
tilipe Pit- burgho
Deltuvienė (Jokubynaitė) Jieva, iš .
įdviečių. Vilkaviškio apskr.
Būdviečių.
Į lietuviu Ž'nomaS draUgilU
AJnmo itsrtZ \ Yfovū
.
__
»• *
Demikienė I(Adomaitytė)
Marė. Š5
iš « »
Šiaudinių km., Lukšių vai., Šakių darbuotojas Kastantas Šin
apskr.. ir jos vyras Justinas, gyve kūnas, vos sulaukęs 56 me
nęs Wilkes-Barre, Pa.
Dobilas Jurgis. Sarginės km., Ši tų amžiaus. Mirė p ilgokos
lavoto vai., Mariampolės apskr.
ligos, palikdamas didžiau
Dodonis Feliksas. Karčiamų km.. siame nuliūdime žmoną, vie
Radviliškio vai., Šiaulių apskr.
Drusiai (ar Orusiai ). Jonas ir ną dukterį ir 2 brolius, Juo
Povilas, iš Anykščių miestelio.
zą Pittsburūkc- i> Povilą Ka
Germanavičiai ar Girmanavičiai,
Mikas ir Vincas, broliai Prano. Lie nadoje.
tuvoje gyvenę Stakliškių vai. Aly
Kelis pastaruesi »s metus
taus apskr.
Kastantas
Šinkūnas buvo
Goodman. Mary ir Frank, gyv.
Brooklyne ar New Yorke.
Lietuvių Mokslo Draugys
Grikšienė (Matuzevičiutė) Antani
tės
Kliubo gaspadorium.
na, iš Starkonių km.. Pašvitnio vai.,
Šiaulių apskr.
Čia bedirbdamas pradėjo
Grinevičius Kazys. gyv. Bostone.
Gudliauskai. Bronius ir Stasys, iš sirgti, buvo per kiek laiko
Varnių vai.. Telšių apsk.
ligoninėj, bet visos pastan
Jankauskas Juozas, šolių km., Ši
gos
nebegelbėjo.
lalės vai.. Tauragės apskr., gyve
nęs Pittston, Pa.
Velionis 1910 metais, vos
Jelmokai. kilę iš Pirčiupiu kaimo,
Valkininkų vai.. Trakų apskr., gyv. 20 metų amžiaus, apleido

.

T?

O,

Joncas Vincas.
Kaminskai. Adolfas ir Vitalius,
gyvenę Victoria. Calif.
Kemeža ar Kemešys Vytautas, gy
venęs Pittsburghe, Wandergrift. sū
nūs Onos Kemežienės-Didžbalytės,
kilusios iš Vyšpinių km . šakių ap.
Kižienė (Puklevičiutė) Marė, gyv.
Plymouth, Pa.
Kontsmonai. Adolfas ir Jurgis,
judviejų motina Lietuvoje gyveno
Zastautu km.. Tirkšlių vai., Mažei
kių apskr.
Kulik William. červonykiškės km..
Šakių ap.. gyv. Brooklyne.
Kunickas Antanas ir Kunickas Ed
vardas. gimę Amerikoje, gyvenę
New Yorke.
Labanauskas Jonas.
Labucki Frank, gyv. Milwaukee.
Lakickas Antanas. Patašinės km.,
Kvietiškio vai., Mariampolės apskr.
Lukoševičiutė Lucija, Lietuvoj gy
venusi Giraitės km.. Merkinės vai..
Alytaus apskr.
Lukšytė Grasilda, ištekėjusi, gyv.
Chicagoje.
Marsh Anna.
Mateliunas Jonas, šikšnių kaimo,
Linkuvos vai.. Šiaulių apskr.
Matulevičienė (Dabrukaitė) Ago
ta. Sankonių km., I^ipalingio vai.,
Seinų apskr.
Matuzevičiutė Augeliia. duktė Ka
rolio. Starkonių km.. Pašvitinio vai.,
kiaulių apskr.
Mikšys Joseph. gvv. New Yorke.
Mockus Pranas. Čiparių km., Tau
ragės apskr.
Morkūnas Antanas. Jotainėlių kaino, Ramvgalos vai.. Panevėžio ap.,
?yv. Brooklyne.
Morkūnas Juozas ir Morkūnas
?ranas, gyv. New Yorke.
Narmontas Jonas, Kernų km.. Mo«ėdžio vai.. Kretingos apskr.
Naujokaitis, sūnūs Antano.
Norvaiša ar Norvaišas Antanas, iš
Mitkaičių km., Telšių vai.
Orusiai (ar Drusiai), Jonas ir Po
vilas. iš Anykščių miestelio.
Paškanskai, Juozas ir Viktoras,
broliai Prano špakausko. Papartryt i
*:m., šalių vai.
Paškevičiai. Nikodemas ir Zethel,
ryvene Worcester. Mass.
Paulauskienės (Balnytės) Rozali■os giminės prašomi atsiliepti.
Paulausko Vlado, nuo Panevėžio,
riminės prašomi atsiliepti.
Pipcius Adomas ir jo žmona Jieva
Petkevičaitė, ir jų vaikai: Petras.
Adomas. Jonas, Anelė. Ona ir Mor
ta.
Pocius Jonas, sūnūs Leono Pace••ičians. iš Varnių. Telšių ap., gyve
nęs Bostone.
Rėklaitis Vladas.
Rindeika. Karužiškių km., Pane
vėžio apskr.
Sakavičius Jonas. gvv. Scrantone.
Saulėnai. Pirčiupio km.. Valkinin
kų apskr.. Trakų vai., gyv. Bostone.
Savickai, Alfonsas ir Juozas, iš
Vartų km., Bartininkų vai., Vilkaviš
kio apskr.. gyv. Brooklyne.
Sinusai. Andriejus ir Jonas. Ku
nigiškių km.. Šiaulėnų vai.
batalija. Stakonių kaimo,
Pašvitinio vai.. Šiaulių apskr.
Stanikunai. Jonas ir Juozas, sūnus
Jurgio. Vyplių km.. Ramygalos vai..
Panevėžio ap., gvv. Brooklyne.
Stepanauskas Jonas.
Stepanauskas Petras. Vygrelių k.,
Vilkaviškio apskr.. gyv. Worcestery.
Selmys Vladas, dirbęs viešbutyjerestorane Clevelande.
Vaitkvtė Elena, Lietuvoje gyvenu
si Švėkšnos miestely. Tauragės ap.
Virbickaitė. sesuo Kazio Virbicko.

vą, Veigolių kaimą, Šimo
nių parapijoj, Panevėžio
apskrity, ir atvyko į šią ša
lį, tiesiai į Pittsburghą, į
plieno liejyklų dibtuves Soho distrikte ir visą laiką iki
savo mirties šioje apylinkė
je gyveno.
Lietuviško darbo dirvoje,
Pittsburgho lietuvių draugi
jose velionis Kastantas pa
liko gražią atmintį, visur
dirbo nuoširdžiai ir su atsi
davimu. Jis dirb v choruose,
vaidinimuose, kooperacijoje
(kur jisai išsimt kino ir bučemės biznio), SLA, Liet
Mokslo Draugijoj ir bendra
me lietuviškame veikime.
Lai būna jam lengva šioš
šalies žemelė.
S. Bakanat.

HAFTfORD, CONN.
Mirė Jur- is Grigalis

Gegužės 2b d. mirė Jur
gis Grigalis. senas “Kelei
vio” skaitytojas. Velioni
at/yko į Ame įką prieš 4
metu? ir vicą laiką gyveni
Hartforne, o r^r 36 metu
gyveno toje p;» ioje vietoje
ant She’d- a St.
Paliko nubudime vien;
sūnų Izidorių ir brolį Joną
Veli-priklausė pri
Susivienijimo Lietuvių A
merikoje, prie Hartfordlietu , ių kliubo ir prie kit'
organizacijų. KEubui velic
nis yra T.emažzi pagelbėję
ir piniginiai.
Iš Lietuvos velionis paėj
iš Girgždų k imo. Skaudvi
lės vai., Raseinių apskr. Bt
vo vedęs. Jo žiro” a mir
jau prieš 15 mėnesių. Lie
tuvoj liko dvi seserys ir bre
lis Petras.
Velionis mėgdavo skaitj
ti ir bu\o senas “Keleivio
mylėtojas. Pas jį visada bt
davo ant stalo “Keleivio
keli numeriai. Buvo laisv
pažiūrų.
Tebūnie jam lengva Amt
rikos žemelė.
(
Sena* Skaitytojai

Puslapis Ketvirtas

as
Maikio su Tėvu
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Rinkimai Europoje

tokią taktiką ir Francijoj ir,
Čekijoj ir Italijoj. Bet tų i
taktikų
pavadžius laiko
Maskva.

MARGUMYNAI

____________
t
M. P. M.
toranus. Dabar jo surastas
KODĖL KOMUNISTAI vos tam tikrų garantijų,
Juozapas Ražauskas.
-------maisto mišinys buvo padakad fašistiniai gaivalai bu
STIPRUS FRANCIJOJ
Los Angeles pagarsėjęs rytas
bendradarbiaujant
tų sudrausti, kad ekonomi
IR ČEKIJOJ?
“Linksma Žinia' restoranų
laikytojas, Mr. geniausiems maisto specianė santvarka butu visuomeClinton, sugalvojo būdą, listams. Jei Clintono maisKomunistų partijos stip- nės kontrolėje ir neleistų įmoo
tnnco
kraštuose.
kur
sivyrauti
rusu
atžvilgiu
ne.Neramiame
pasauly,
kur
kaip pigiai ir sočiai maitin- to pakietukai tikrai pasirorūmas tuose kraštuose, kur
jie įsivedė arba įvedė armi draugingam 'neribotam ka- visuose kampuose kyla vi- ti bado ištiktus žmones. Jis dytų vertingi, juos butų ga
s?kle neramumai, staiga at- iš įvairių maisto dalių su- Įima pigiai gaminti ir šimjos pagelba savo diktatūras, pitalizmui.
Kokios
tada
pasekmės
eina viena ‘ liksma žinia, daro mažus maisto pakietu- tais tūkstančių paki^tukų
— vra sunku spręsti. Kitoms
*1 • •
uaitijoms
veikti neleidžia-j butų? Ugi, Lietuvos žmo- Ta zml4 skelbia, kad L NO kus. Vienas pakietukas turi siųsti į bado ištiktas šalis.
ma. Todėl iš paviršiaus ir, nės jaustųsi draugingi ga-i baigs Irano k.ausimą. Bent savyje tiek maisto, kiek Tą naująjį maisto mišinį
komunistu
propagandos lingam kaimvnui, kurio dė- taip ji žada padalyti.
tyrinėja tie žmonės,
y.u'
„ normališkam žmogui reikia dabar
da
■
- ža
-  ka jie atgųvo savo praras-i .T®. zlma yra ,"’1
Į vienam kartui pavalgyti, kuriems yrauždėtapareiga
sprendžiant, tai ten tik
__ žemes ir užsienių politi- vls°kiems
“apyzeriams,”1I Toks mažiukas maisto pa- rūpintis badoištiktais krašboja komunistinis žalumy- tas
nas, bet žiūrint iš apačios,, koje remtų savo galingą kai-[ baiJial?s^ .
kelis kainuoja pačiam išra- tais. Jei už penkis centus
tai prislėgtos žmonių masės myną. Tai nebūtų vien pa-;»?e|agįąms. Per kelis mene- dėjui 2 su puse centu, o jį galima žmogų pavalgydinir pūvantis kerynas. Kiek statytos šiaudinės valdžios sius INO stenėjo, plepėjo, galima pardavinėti po 5c. ti, tai butų didžiausia sar
žmonės mėgsta komunistinę parama, bet tai butų visų svarstė ir nagrinėjo “Irano
Naujas maisto mišinys mata civilizuotam pasauliui,
klausimą.” Tuo tarpu rusai
jei kur nors pasaulyje nors
santvarką, galima spręsti Lietuvos žmonių parama.
padarė Irane savo tvarką: vadinasi M. P. M., arba: vienas žmogus mirtų iš ba
tik iš tų kraštų, kurie turėjo
Bet ......
komunistai nebutu
. jie atskyrė nuo Irano alie- “Multi-Purpose Meal.” Mr.
kaip tai dabar kasdien
komunistų valdžią, o paskui ,komunistais,
kad jie taip jumj turtingą provinciją, Clinton sako, naujas mais do.
gavo progos pasisakyti ko darytų. Jie daro taip tik apginklavo ten “sukilėlius” tas yra sudaromas iš visų vyksta.
kios valdžios ir santvarkos ten, kur prieiti negali. O jr privertė Irano vyriausy- žmogaus organizmui reika
jie nori. Aiškus tam pavyz ten, kur jie prieina r zmo-i^ę išpildyti visus rusų rei- lingų maisto dalių. Į jį įei Amerikos Aliejaus Gamyba
dys yra Austrija. Nei Fran nems uždeda savo režimo kalavimus. Kol rusai Iraną na sojos pupų ki-uopos, svo
cijoj. nei Čekijoj žmonės brizgilą, jie kietai pažabo
gūnų milteliai, koncentruo Amerikoje kasdieną iš
komunistinio režimo nema ja šitas tautas ir paduoda gvaltavojo, UNO “svai*stė” ti proteinai, mielės, druska, kasama iš žemės 4,768,000
tė. Jie niekada nebuvo nu kančiuką rusu ir vietos ko ir stenėjo, lyg tarsi ji pati įvairių žolių mišinys, prie bačkos nevalyto aliejaus.
stoję visiškai savo politinių munistų politinei policijai. butų gvaltavojama. Dabar skoniai maišyti su calcijo Pagal gamybos vietas alie
kada rusai gavo, ko jie no
laisvių, nebuvo
nustoję
Nei Francijos, nei Čeki rėjo, UNO jaučiasi pasilen karbonatu, valyti žuvies jaus iškasimas pasiskirsto
spaudos, susirinkimų, žo
abeiVs-. v^aminai šitaip: Kalifornijos kasyk
džio, asmens laisvių. Tie jos visuomenė neragavo to gvinusi ir žada Irano klaulos po 860.000 bačkų, Kan
simą baigti. Tai
11 niacinas.
Tai viskas. To- K 11
kraštai buvo labai nuterioti kančiuko ir todėl jos turi; sima
i
Visas tas maisto mišinys sas — 263,850. Oklahoma
per karą. Visko trūksta. Gy neaiškų supratimą apie ko- ki yra tnjmpa istorija.
Jei reikėjo įrodymo, kad yra supakuotas mažame pa- — 378.000 bačkų, Illinois
venimas sunkus, kraštui at- munistinį režimą. Neaiškų
— 211,000, Arkansas—78,sigaunat kapitalistai kelia supratimą apie komunistų UNO yra veidmainių pada- kelyje. Jis lengva valgyti, 450, Louisiana — 380,000,
—Gut momink. Maik! > —Na, tegul bus ir taip,; galvas ir žvalgosi pelnų. režimą turi ir didelė dalis ras. šlykštus akių moniji-' nes užtenka tik pridėti van Colorado, Montana ir Wy—O kodėl tėvas nekalbi kaip tu sakai; bet vistiek Jiems ne tiek krašto atsiga- Amerikos visuomenės, čia mas, Irano klausimas tą į- dens (galima pridėti rieba- oming kasyklos 158.000,
lietuviškai?
i gerai, kad šventas biznis vimas ir visų žmonių gero- ir dalis lietuvių visuomenės rodymą davė visiems. Kas ių, jei kas turi) ir pavirinti Texas kasyklos — 2,114,matyti, dabar mato. 15 minučių. Maistas yra
—Jes, vaike, gal reikėtų auga. Jeigu komunistai A-'vė rupi, kaip greitas pasi- klauso komunistų šnektos ir nori
kad
iš
UNO niekas negali skanus, sotus ir pigus. Jį ga- 000 ir New Mexico — 93,jiems
tiki.
Dažnai
patys
aKomunistai tuo
lietuviškai, ale ar tu gali;menkoje pinigus Stalinui pelnymas.
—
merikoniški Amerikoje gy nieko gera tikėtis. Tai yra Įima valgyti su daržovėmis 300 bačkų.
man pasakyti, kaip lietuvis- ant bedieviškos makorkos. se kraštuose skelbia radika- venantieji lietuviai neturi faktas. Bet ne visi žmonės Pridėjus daugiau vandens
Iš tų skaičių matyti, kur
tai kodėl katalikai negalė lines ekonomines reformas, aiškaus supratimo apie rusų nori teisybę matyti. Akliau- IŠ JO gaunasi gardi sriuba, Amerikoje yra didžiausios
kai gut momink?
—Lietuviai sako labas ry tų rinkti popiežiui ant šven o apie jų intencijas politi komunistų režimą.
sieii žmonės yra tie, kurie o su mažiau vandens gau aliejaus kasyklos.
niams
suvaržymams
ir
jų
tų
šiušių?
tas, arba labo ryto.
partijų diktatūrą jie nekal Tai yra todėl, kad rusų sąmoningai užsimerkia ir nasi košė.
—Bet tas “labas.” Mai —Galėt gali. tėve, bet ba. Žmonės niekada nėra komunistai prie Amerikos! nenori matyti nemalonių
Mr. Clinton sako, jis turi
“Keleivyje” naudinga yra
toks biznis katalikams neke, kažin kodėl nelimpa
kunigai skel- i matę tikro komunistinio re- visuomenės valdymo prieiti faktų. Tie užsimerkusieji patyrimo su “pigiu maitinipne liežuvio. As rokuoju,
, j
,1 j
Tuos netraukia komu negali ir todėl vartoja kito veidmainiai dabar ir džiau- mu.” Jis jau nuo senai lai daryti visokius biznio skelkad tai nelietuviškai žodis bia* kad Dievas gali duotumo. Juos patraukia Komu- kią taktiką Jie vartoja ki giasi.
ko masinio maitinimo res- bimus ir pajieškojimus.
kaa tai nelietu įska. zoa s.
reikia melstis Betįnistu ekonominis radikalizJuk mes nesakom labas
t?1?1* meisu&. r>ei
.
...
t
zsnajpaa,
__ —
kai popiežiui
reikia naujukas, ioaei jų r,™
partijos
tuose
įaui nvynmai ai
±
o
r.
kraštuose
yra
gana
stiprios.
“labos kilbasos.” Mes sa- pantaplių. tai Dievas ne
'.rkom: “geras šnapsas,” “ge duoda. Reikia rinkti aukas.
Reikia dar pastebėti, kad
isant komunistų kiusri kopūstai” ir taip toliau. Reikia net naujų šventųjų
prasimanvti.
Čia,
teve,
ir
....f..
Taigi, vietoj “labas rytas.
numo rusarils užsienių ...
po
reikėtų sakyti “geras rytas.’’ Y41 P^irodo katalikų moks- litikoje, vidaus politikoje
Ale bėda, kad ir tas nege-r° silpnybė,
jie dažnai veda savaimingą
rai skamba. Taigi nepady-*
Maike, man ta\o kalba politiką ir taktiką. Todėl
vyk, Maike, jeigu aš tave pepatmka. L zbaiKim apie komunistų partijų įtaka tuo
susitikęs sakau “gut mor- ^aL Verčiaupasik.ausjk, ką se kraštuose yra stipri.
as tau pasakysiu apie Ame
nink.”
rikos lietuvių seimą Nevv! Pasižvalgius po rytų Eu— Kas daugiau?
nancriaii
vra
visko !'Havcn0 mieste- Pereitą ne-!ropą. reikia pasakyti, kadi
..K „J”
dėldieni to seimo deleea- ™sai jėga jvede ten savo
Maike. Ir aš tau pasakysiu, tams buvo surengtas dide- režimus, nustatė žmones sa-j
kad nesiektos naujienos. lis piknikas. Buvau ir aš te- vo, nenaudai. Tie režimai
Ve, gazietos rašo, kad šven-,
. n . . . .
...
•' ------- . gai! issilajkyti tik rusų ar-i
tas tėvas liepė kardinolams'"aL Pns.rinko tokia galy- mijos paramos dėka. Kiek
įrašyti į Visų Šventųjų Li- be SVC- ka<1,zmaPįs J™" nesistengiama komunistinė j
taniją Jieną Amerikos daeaIvf>l’: 15 kur t,ek riaue
lietuvių? Na. o kas butų, Jtaka tuose kraštuose suvatką.
ieigu suvažiuotu visa musų stiprinti, ji nestiprėja. To
—Kiek bus iš to gera7
stiprinama komunistinė
Ar Amerikoj bus daugiau ta'j,ta?.K?? batb’ •le’?u atsI dėl
administracija, kuri galėtų
mėsos? Ar atpigs sviestas? ke.ltu, ”T 1 e’ katr,e Jaa ^a jėga tuos kraštus valdyti, o
O gal pakils daFbininkų aiJ“k
Pakalenta
r
v
nesutrintu tada ne tiktai į visokią opoziciją komunis
sužlugdvti kalėjimais,
-Tu. Maike. kalbi kaip Ne?v Ha"na’ a'c ^sutilptų tams
trėmimais ir persekiojimais.
socialistas.
Tau
rupi
tik
ai-j
,r
*
COC sviestas ir mėsa
Bet*
~Bet del tO’ teve’ numi’
Sakoma, rusai bijojo ne
gos, sviesvas ir mėsa. oei
ofcikelti
draugingų vyriausybių jų
atsimink, kad žmogaus du-!
r,
šiai toks štofas nereikalin —Bet turės atsikelti. Mai atžvilgiu kaimyninėse vals
gas. Jai reikia šventų daik ke. Ant Sudnos Dienos tu tybėse, todėl jie jėga įsodi
atsikelti kiekvienas žmo- no sau “draugiškas” vyriau
tų. Todėl kuo daugiau bus rės
mis,
kas tik nuo Adomos ir sybes. Gal jie tų vyriausy
šventųjų, tuo geriau. Ame-1
gyvenęs ant šios bių draugingumą ir turi, bet
rika iki šiol neturėjo nei žemės. rra
Visi
turės stoti į jie visai nustojo žmoriij
vieno šventojo. Del to čia Juozapato Pakalnę.
draugingumo tuose kraštuo
ir jokių eudų nebuvo. Be
—
Nekalbėk
niekų,
tėve.
se.
Pasekmės gavosi tokios,
dieviai buvo užponavoję vi
Jeigu
vieni
lietuviai
negalė

kad rusai sudarė, turbut per
są šalį. Bet dabar bus ki
taip. Viena šventoji sėdės tų sutilpti visoj Amerikoj, savo durnumą, visą eilę
dangaus karalystėj ir iš A- tai kokiu budu visa žmoni kraštų savo parubežvje. kur
galėtų sutilpti “Juozapa žmonės yra labai nedrau
Galit būt užtikrinti, kad Narragansett duos jums
merikos. Tai parodo, Mai ja
to
Pakalnėj
”
?
gingai jiems nusiteikę ir tik
ke, kad katalikų viera kyla.
geriausio sustiprinimo — garsus Narragansett Ale
—Jes, Maike, tu čia pa nuolat didėjančiais suvar
—O man išrodo kitaip, darei gerą pastabą. Aš apie
ir Lager Beer — jūsų sporto smagumui — per iš
rusų remiami reži
žmonės nutavisiškai nepagalvojau... žymais
rė steigti respubliką, nors Kibą eik tu sau namo, o aš mai gali ten išsilaikyti.
tisą sezoną bus transliuojamas didžiųjų lygu Basepopiežius norėjo karaliaus. noriu vienas pats apie tą
Todėl savo įtakos plėtime
ball.
Italai jo nepaklausė ir ka biznį pamislyt.
kituose kraštuose ir pastan
ralių išvijo. Gal jau nebeto
gose nukreipti žmonių sim
Kuomet gausite Narragansett — pavaišinkit juo
li tas laikas, kuomet ir po
patijas Rusijai, rusai pasie
R. JACKSON PASI
piežiui nebus Italijoj vietos. TRAUKS IŠ NIUREM- kia visai atvirkščių rezulta
savo draugus ir kaimynus. Jiems taipgi patinka
Jis tatai nujaučia. Ir todėl
tų. Imkime, kad ir Lietuvą.
BERGO
Geras Daiktas.
jis pradeda žiūrėti į Ame
riką. Kad įsiteikti Ameri Amerikos vyriausias kal
Sakysim, kad rusai nebū
kos katalikams, vieną Chi tintojas Niurembergo karo tų prijungę Lietuvos prie
cagos
davatką
įrašyRusijos. Sakysim, kad rusai
A*
. • , nutarė
. 1•
Y
» kriminalistų byloje
•«
T R.
. • Jack
.
ti į šventųjų kataliogą. Jam šen. žada pasitraukti iš tos butų atidavę Lietuvai pri
tatai apsimokės ir biznio vietos ir grįžti į Washing- klausančią Vilniją ir lietu
žvilgsnių. Amerikos katali-1 foną Jis sako noris buti'viškus Prusus ir butų pali
kai daugiau jam aukos. Tai Washingtone ir prašys, kad kę lietuviams patiems sau
ne tikėjimo stiprėjimas, tė- Amerikos kongresas ištirtų santvarką nusistatyti. SakyGUE BASEB
ve, bet bizniški idskaičiavi- jo ginčą su aukščiausio teis- sim net, kad rusai reikalaumai.
jmo kitu nariu Black.
.tų iš nepriklausomos LietuPRFSENTEP RY NARRAG*N$fTT B»EWING fOMPANY, CRANSTON RHOPE ISLAND
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Puslapi* Penkta*

JAPONŲ KARO KRIMINALISTŲ TEISMAS TOKIJOJ
nu žodžiu, rusai siekė kuo
greičiausiau padaryti visus
ubagais, nes žmonės, kurie
nieko neturi, yra geresni
bolševikai.
Mirė G. Hauptmann
Bolivijoj “Ramu”
Sunkiausiai gi buvo klau
Bolivijos vyriausybė skel Žymiausias Vokietijos ra sytis, kaip jie meluodavo
bia, kad maištas tos šalies šytojas, Gerhard Haupt susirinkimuose. Bendrai, pas
sostinėj La Paz liko numal mann, mirė Silezijoj, sulau juos viskas yra pagrįsta me
šintas. Nemažai maištininkų kęs 84 metų amžiaus. Haupt lu. Jie sakydavo, kad pas
užmušta. Maištą kėlė jauni mann ypač buvo pagarsėjęs juos didžiausia žodžio ir ti
karininkai ir civiliai žmo prieš pirmą pasaulinį karą. kėjimo laisvė, kad jie visko
nės prieš prezidento Villa- Užėjus hitlerizmui Haupt turi ir gyvenimas esąs labai
roel nedemokratišką valdy- mann ne tik liko Vokietijoj, geras. O tuo tarpu buvo vis
mą.
bet buvo linkęs bendradar- kas atvirkščiai. Ne tik kad
...........................
fbiauti
su fašistine diktate^ gyvenimas darėsi neįmano
ra.
mas, bet ir prasitarti apie
Suomija Moka
tai nebuvo galima. Vienas
Apkrauta sunkiomis repa
Ši nuotrauka parodo Tokijos teismo salę, kur yra teisiami japonų karo kriminalistai. Kaltinamųjų
J&ponijo*
Kriminalistai
neatsargus žodis ir atsidur
racijomis Rusijos naudai,
suoluose
(nuotraukos gilumoj) sėdi: Dohihara. Hata, Hirota, Minami, Jojo, Oka, Umezu, Araki, Muto, HoPraeitą savaitę Tokio si kalėjime. Iš stambesnių
Suomija visvien moka savo
šino,
Kaga,
Kido, Kimura, Hašimoto, Koiso, Nagana, Ošima, Matsui, Hiranuma, Togo, Šigemitsu, Šato,
skolas Amerikai. Birželio mieste prasidėjo Japonijos ūkininkų žemė buvo atimta,
Šimada,
Siratori,
Suzuki ir Itagaki. Jų užnugary stovi Amerikos kareiviai.
15 d. Euomija sumokėjo A- karo kriminalistų teismas palikdavo 30 hektarų, o, be
merikai už seną skola $166,- Buvęs premjeras Hideki To to, toks ūkininkas skaitėsi
tą šlykščią komediją sulai-, pravesti, daug streikų prie479.40. Suomija yra vienin jo irgi traukiamas teisman, liaudies priešu, buvo nepa
kyti.
žasčių butų pašalinta ir tas
telė šalis, kuri moka skolas, bet jo eilė ateis truputį vė geidaujamas elementas, bu
Išdavystės vaisiai vargu prisidėtų prie industrinės
užtrauktas po pirmo pasau liau. Dabar svarstoma ja- vo pravardžiojamas buože
i ponų prasikaltimai Man- ir turėdavo kiekvienam ko
yra labai gardus. Jugoslavų
išlaikymo.
linio karo.
Jugoslavijos bolševikiška merikiečiams už jų paramą tauta, sąjungininkų išduota taikos
džurijoj ir Kinijoj.
munistui lenktis...
Prezidentas
sako, kad
Jums, tur būt, jau žino diktatūra teisia generolą ir verčia ant tų sąjunginin- ir Rusijos diktatūros pa Case bilius neprisidėtų prie
Francijo* Arabai
Afrikos Paminklai
ma, kad bolševikai per sa Michailovičių, pagarsėjusi kų šlykščiausias pamazgas vergta, dabar yra mokoma streikų sumažėjimo ir jei
Rinkimuose į Francijos
četnikų vadą. Teisme gene
byla vir neapkęsti Anglijos ir Ame toks bilius butų veikęs, visi
parlamentą Alžyro arabai Pietų Afrikos Unijos ka vo viešpatavimą išvežė 40,- rolas Michailovičius pareiš staMichailovičiaus
skandalu. Bet anglai ir rikos. Kas ir dabar dar ne didieji streikai, kurie siau
nacionalistai pravedė iš 13 reiviai nutarė, kad jų kraš 000 lietuvių, daugiausiai in kė, kad jis “nesijaučia kal amerikiečiai
to skandalo mato Teherano ir Jaltos po tė Amerikoje po karo galo,
atstovų 11. Arabai Alžyro te visi karo paminklai turi teligentų į Sibirą. Jie bolše tas.”
užsipelnė.
Jie
išdavė
Michai litikos žlibumo, tas tikrai y- butų galėję įvykti.
provincijoj reikalauja auto būti ne gražios stovylos did vikams buvo pavojingi, kai
Iš kaltinamojo akto ir iš
ir palaidojo jugosla ra žlibas.
nomijos Francijos ribose. vyriams, bet ligoninės ir ki po išsilavinę. Suėmė juos viso bylos vedinio matyti, lovičių
Kariu prezidentas pakar
vų
tautos
nepriklausomybę.
S. D.
Nacionalistų vadai, išrinkti ti naudingi ir kultūringi pa visus nakčia ir vežė atski kad Jugoslavijos diktatūra Jie nukreipė savo malonę
toja
reikalavimą išleist lai
į parlamentą, nesenai dar statai, kurių tikslas butų ge rais traukiniais vyrus, at nori apkaltinti ne tiek ge per karą į Tito-Broz ir jam j
kiną
įstatymą kovai prieš
#
....
buvo laikomi kalėjime, kai rinti čiabuvių gyventojų skirais moteris ir vaikus, už nerolą Michailovičių, kiek statė ginklus, amuniciją, CūS€ BMllS Vetuotasstreikus, jei streikai vyksta
sveikatą ir kelti jų kultūrą. kaltuose prekiniuose vago
po maištininkai.
prieš vyriausybę tose pra
nuose... daug mirė iš troš Angliją ir Ameriką. Prieš vaistus ir maistą. Dabar jie
monės šakose, kurios yra
tas valstybes vedama ta by gauna užmokestį.
kulio.
Paragvajau* Armija
Egypte Nedarbas
Prezidentas
Truman
ve

O kaip Michailovičius? tavo Case bilių. Prezidentas perimtos į vyriausybės ran
Kuomet prasidėjo karas la.
Paragvajaus armijos ka-j Per karą daug Egypto
Jugoslavijos
diktatūra
yrininkų grupė įteikė reika-': darbininkų dirbo anglų ir vokiečių su rusais, labai ap ra Rusijos pastatyta. “Tito”- Jau kas kas, bet Michailo ilgame laiške aiškina, kodėl kas.
Atstovų rūmuose del pre
lavimą prezidentui genero, amerikiečių bazėse ir dirb- sidžiaugėme, manėm atėjo Broz yra Rusijos lėlė. senas vičius tikrai neturi jokio rei jis negalėjo tą įstatymą pa
zidento
veto įvyko balsavi
kalo
ginti
anglus
ir
ameri

lui Morinigo atsistatydinti’tuvėse. Dabar dirbtuvės už- išvadavimas, bet greit apsi Kominterno agentas Balka
sirašyti.
Prezidento
nuomomas.
Iš
antro
kario už bilių
Jis yra tų galingųjų,
p
,
ir leisti krašte pravesti de- sidarė ir Egypte jau randasi vylėm. Vokiečiai tuojau iš nuose. Jis dirba tą, ko ru kiečius.
demokratijų
auka,
todėl
jis
ne
’
.S^e
bilius
non
gydyt
ne
pasisakė 255 atstovai, o
, .•
i •___ tPrieš
-l - - apie 300,000 bedarbių. vr:
Vi vaikė musų laikiną vyriau
mokratiškus
rinkimus.
vargu
turi
bet
kokio
noro
P
aclą
be
‘
P
as
T
els
sai
iš
jo
reikalauja.
O
Ru

prieš 135. Tokiu budu atsto
kelias dienas Paragvajaus sas Egypto ūkis kenčia nuo sybę ir pastatė savuosius ir sijai labai svarbu “įrodyti,” • £
kimus.
Prezidentas
prime

vų
rūmuose neatsirado dve
Churchillo politiką. Be
- - J
sostinėj buvo kilęs trumpas “rekonversijos” ir su dide parodė savo nagus. Tuoj kad Anglija ir Amerika ra sti
to,
Michailovičius
yra
budeina
’
J
,
1S
n
.
e
*?
1
kongie
jų trečdalių už bilių ir šiuo
kariškių maištas, kurs buvo liu sunkumu pereina į tai pamatėm, kad vokiečiams gino Michailovičių “bendra- lių rankose, jis gali būti pri-!s« vls« ellę
suraa
'
tarpu tas įstatymas atrodo
karą laimėjus, liksim tik
kos meto gamybą.
nuslopintas.
nymų,
kurie
.jei
butų
pra

darbiauti
”
su
Hitleriu
ir
verstas kalbėti taip, kaip vesti, sumažintų streikų pa palaidotas.
antraeiliais piliečiais, nes
vokiečiai save skaitė virį Į Musoliniu ir taip pat ragino Jugoslavijos diktatūra rei vojų ir padarytų kovą tarp
Kapitalistinė spauda da
kalauja.
žmogiais ir kariavo grobo- Ji “skersti partizanus.”
darbininkų ir darbdavių bar spėlioja, kad preziden
niškais tikslais. Padėti vo- Kaip
Vo,’T' žinoma, karo eigoje
Išeina,
kad
tame
skanda

mažiau aštrią. Tų įstatymų tas Truman. pasisakydamas
kiečiams vengėme, nes jau Anglija ir Amerika perstojo lingame teisme ir kaltinto skaičiuje prezidentas išvar- prieš Case bilių. norėjo užantrais karo metais matėsi, remti generolą MiChaiiOVl——
Kalbėti* Nėra Žodžių” , ra dabar tokių, kurie musų kad jie pralaimėję. Jie net čių ir pradėjo remti Rusijos jai ir generolas Michailovi dija: išplėsti draudimą nuo j tikrinti sau darbininku ■uairinkimuose.
nedarbo,
privertsiną
drau-isus
1948
metų
čius
bendrai
kaltins
anglus
žmonėms esantiems Ameri- tris kartus skelbė Lietuvo pastatytą partizanų vadą
į “Keleivio”
skaitytojas koje pavydi.' Aš gi labai je mobilizaciją, bet niekas Broz. Kodėl Anglija ir A ir amerikiečius del jų poli dimą ligos atveju, minima- Jei jis butų pasirašęs tą bi
drg. P. Miškinis‘So/Bosto- džiaugiuosi, kad nors jus ga nestojo. Ką sugaudavo su meriką padarė šitą išdavys tikos. Visa byla tarnaus lio uždarbio pakėlimas, už lių, darbininkų unijos butų
tam, kad sukėlus Rusijoj ir tikrinimas kainų kontrolės jo nerėmusios rinkimuose,
nė gavo laišką iš savo gimi- lėjot išlikti gyvi...
policija, tai tas nebeišbėg tę link jugoslavų tauots, tai Balkanuose žmonių ūpą ir išlaikymas pastovių kai o dabar unijos greičiausiai
nių Vokietijoj. Laiške tarpi Aš prisimenu musų senus davo !
yra ilga istorija. Matomai,
pasisakys už Trumano kan
kitko rašo:
• susirašinėjimus ir jūsų proTito-Broz režimas buvo kai prieš Angliją ir Ameriką, o nų.
Vokiečių
okupacijos
me

didatūrą.
tos
valstybės
yra
“
bejėgės
”
Jei
tie
įstatymai
butų
Brangieji:
I jektus įsikurti Lietuvoje. tu turėjom apie 10 slaptų na, kurią anglai ir ameri
Rašau iš Vokietijos griu-1 Atvirai sakant, aš ir tuomet laikraštėlių, kurie rašė ir kiečiai sumokėjo Stalinui
vėsių, nes taip likimo buvo nebuvau linkęs, kad jus ap prieš vokiečius ir prieš bol Teherane už aliantų “vieny
temta, kad aš su savo maža leistumėt Ameriką ir atsi- ševikus, nes nei vieni nei bę.” Dabar rusų lėlė Belgra
šeimyna karo audros buvau kraustytumėt į Lietuvą. Tik kiti mums nebuvo draugai. de atsimoka anglams ir aatblokštas ir, ar geram ar man nelabai patogu buvo
Baigiant užimti Lietuvą
blogam, dar išlikau gyvas. jus atkalbinėti, kad nesakybolševikams,
žmonės bėgo PAJIESKOJIMAl
Kas dedasi čia Vokietijoj, tumėt, ot giminaitis, nenori
į
Vokietiją.
Dabar
musų čia AS Vincą* Gruzdys, kilęs iš Ma
o taip pat ir musų pabėgė kad atvažiuotų tėvynėn gi
apskričio. Itrliškeliu vak,
lių tarpe, čia nieko nerašy minės. Šiandien aš labai yra apie 70,000. Butų buvę riampolės
Žirniškių kaimo, jieškau savo gimi
daugiau,
bet
visą
laiką
bu

siu. Aš manau, kad jus ir džiaugiuosi, kad taip išėjo...
naitės Marijonos Žinraitės-Navickievo uždara siena, o paskuti nės, kuri gyvera Amerikoje. Mano
Jūsų...
be to gerai žinote, o ypač,
adresas dabar toks:
niu momentu nebespėjo.
jei nueisit į kinoteatrą (mu
VINCAS GRUZDYS,
Tie, kurie bėgo, manė,
1220-B. Camp 25.
vius) ir pažiūrėsite, ką ro Tas Juo* Viskas Pagrįsta
D. P. Assemblv Centre B.A.O.R..
kad
jie
dar
Lietuvai
bus
do paveikslai.
via Great Britain,
Melu”
naudingi būdami užsienyje.
Germany.
Iš Lietuvos gautos žinios
uv , „ ,
• i
- Buvo labai daug tokių, ku- Pajieškau giminių, kurie randasi
(nors jų turime labai ma
KeL skaitytoja drauge rie sąmoningai pasiliko miš- Amerikoje, būtent: Stanislovo Siaužai), yra labai baisios. Gali P. is Nonroodo Kanadoje, kuose partizanauti ir mirti tilos iš Paežcrio kaimo. Šilalės vai.
ir Onos Marozienės. Aš esu kilęs iš
atsitikti taip, kad beveik vi gavo laišką iš savo pažįsta- savo žemėj...
Visi Bostono Edison’o elektros laidai, kurie buvo sugadinti
Tenenių miestelio, Kvėdarnos vai.
"
- - -.
sa lietuvių tauta gali žlugti. mų pabėgėlių. Tame įdoPrašau man rašyti šiuo adresu:
Rašykite...
jūsų...
subatoje audros metu, jau sutaisyti ir veikia. Jei del nepaprastų
RAPOLAS KAIRYS.
Keikiu, kaip vežikas ir rau miame laiške skaitome:
1220-B. Camp 25,
du. kaip vaikas, išgirdęs Brangus...
D. P. Assembly Centre, B.A.O.R..
aplinkybių kuris kostumeris da neturi elektros ir pašauks Edi
via Gre» Britain,
vieną kitą musų Amerikos Jeigu butų įdomu, para REIKALINGAS VYRAS Už
Germany.
son’o emergency numerį telefono knygoje, mes mielai padarysim
lietuvių daromus mums prie šysime, kaip bolševikai oku
GASPADORIŲ
Mes. Valerija ir Elena Chmiekaištus, kam mes čia esame pavo Lietuvą pirmą kartą.
reikalingus pataisymus.
liauskaitės. pajieškom
pusseserės
atbėgę! Nes kai kurių A- Priešintis ginklu jiems ne Aš esu 50 metų našlė ir tu- Anelės Tamošiur.ls, kilusios iš Uk
mergės apskričio! Kavarsko vals..
merikos lietuvių nuomone, turėjome jėgos, o kaimynai nų ukj arba vasarnamį, kur savo
Nors subatos audra tęsėsi trumpai, ji buvo viena nuostolaiku gyvenasio Detroite. Pra
ten Lietuvoj dabar esą la padėti irgi nežadėjo, reikė man reikalingas tinkamas vy šom atsiliepti šiuo adresu:
(26)
lingiausių Edisono patyrimuose. Tiktai 1938 ir 1944 metų ura
W. E. CHMlrtJAUSKAITĖS,
bai gerai. Mieli mano gimi jo pasiduoti likimui.
ras už gaspadorių arba darbi
Ganghoter? p41ung von der
nes, jei jūsų tarpe atsiras Atėjus rusams, gyveni ninką. Bet turi būt negirtuokPfordter- rasse 3-433.
ganai buvo nutraukę daugiau vielų. Iš 425,000 musų klientų,
(1.3-A) L'NRRA Team 120,
bent vienas toks išminčius, mas pablogėjo visiems, o y- lis. Platesnių žinių suteiksiu
Regensbcr<. Germany.
apie 150,000 buvo netekę elektros po šito šturmo; bet atstaty
prašau mano, o taip pat ir pač darbininkams ir ūki per laišką.
Pajieškau sa™ Riminių, kurie gy
kitų dar gyvų esančių lietu ninkams. Nes rusai tuoj vis
mo darbai prasidėjo dar audrai tebesiaučiant ir ėjo per naktį ir
MRS. M. MUCHUS,
vena. rodos, Ka »doje: Mykolo SkaMiddle Grove, N. Y.’
vių vardu spiauti jam tris ką išpirko, išvežė; musų pi
žaasko. Onos Hriuškaitės ir Kazio
visą nedčldienį, ir per 24 valandas elektra buvo atstatyta dau
Eranckevičiau-. • irie yra kilę iš Ra
kartus į veidą. Su tokiais nigus nuvertino, dešimts
kščių kaimo, ? ilavos vai., ir Onos
žmonėmis kalbėtis žodžių karių mažesniais padarė.
giau kaip 95-kiems procentams kostumerių.
Rackevičiutės. k ilsios iš Kragų kai
Petronėlė Lamaargienė
mo. Sidlavos «1. Prašau man rašyti
nėra. Durniaus ir teismas Uždarbiai pasiliko tie pa
nebaudžia. Aš visko nete- tys, o maistas ir drabužiai Užlaikau visokių vaistų nuo rožių šiuo adresu:
Mes dėkojame visiems, kurie padėjo mums taip greitai at
MR. K. KARINAUSKAS,
ronotų kojų !»•
--i-Yr,
rožių,
3
Ruc
Helmont.
ir
nuo
kau, bet galva kol kas lai- pabrango net penkis kar- TaipsH
turiu Galinį, Gvd^mo* Mo/ti
Broxdks» Belgium.
likti šį atstatymo darbą — valdininkams už jų talką, kitoms
kosi ant pečių. Rašiau jums' tus, pragyvenimo sąlygos nuo Reumatizmo. Kurie tK koldu *
vieną kitą laišką, bet vargu pasidarė panašios, kaip So- nesveikumus kreipkitės, duosiu g^ra
elektros kompanijoms, kurios paskolino mums savo darbininkų,
apsėdimai
patarimų ir busit patenkinti.
Toi*
j
vietų
Sąjungoj.
Ūkininkams
ar jus juos gavote. Visi ad
1Rl. ZŠT LAMsARGIENft, <3I)
ir ypatingai savo kostumeriams už suprantančią jų nuotaiką.
resai dingo kartu su daik buvo bloga todėl, kad rei ĮSI4 S. Water Si. Pbil.delphią, P*. Norėčiau sost»žinti su mergi
na arba moterim, be šeimynos, kad
pristatyti labai didelį
tais. Turiu tik M. adresą, kėjo
_
butų apie tokie amžiaus kaip aš, 50
BOSTON EDISON COMPANY
tai juo pasinaudodamas ir, kiekį grudų ir gyvulių už
metų ar daug»u* Turtų nejieškau;
200 AKRŲ FARMA
gali
būti
kad
f
'armerkaitė.
Pla

rašau...
labai žemą kainą. Sąmoninčiau apie sav? ^rašysiu laišku. At
PARDAVIMUI
James V. Toner, President.
sakymų duosiu y*””’
(27)
Karas užgriuvęs ant Lie- ?a’ uždėdavo daug didesMR. P. B.
Geri trobesiai. 100 akrų dir 435 Lincoln A™-’ Brooklyn. N. Y.
tuvos buvo taip staigus, kad nius kiekius javų pristatyti,
bamos
žemės, 25 akrai miško
atbėgusių į Vokietiją yra ne£u buvo įmanoma, kad
Našlė be - 'nos. 55 metų am
nedaug. Ypač labai mažai nualinti ukius ir suvaryti vi- ir 75 akrai ganyklų. Jei^ jn. žiaus.
turi puikia nuosavybė, pajieš
nuo Utenos. Kiek daugiau !sus J kolchozus. Kolchozuo- teresuoti. rašykit šiuo adresu- ko sau draugo girtuoklio. Rašykit
šiuo adresu:
..
WM. BRIKOWSKI.
vra iš sričių, kurios arčiau
žmonės galėjo tik dirbti
M R? NAšLft.
P. 2. Gleason, Wis. (26) 636 Broad vay. S<K Boston 27, Mass.
te
Vokietijos sienvs. Daug y-lir nieko savn neturėjo. Vie-'

Michailovičiaus Byla

Tremtinių Laiškai
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TREJATUKŲ PIKNIKAS NEW YORKO PARKE

Keleivio” Knygos

Moterų Skyrius

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

,*

Tai Ko Susilaukėm!
Kas galėjo Įspėt, kad lai-. Kiek brangaus laiko _ išmėje kara iries susilauksim eikvojam stovėdamos eilėse,
to, ką šiandien turim?--Kas --kad- _gavus nors truputį
galėjo tikėti, jog tokioj ga-'sviesto arba porą kojinių,
linini
trpi-vbiu nil-'Tr
išstovėtus keletą
lingoj ir
ir viunkin
visokių gerybių
pil Ir kartais išstovėjus
valandų
nieko
negaunam.
noj šaly, kaip Amerikoje,
Na,
o
kur
cukrus
su mėsa?
galėtų kada nors pritrukti
duonos? Viso pasaulio tur Tiktai juodojoj rinkoj kai
tingiausioj šaly, i kurią kas gauna. Gauna tas, kas
tūkstančiai badu mirštančių turi pakankamai pinigų, bet
darbininkui
ištiesę rankas maldauja pa neturtingam
gelbos,
šiandien trūksta tikra badas.
duonos. Ir ne vien tik duo Vargšai žmoneliai prade
nos trūksta. Žiemos laiku da dejuoti: ‘‘Manėm, kad
nebuvo galima gauti anglių. karui pasibaigus ir sugryTūkstančiai drebėjo nuo žus namo kareiviams, tuoj
bus visko prigaminta ir
šalčio.
Kurgi dingo anglys, ku-! krautuvės vėl bus pripildyrių visuomet turėdavom to tos. Manėm, kad vėl bus ga
ki dideli perteklių? Nejau lima pasirinkti ir visko nu
gi jie išsibaigė ir žemėje sipirkti. Apsirikom.” Išėjo
daugiau jų nėra? Anaiptol! kaip tik priešingai, ačiū
Anglių yra, tik dėl nuola streikams ir Washingtono
tinių streikų nėra kam jų politikierių žioplumui. Ne
pakankamai iškasti. Taipgi jaugi tai atlyginimas sugrynėra dar naujų automobi žusiems kareiviams už jų
lių, šaldytuvų, pečių nei vargus? Argi tam jie karia
žemės ukiui reikalingų ma vo ir statė pavojun savo gy
šinų. Ir tai vis dėl tos pa vybę, kad sugryžus rasti su
Kapse.
čios priežasties — streikų. irutę ir badą?

Kiek Kainuoja Siuntiniai Lietuvon

Bronx parke, New Y orke, laikraščio reporteriui pavyko nufotografuoti
dvejetą trejatukų, kurie buvo suguldyti ant žolės. Trejatas berniukų iš kairės
priklauso vokiečių Kornhaberių šeimai, o antras trejatas — Konradų šeimai.

Pagaliau, “turizmo” kan
celiarija praneša jums, kad
jai reikia dar $7.00 už to
kostiumo “išvalymą ir supakavimą,” nors jis buvo jūsų
jau išvalytas ir supakuotas,
bet “turizmo” agentūra sa
kosi turėsianti iš naujo vis
ką padaryt.
Galų gale reikia da pri
mokėti $1.23 pašto lėšų.
Dabar bus jau visos mokestys. Jei gerai suskaitysi
te, tai pamatysite, kad no
rint nusiųsti Vilniun nudė
vėtą kostiumą, Sovietų val
džiai bei jos agentams rei
kia sumokėti $30.26.
Jeigu siųsite tą kostiumą
patys, be šito “patarnavi
mo,” tai jūsų giminės turės
visa tai užmokėti tą kostiu
mą atsiimdami.

Karą Prisiminus

Bažnyčia sako, cad būro, o moka
mas saku, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i
Į kelias dienas visų veislių gyvūnus,
! kurie gyvena
išsimėtę po visų žemės
gy'
kamuolį?
oi j? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kar ėmėsi tiek vanoens, kaa visą
žemę apsemtų? Kar tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šimItai kitų klausimų, į kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
lir aiškiai išdėstyti 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 ............................................ Me.

Užmik, Kūdikėli...
Jau aptemo dangus
Ir užein naktelė,
Labanakt, mano brangus,
Lžmik, kūdikėli.
Angelai pins sapnus,
Tave miegant dabos,
Jie sparneliais apsups
Dangiškosios globos.
Kai prašvis vėl dangus
Ir tekės saulelė,
Kai iš miego jau pabus
Visi paukštužėliai.

Vėl nešiosiu tave,
Spausiu prie širdelės,
Vėl bučiuosiu aš tau
Mažytes rankeles...
J. Steponaitis.

Daktaras Apie “Poison Ivy”

Musų redakcija dažnai ris kabo jūsų klazete nie Buvau aš tenai,
“Poison Ivy” vardu Ame liestas vietas reikia tuojau
gauna paklausimų, ar gali kam nereikalingas. Jus nu- Kur žuvo šimtai,
rikoje
vadinamas toks nuplauti vandeniu su stip
ma dabar siųsti Lietuvon nešat tą kostiumą drapanų Kur laukas lavonais nuklotas! augalas,yrakuriuo
daug žmo riu geltonu muilu, koks yra
siuntinius, ir, jei galima, valytuvėn, kur jį išvalo, iš Patrankų griausmai
nių
vasaros
metu
užsinuo vartojamas
drapanoms
klek kainuoja nusiuntimas? dezinfektuoja, suprosina ir Ten gaudė piktai,
dija.
Visų
pirma
pradeda
skalbti
Odą
reikia
plauti
Kadangi Lietuva dabar y-Į duoda jums liudymą, kad Nuo durnų dangus ūkanotas.
niežėti
oda,
kur
ta
piktžolė
vatos arba audeklo gaba
ra maskolių okupuota ir te-i jis 100 nuošimčių švarus,
buvo palietus, paskui iššoką lėliais, kiekvieną gabalėlį
nai veikia sovietiška “tvar- Dabar jus nunešat tą ko Ateiną naktis;
au?ivviid
ir numetant ir imant vis šva
ka,” todėl siunčiami tenai stiumą ton “Pasaulio Turis- Kol rytas nušvis.
siuntiniai eina per Rusijos tų" kanceliarijom Parodot Ne vienas ten amžiam užsnūsta. , taip niežti, kad žmogus ga rų. Patartina tuos gabaliu
tavas sudraskyt save. Ir tie kus sumesti į popierinį mai
agentų rankas bei jų Įstai- liudymą, kad jis gerai išva- Apleisti visų,
nuodai baisiai limpa, bai šelį ir sudeginti. Taigi, ei
lytas. Kanceliaristas visų Toli nuo savų
gas.
siai plinta.
nant į mišką grybauti ar
Nors maisto ir drapanų pirma nustato jo vertę. Pa Sukruvinti kūnai ten pusta.
“Poison Ivy’’ auga patvo piknikauti, patartina pasi
galima Lietuvon nusiųsti, dėkim, jis Įkainavo jį $20.
riais, vyniojasi apie medžius imti su savim geltonojo mui
bet rusai tiek už tuos siun- Tuomet jus turit užmokėti Nėr kryžių; ant jų
ir driekiasi žeme. Žmonės lo.
tinius lupa, kad vargiai už- 80 nuošimčių arba $16 kaip Kapų apleistų
užsinuodija palietę ją dirb
Žmonėms, kurie lengvai
simoka ką nors tenai siųs- “importo muitą.'’ Bet tai Vien lauko teauga žolynai...
dami
daržuose,
piknikauda,
,
užsikrečia
“poison ivy” nuo
ti.
! tik pradžia. Jus turit da už- Mergaitė gėlės
mų
arba
grybaudami
mis-idais,
Dr.
Brady
pataria išMaskva reikalauja, kad mokėti 10 nuošimčių kažko- Ant kapo nesės,
i sitepti vazelinu arba greitai
siuntinio priėmėjas užmokė-'kio ten “USSR... mokesčio.” Kur miega jos brangus vaikinas. kuosešutinai
reikia
paliesti;
džiustančiu kremu (vanishtų jai importo muitą, kuris Tai reiškia da $2.00. Paskui
tą
žolę
tiesioginiai.
Galima
įng-cream). Susidūrus su
dažnai siekia 100 nuošim yra da 1% “Sovietų mokės- Paukštelis tenai
užsinuodyt
ir
netesioginiai.
“poison ivy,” tą riebalą rei
čio.
”
Pagal
visiems
žinomą
čių siuntinio vertės. Jeigu
Sučiulba tiktai
Užtenka
pereiti
per
ją
ir
kia numazgoti su stipriu
suvargę jūsų giminės Lietu aritmetiką, tas turėtų reikš Pavasario rytui prašvitus—
paliesti ją drapanom ar ba muilu, šitą priemonę yra
voje neturės iš ko šito mui ti 20 centų; bet “turizmo” Sidabro rasa
tais, kad paskui gauti ant bandęs National Institute
to užmokėti, tai siuntinio kanceliarijos vedėjas atran Sužibs kai kada
rankų, o rankomis besika of Health ir atrado, kad ji
da, kad jus turit užmokėti Ant užmiršto kapo nukritus.
jie negaus.
sant užkrėsti ir kitas kūno gerai veikia. Tų bandymų
Tiesa, tą muitą Stalino 38 centus.
dalis.
raportas buvo paskelbtas
diktatūrai galima užmokėti Toliau reikia užmokėt da Daug krito jaunų
Dabartiniu
laiku
“
poison
““Public Health Reports”
iškalno jo agentūrai Ame $1.65 “inspekcijos mokes Ten mano draugų...
ivy
”
yra
pavojingiausia,
nes
1940 metų liepos mėnesio
rikoj, vadinamąjai “World čio.” Tas, girdi, eina Rusi Už ką?... Jie gal patys nežino!
pilna
nuodingų
sulčių.
Ru

Geltonplaukiai,
jauni,
laidoje.
jos
importo
inspektoriams,
Turists, Ine.” Jos vyriausia
deniop ji apdžiusta ir ne
Į kremą reikia įdėti 10%
kanceliarija randasi New kurie apžiūrės jūsų kostiu Tvirti ir linksmi,
tiek
nuodinga.
'sodium perborate. Šis che
Yorke, 1123 Broadvvay, ir mą, kai jis pasieks Sovieti- Jaunystės audrų nepažinę...
Reikia tačiau pasakyti, mikalas dažnai yra deda
yra Įgaliota iškalno kolek- ’ ją.
Liūdna
jų
dalis:
kad
ji veikia ne kiekvieną. mas į pastą dantims šveisti
Ir “magaryčioms” reikia
tuoti muitą už siunčiamą
Gimtoji
šalis
Yra
žmonių, kurie gali im- ir labai pūtuoja. Bet šiltam
Sovietijon maistą ar drapa da užmokėti $2.00 už “lei
ti ją plikomis rankomis, ore jis greit iš kremo išga
dimą,” nes kitaip “geroji ” Ne to juk iš jųjų tikėjo!
nas.
Per
kiauras
naktis,
rauti su šaknimis ir jiems ruoja, todėl kremas turi būt
Daleiskime, jus turit Vil sovietų valdžia jūsų kostiu
nieko nekenkia. Bet kitus šviežiai pagamintas. Pasto
niuje brolį ir norit nusiųsti mo Lietuvon neįleis. Tie $2 Nemerkus akis
Ne
tam
juos
motulė
auklėjo...
ji labai kankina. Jie užsi- vėjęs mėnesį laiko, jis ne
irgi
eina
Maskvai.
jam padėvėtą kostiumą, kunuodija net durnais, kuo- tenka galios.
Miegokit,
draugai
!
met “poison ivy” būna de
MAITINA SILPNĄ PAUKŠTELĮ
Šaltieji kapai
ginama.
Teneslegia jauną krutinę!
Dr. William Brady rašo
APIE VALGIUS
Gal kartais nakčia
‘‘Boston Heraid,” ką jisai
Pailgus dvasia
darytų, jeigu jam tektų su PASIDARYKIM BANDU
Atskris atlankyti tėvynę.
sidurti su “poison ivy.” Aš,
KIŲ NAMIE
sako jisai, tuojau nušluostyDabarties sapnuos,
čiau paliestas odos vietas
Geru pyragaičių galima
Kad lauką kovos
vatos gabaliukais, pamirkęs padaryti su margarinu.
Išvystų kraujais aptaškytą— juos į gryną gazoliną (ne
2 puodukai karšto pieno.
Tuomet man baugu:
ethylį, kuris vartojamas au IVjs šaukštuko druskos.
šešėliai draugų
tomobiliuose).
Nušluostęs 2 šaukštai cukraus.
Manęs neapleidžia lig ryto...
vienu gabalėliu, paimčiau 1/3 puoduko sustiprinto mar
kitą, švarų, paskui trečią, garino.
O rytas nušvis,—
ir taip toliau, kad nusivaly 2 kiaušiniai.
Atmerksi akis1—
tų
visi nuodai.
1 puodukas razinkų.
Prisimena baisus Karpatai...
Bet jeigu man tektų var 1 plytelė mielių.
Ir aibes aukų
toti
automobiliaus gazoliną, 6 puodukai miltų.
Iš karo laukų
Prie karšto pieno pridėk
Atminus net šiurpas nukrato!.. sako jisai, tai žiūrėčiau, kad
oda nebūtų įdrėksta, nes ki druską, cukrų, margariną ir
taip galima užnuodyt krau razinkas. Maišyk kol cuk
Kada gi išties,
ją švino nuodais, kurių yra rus ir margarinas sutirpsta.
Skaisti užtekės
tame gazoline. Ir gazoliną Duok atvėsti. Sutrupink
Gyvenimo kito saulutė?
vartojant nevalia rūkyti ci- mieles ir įdėk į mišinį. Pri
O žmonės nurims
Ir siela atgims
garetų, nevalia to daryli ar dėk 2 puodukus miltų ir ge
ti ugnies, nes galima užsi rai išmaišyk. Sudėk likusius
Jos
spindulį
šventą
pajutę?
Kai mažutė Marytė Grigiutė apsirgo, jos vyresnio
miltus ir vėl išmaišyk. Už
degti.
ji sesutė atnešė jai mažutį paukštelį, iškritusį iš lizdo.
Litkka Šakalinis.
Jei gazolino nėra, tai pa- denk ir pastatyk šiltoj vieMarytė jį maitina.
,

1

t

į LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.
i

Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šita kny. Iš jos sužinosi, kad vyrai Uu«jv
ug pačių, o žmonus po kelis vyrus
Labai užimanti ir pamokinai.u kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 80c

2

KOKIUS DIEVUS ŽMONES
GARBINO SENOVĖJE?
Panašios knygos lietuvių kalboje
ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
dus dievus garbino senovės indai bei
trijonai, 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 stamt i ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00

TABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir MATERIALISTIŠKAS
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. ISTORIJOS SUPRAIIMAS.
1909 m., pusi. 63.......................... 28c.
Si knygelė aiškina proletariato fllizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kaa
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
pasaulyje įvairiausius nuoriVieno akto vaizdelis ir monolo gimdo tai
perskaityk šitų knygelę.
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie kius,
Kalba labai lengva. Knyga protau
tuvaitė. So. Boston, Mass.
darbininkam* neapkai1914 m.., pusi. 23...................... 10c. jantiems
nuojama. Kaina ....................... 26c.
NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei SOCIALIZMO TEORIJA.
kalas perstato nužudymų caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun Sis veikalas trumpais ir aiškiai*
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
draugijos formos, ir kodėl turės būti
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
28c
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. pakeistas kapitalizmas. Kaina
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA j
rpikia žwn«Ti
KRISTAUS VIETININKAS?
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
__ .
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų Valgyt ir gert reikia dėl to. kad
bažnyčios autoritetų ir faktais paro- J ^is», atšaus nepaga vojęs žmogua
J
f J dėl
& norisi? Del ko be valgio
do, kad Jis nėra,J°ks
■
žmogų* silpsta? Ir dėlko vienas maitinmkas. 224 pusi. Kaina .. >
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma------------------------------------------------- — I žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus,

toj, kad pakiltų dvigubai.
Padėk tešlą ant lentos ir mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
16c.
gerai išminkyk. Padaryk Parašė D-ras G-mus. Kaina
mažus pyragaičius ar ban KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
dukes, sudėk jas į taukuotą žmonės
kuria per amžius? Sį intnblėtą ir leisk pakilti dvigu guojantį politiškai-ekonomiškų klau
sima aiškina garsuis Vokietijos sobai.
lemokratų teoretikas Kari KautaKai pakils, patepk ban ky. Kaina ................................ 10*
dukes kiaušinio tryniu, su KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSISTATYDAVO SAU ŽEMĘ
plaktu su pienu, kepk apie
Labai įdomus senovės filosofų da20 minučių vidutiniam kar leidimai
apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
šty (apie 375 laipsnių).
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Kas mėgsta cukrų, gali kslas
Parašė Z. Aleksa.
ma sumaišyti pusę puoduko 40
pusL S = = , =
== =
lOt
pudruoto cukraus su dviem
BAMBOS SFYC1AI.
šaukštais pieno ir aptepti DŽIAN
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, nepyragaičių viršų. Iš šitos gu Amerikoj munšaino. šioje knygo
net 72 “Džian Bambos spy
medžiagos turėtų išeiti apie jeriai,telpa
” eilės, pasikalbėjimai, humorutiški straipsniukai ir juokai. Antra
trys tuzinai bandukių.
pagerinta laida. Kaina.............. 26c
Pastaba: Galima vartoti
taipgi dvi plyteles mielių, PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) No
nors viena padarys gerus jžsitikintia
(2) Žydinti Gina,
pyragėlius. Šis receptas pa (3j Klaida;’Vyras;
(4) Kcrekta. Jose nuro
jome kaip žmonės paikai tiki j viso
darQ Serą paprastą pyragą. kios
prietarus, burtus ir tt. .... 15c.
Vartokite razinkas pagal
skonį.
ALKOHOLIS IR KUD1K1AL
Patarimas apie mieles ne Arba kaip tėvų vartojami svaigi
eji gerumai atsiliepia jų val
pro šalį. Temperatūra yra narni
sams. Kas yra arba tikisi kada nor*
svarbiausias mielėms fakto boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
rius. Visuomet vartokite šil oerskaityti šita knygutę. Kaina lOe
tus (ne karštus) skystimus EILĖS IR STRAIPSNIAI.
ir laikykite mieles drėgnoj, Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
šiltoj — niekad karštoj — daugybė straipsnių, juokų rr tt.
iliustruota Ėains
26r
vietoj.
Atsiminkite, kad Puikiai
SOC1AL1ZMA6 IR RELIGIJA.
aukšta temperatūra užmuša I-abai įdomi knygutė šituo svarbiu
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiekmieles ir tešla nekils.
nas katalikas ir socialistas. Parašė
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
Kaina ......................................... 10e.

DAUGIAU VEDYBŲ IR
DIVORSŲ

KODĖL AS NETIKIU
I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl ji*
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
nesurauš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės .................................... 20*.

Karui pasibaigus, Ameri
koje nepaprastai padidėjo
sutuoktuvių skaičius. Per 6
pastaruosius mėnesius čia MONOLOGAI IR
susituokė 1,900,000 porų. DEKLAMACIJOS.
knygoje telpa daugybė nau
Taip sako Dr. Paul C. Glick, jų,Šioje
labai gražių ir juokingų monoloh* deklamacijų. Visokios temos:
Cenzo Biuro viršininkas.
rbininkiškos,
rcvoliucionieriškoe,
Kartu pašoko ir persisky tautiškos,
humoristiškos ir laisvama
Visos skambios, visos geros.
rimų skaičius. Normaliais niškos.
Tinka visokiems apvaikščiojimama,
laikais Jungtinėse Valstijo baliams, koncertams ir tt. Antra pa
se buvo apie 300.000 divor- gerinta laida. Kaina................. 26c.
sų per metus; dabar gi di- kunigų celibatas.
vorsų skaičius siekiąs 600,- Si knygelė parodo, kodėl Romos
popiežiaus kunigai nesipačiuoja Čia
000 per metus.
išaiškinta visa jų beoatystė? istorija,

S

DIDYSIS LIETUVIŠKAS

SAPNININKAS
Su Salemono Galva

Jau išėjo iš spaudos. Jame
išaiškinta virš 5,000 sapnų.
Knyga Turi Virš 300 Puslapių
Nustatyta Kaina Yra $2.00,
Bet “Kelevio” Skaitytojams
Atiduodam už $1.00.

Užsakymus Prašom Siųsti
“Keleivio” Administracijai:
636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

ios pasekmės ir doriškas dvaeiė.ki^e
nupuolimas, dių knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terį*, dukteris ir mylimosios nepaoultų i tokių kunigų globa Parašė
kun. Geo. Tovmsend Fox, D D., «u
lietuvino Ferdinand de Ram< gitia.
Kaina ........................................
28e
LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo ių apsisaugoti. ParaM
D-ras F. Matulaitis Antra, peržiūri
ta ir papildyta laida. Kaina .. 26c

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Ket mokslas Rojo
visai atmeta. Mokslas mano, kad
žmonijos lopšinė buvo Šiaurėje. Ir ši
knyga parodo, kodėl taip manoma.
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ..................... 26c.

“Keleivi*,” CM Broaduray,

Sevth Boston, Mu».
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Naciai Lietuvoje i

AMERIKA NAIKINA KARO ORLAIVIUS

ATĖJO PLĖŠIKŲ GAUJOS — VOKIEČIAI “PONU
TAUTA” — LIETUVIAI DEMOKRATIJŲ TALKININ
KAI — LIETUVOS DIDELĖ IŠTVERMĖ

Puslapis Septintas

i suminėtų klausimų, suvažiai vimas turės tani žodį-kitą ir
, apie musų Sąjungos viduji------------------i nj tvarkymąsi. Musu konstiKaip jau skelbta, rugsė- tis su spaustuve, padaryta tuCija yra nebloga, bet ji y-

L.S.S. Suvažiavimas

jungieciai besame turėję i gyviau reikštis musų visuo- pus ir tikslus, bet labai ne
platų musų organizacijos! meniniame gyvenime
daug ir neaiškiai kalbama
suvažiavimą. Tiesa, SLA Bet ir Cambridge šuva- apie vidujinį tvarkymąsi or(Pabaiga)
Lietuvos Ūkininkai
seimų proga turėjome kele žiavimas nebuvo visos LSS; ?įnizacijoje. Konstitucijos
Juodo Turgaus Aukos
Gal, gal toji slaptoji pretą socialistų konferencijų, suvažiavimas. Jis negalėjo laida jau jšgibaigusi, ją visAišku, slapta prekyba tu- kybą ir nebūtų taip išbujobet iš jų nedaug naudos te-i visos Sąjungos \aidu
kulbė-:
1.......
~ yjgp reikės atnaujinti, tad
rėjo savas aukas, sakysim, jusi, jei Lietuvos ūkininkas
buvo.
Į
tokias
konferencijas
ti.
Bet
visgi
tas
suvažiavimanau< ųa(į jjąa re
;
reikėtų
savus kankinius. Bet tos au butų bet kokiems vokiečių
nias
buvo
naudingesnis,
ne

atsilankydavo daug draugų,
sutrumpinti ir pritaikyti prie
kos iki pat karo galo mažai žygiams pritaręs, ar butų
gu kiti gana pripuolamai ir čarterio dėsnių.
kurie
aktingai
musų
organi

ką atbaidė nuo tokios pre laukęs iš jų bet kokios nau
zacijoj nedirba, bet tiktai mažai prirengti suvažiavi
Tai viena. Antra, suva
kybos ir atbaidyti negalėjo, dos. Sąmoningoji Lietuvos
mai ar, teisingiau sakant, žiavimas turės tarti žodi ayra
LSS
simpatizatoriai.
To

nes badas vertė tokiu ama ukininkija iš pirmų okupa
dėl konferencijų nutarimai konferencijos.
pie Centro Komiteto rinki
cijos dienų atsistojo griež
tu verstis.
dažnai
pasilikdavo
ant
po

Dabar
šiais
metais
turėmus. Praeity mes visuomet
vokiečiams opozicijoj.
Tiesa, šios prekybos Įgu toj
pieros.
Be
to,
tokiose
konfe-Įsime
visuotiną
LSS
suvažiarinkdavom Komitetą refe
vokiškam režimui nebu
dę vyrai ir iš kalėjimų laši Jis
rencijose
daug
laiko
tekda-Įvimą
Bostone.
Šiuo
suvažia

rendumu, bet keli metai at
ne tik lojalus, bec aktin
nių pagelba išsprukdavo. vo
vo
skirti
Susivienijimo
reivimu
turi
susirūpinti
Sąjun

gal LSS konferencija nuta
tylus ir sumanus prie
Juk vokietis pareigūnas gas,
kalams,
daug
kalbų
sukda
gos
kuopos
ir
pavieniai
na

rė, dėl techniškų sumetimų,
Pasyvus priešas. Tasai
davosi
apie
Susivienijimo
nors ir gerai Lietuvoje bu šas.
riai.
Kuopos
savo
susirinki

Centro Komitetą rinkti kon
Lietuvos ūkininkas, buvo
vo maitinamas, bet vis tik tikras vakarų demokratijų
reikalus ir ginčus tarp Įvai muose privalo apkalbėti su ferencijose - suvažiavimuo
ne tiek, kad pilnai butų bu pagelbininkas karys. Slap
rių Susivienijimo frakcijų, važiavimo klausimus ir siųs se. Šitoks nutarimas, mano
vęs sotus. O be to, jie čia tas karys, gerai užsimaska
o aktingesnieji musų drau ti sumanymus suvažiavimui manymu, nelabai geras. Vie
Lietuvoje daugumoj gyveno vęs karys! Jis tik reikalo*
gai visi turėdavo visokių per centro sekretorių J. Bui- na, kad tos konferencijos
pareigų SLA seime. Tuo vydą. Taip pat Sąjungos na nereguliariai Įvyksta. Ant
be šeimų. Jų šeimos Vokie
butenybės spi
tijoj likę tokių pyragų netu verčiamas,
tarpu
musų organizacijos rius maloniai prašau
ra, nemanau, kad dėl techriamas ir rūsčių gyvenimo
reikalai pasilikdavo antroje ti savo nuomones musų niškų dalykų reiktų nutolti
rėjo, kaip šie Lietuvoje gy sąlygų prispaustas davė vo
veną, tai kas nuo jų atlik kiečiams duokles, bet ne
vietoje.
i spaudoje ir teikti sumany-Įnuo demokratinių principų
davo — siuntė Į Vokietiją. tiek, kiek vokiečių karo
suvažiavimui.
į Taigi, minėtais ir dar neSėkmingiausiasLSS
---- ---su-!mus
.
važiavimas buvo Rytinių Į “ Keleivio” nr. 23 tuo rei-'minėtais klausimais, aš kvieRiebalų gauti vokiečiai frontui buvo reikalinga, bet
Valstijų LSS suvažiavimas kalu tilpo Bostono Socialis- čiu draugus ir drauges reik
niekuomet neprošalĮ ir retas kiek jis rado reikalingu at
Cambridge, Mass. Ten bu to straipsnis. Tame rašinyje sti savo mintis per musų
kuris iš jų nuo tokių gery sipirkti, kad ant jo gaivos
Karui
pasibaigus,
Amerikoj
liko
labai
daug
skrai

ir kuopų susirinki
bių atsisako, jei tos gerybės neužgriūtų skaudžios neiai- domų mašinų, kurios buvo pastatytos karo tikslams ir vo padaryta gerų nutarimų yra pažymėti 5 suvažiavimo spaudą
muose
gvildenti
LSS reika
o
LSS
centras
pasistengė
su
i
dienotvarkės
klausimai.
Matiesiai Į rankas pakliūva, t_
dabar nereikalingos. Todėl dabar jas naikina ir gau ! kuopų pagelba tuos nutari-1, no manymu, tie visi klausi lus. Kiekvieno sąjungiečio
Tiesa, rizikas, bet juk visas . ”1S Y.°kiečių frontui davė namą iš jų metalą vartoja kitokiems padarams.
mus pravesti gyvenimam I mai turės būti priimti suva- yra pareiga dėti didžiau
vokiečių karas rizikų buvo.
kiek jis norėjo, o ne
ne viskas buvo 100% žiavimo dienotvarkėm tik sias pastangas, kad musų
Tai visi rizikavo. Na, o kai tiek, kiek vokietis jam dik Tai išvadoje tenka pasa mos kelias per šiaurę i Eu- Gal
Įvykdyta,
bet visgi Sąjun- dabar draugų privalumas suvažiavimas butų gausus ir
visi, tai jau sunkiau, kalti tavo ir iš jo reikalavo, čia kyti, kad Lietuvos ūkinin ropą. Visas eskadronas B-29 gOS gyvenime
buvo padary- diskusuoti tuos klausimus pasekmingas. Lai nesiran
ne jis, bet vokietis nuo jo
ninkus surasti...
priklausė. Jei musų ūkinin kas ir miestelėnas griebėsi bomberių jau caio tolimus, £a nemažai progreso: suor- musų spaudoje ir kuopų su da nei vienos LSS kuopos,
Tuo budu Lietuvos kai kas vokiečiams dar kiek da slaptos prekybos ne smagu- skraidvmus šiaurėje, o atė-, ganizuota naujų ar atgai- sirinkimuose, taip kad suva- kuri neturėtų atstovybės
mas kad ir sunkiai gyveno, vė produktų, tai jau jo vai riavimų masinamas, ne vien. jus žiemai bus daroma ir, vįnta senų kuopų, sutvarky-; žiavę delegatai maždaug ži- LSS suvažiavime rugsėjo 1
bet šiaip taip vertėsi. Mies kų—nė išgrauš. Faktas lie pelno jieškodamas, bet to-i daugiau bandymų skrajoti +a techniška Sąjungos rei- notų narių tais klausimais ir 2 dienomis, Bostone.
to gyventojai, kad ir daug ka faktu, kad vokiečiai, pa del. kad nacis vokietis nie- ! šiaurėje, kur šaltis siekia > kalai, nupirkta “Keleivio” nuomones.
J. Glaveskas,
vargo, bet jei ne visai so skelbę Lietuvoje trečią iš kuomet nebuvo jo draugu, 66 laipsnių žėriau zero.
Apart Bostono Socialisto
LSS Centro pirm.
namas ir perimtas iaikraščiai, tai bent nebadavo.
ar
net
lygiu,
bet
eiliniu
plė

eilės mobilizaciją, visai nešiku. Šio plėšiko užpultas
Lietuvos gyventojai, ku-i dviprasmiai davė suprasti, lietuvis gynėsi, kaip mokė
rie šiokiu ar tokiu budu bu-! kad jei sunai nesusirinks Į jo ir jį apgaudinėjo, kaip
vo Įkinkyti Į vietos admi-;- mobilizacijos^
tai galėjo. Ir tai jisai darė, nes
aQT7/\ gaiva
nMllunpunktus,
lrz^ AjT..
aioanu.
nistracijos pareigas — jų
nepalaužiamai tikėjo vaka
garbei tenka pasakyti, kad bilizacijos punktai buvo iš rų demokratijų pergalei,
visur padėjo saviesiems, o kilmingai pasiruošę patikti ne tik tikėjo, bet visame pa
MŪSŲ ATEITYJE...
neretai net patys tiesiogi- jaunuolius ir dar juos iškil dėjo ir rėmė, kad toji per
niai paremdavo* tą slaptą min^iau palydėti Į mirties galė galimai greičiau Įvyk
prekybą ir jei kokie pavojai Pra£ara- Laukė, laukė ilgai tų, ateitų, nes su šia perga
TAI ŽINIA!
gręsdavo — iš anksto visus' ^r. kantriai, o vienok Į mo- le jis sijo savo krašto liki
BOSTONO ‘EL’
Įspėdavo. Tai juo labiau vo- bilizacijos punktus susirin- mą. O to savo krašto likimo
12 NAUJŲJŲ
UŽKLUPO
kiečiams buvo sunku su ko tik kliši, akli ir kiti vie jisai kitaip nesupranta ir
DŽIO, KIEK
slapta prekyba kovoti. Ji ne naip ar kitaip gamtos nu neĮsivaizduoja, kaip tik ne
ŽIEMA—”!
DABAR JŲ
tik nemažėjo, bet
tolydžiai; fili
skriausti,
kurie jokiam fron- priklausoma valstybė.
___ •___
inViomc rlovko
TURĖSIM
plėtėsi ir vis stipriau orga tui, jokiems darbams netin
ka...
nizavosi. Na, sunku sugau
Čia gludi vienas iš svar
ti, jei sakysime vokiečių ka Kas daryli? Kad ir labai biausių akstinų, dėl kurio
ŠI NUOTRAUKA BUS
buvo
drąsus
Lietuvos
siau

riškas sunkvežimis iš kaimo
jis nebojo jokių aukų, net
KAIP “GRAŽIAUSIA
slaptai prekybai veža mais tėję rudmarškiniai, bet čia savo gyvybės.
MERGAITĖ”
to produktus. Kokiam vo supasavo. Negi visus Lietu
Šitą
Lietuvos
gyventojų
kiečiui ateis Į galvą tokia vos gyventojus iškarsi. Nemintis, kad jų karys tikras apsidirbsi. Virvių neužteks. nusiteikimą gražiai paryški
ši viena iš baisiausių mo no vienas senas Eržvilko
D slaptos prekybos dalyvis? Ir
ūkininkas. Jo
O be to, tasai karys gink bilizacijų — ant šuns uode valsčiaus
luotas ir neprasčiau ginklą gos nuėjo. Tai buvo didžiau dviems sunams nestojus moi sias tautos bandymas ir ji- bilizacijon, atvažiavo rud
valdo už rudmarškinj.
. sai gražiausiai pavyko. Vo marškiniai kratą padaryti
Jei ne ši slapta prekyba, kiečių frontas nesusilaukė ir vylėsi tuos du neklauža
DABAR BUS
Lietuvos miestų gyventojai mobilizuotų Lietuvos jau das surasti. Nerado! Sene
85 SNIEGO
lis žiauriai spiriamas savo
butų badavę. Ypač buvo nuolių.
PLŪGAI IR
sūnų
neišdavė.
Ir
senis
su
sunkus paskutinieji metai,
GAIP JIE REI
Tiesa, Lietuvoje veikiąs
nes tuomet pagal maisto vokiečių kariškas štabas ne savo senute žmona rudmarKALINGI!
korteles gyventojai gauda juokais susirūpino. Ir po il škinių akyvaizdoje šventa
vo tik duonos, druskos ir gų svarstymų priėjo tokios dieniškai apsirėdė ir apsirė
kruopų — visa kita jau ne išvados — jei Lietuvoje su dęs tarė:
buvo. Cukraus, veik visą o- mobilizuosi bent vieną di —Nelaukite mano sūnų,
kupacijos laiką taip kaip viziją. tai čia reikia iš fron jie neateis. Jie Lietuvai rei
nebuvo, o vienok miestelė to atgabenti bent tris divi kalingi, o štai aš jau senas,
nas, kad ir šykščiai, bet vis zijas. Mainai aiškiai nely jei jums reikalingas, tai mu
dėlto surogatinę kavą ar ar gus, o pasėkos stipriai abe du su žmona eisiva, visam
batą pasisaldydavo. Mat, jotinos. Tokio turinio teleg pasiruošę... Rudmarškiniai
statistika buvo nustačiusi, ramas buvo pasiųstas Hit nosis pakabinę išdūlino iš
Vasaros Pasiruošimas
kad cukriniai runkeliai bu lerio štabui.
namų...
geriausia Žiemos Apsauga
vę labai mažai cukringi...
T. J.
Hitlerio Piktis
»s. Į nuoja. Kad nuvalyti 77 colius
Gera buvo statistika! Lietu
1946 m. Kovo 1 d.
n- į sniego 1920 m. "EL" išleido
voj gi veikė trys cukraus fa Hitleris tuomet viešai iš
•ie 1 5615.549; gi 1945 metais 80 coplūdo lietuvių tautą. Tauta
brikai !
is- lių sniego pašalinta už 5627.uo 426. nežiūrint didelio medžiabe
savigarbos... reikėjo tik
Miesto gyventojai, pagal
Bandys
Siaurės
ie- gos ir darbo pabrangimo. Kaip
pridurti,
—
be
naciškos
sa

maisto korteles negaudavo
mes tai padarom? Nuolat geKelią
į rindami sniegui valyti įrankius.
sviesto. O vienok, bent vie vigarbos... O vienas iš akvKita žiema turėsim 85 moną kartą i dieną vistik kad lesnių Vokietijos užsienio
>rn demiškus sniego plūgus ir gareikalų
ministerijos
parei

Ateinančią žiemą Ameri
ir vieną duonos riekutę
lP* lėsim dar geriau sniegą valyt...
,e‘ jūs tikrai galėsite nuvykti j
apsitekdavo. Mat, statistika gūnų, atviresnės nuotaikos kos armija darys bandymus
er" darbai Štai kodėl mes pradepagautas,
išsitarė
:
—
užkie

su visokiais ginklais tolimo
net viešai paskelbė, kad
al" I dam savo pasiruošima dabar!
TAIS NAUJAIS
Lietuvos karvės žymiai ma tėjusi tauta, visas tautas Eu je šiaurėje, Alaskoje ir AleSNIEGO PLŪGAIS
žiau duoda pieno, negu Vo ropoje ant kelių paklup- uty salose. 4,5000 kareivių
BOSTON ELEVATED RAILVVAY
dėm,
o
šios
neįveikiame...
O
su tankais, armotomis ir ki
kietijos. ar kitų Baltijos val
‘EI/ TIKRAI GA
stybių. Žinoma, Lietuvos u- paskui susigriebęs pridūrė, tokiomis karo mašinomis
LĖS NUVALYTI
TAIbra:
VAJE. VAJE
kininkui buvo visai rimtai —bet ir ta tauta bus nu jau dabar pradeda rinktis.
TAI BENT JĖGA
KITA ŽIEMA
SAVO BĖGU S!
prikaišiojama, kad jisai ne bausta, bus skaudžiai nu Kai ateis žiema, tie karei
TIKRAI JI ŠLUO
Aft NEBEGA
moka karvių tinkamai pri bausta... 1
viai darys visokius prati
TE NITftLUOS
LĖSIU ROGI Grąsinimai neišdegė, ne mus tolimoje šiaurėje, kad
žiūrėti. Tasai ūkininkas dėl
TĖM ČIUOŽTI
SNIEGO pusnis:
kad lietuvio žinotų kaip veikia mašinos
_ todėl,
.
tų priekaištų nesijaudino... išdegė
Šypsojos ir galvojo sau — ištvermė ir sprandas žymiai ir ginklai šaltame šiaurės
kietesnis už nacių kumštį, ore. Kartu bus tiriamos žietegu jie zaunija.
(Laiškas iš Europos)
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Milionieriaus Užmušėjas
Susektas. Jis Nusižudė

IŠ BOLŠEVIKIŠKO
SUSIVIENIJIMO
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Jis buvo LDS suvažiavime
Leaiono Piknikas ,]ė kainas mėsai, o dabar tie riams, kurie naudojasi mė
delegatu ir iš Bostono išvy
prasikaltę biznieriai trau sos trukumu ir ima nelegako i New Haven, į SLA sei
kli LfOUanonUS
kiami atsakomybėn. Kai ku- les kainas. Pažymėtina, kad
mą. Drg. B. Versackas bu--------rie mėsos kupčiai ėmė nuo daugumas patrauktųjų Į
vo atsilankęs su savo pus-' Amerikos Legijono Stepono 25 iki $100% daugiau už teismą biznierių yra stam
broliu Versacku iš Cambrid-į Dariaus skyrius (317) rengia mėsą, negu yra nustatyta bus pirkliai. Mažiukai biz
ge Mass. Svečias apžiurėjo: dideli pikniką, kuris Įvyks bir- kaina. Ar OPA veiks po lie nieriai nėra tokie lupikai,
musų Įstaigą, užsakė knygų želio 23 d. ROMUVOS PARKE, pos 1 d. dar nežinoma, dėl kaip turtingi ir stambus.
ir painformavo apie veiki-Į Montello, Mass. Įžangos bilie to dar tebeina derybos ir
mą Akrono draugų.
tai bus po 25c., kurių savinin- diskusijos kongrese, bet kol
Remkit biznierius, kurie
To paties LDS suvažiavi kai galės laimėti šias dovanas:
’
ji nėra panaikinta, OPA nomo proga redakcijon buvo 1. Karo bonas $50 vertės.
ri parodyti dantis bizn i e-! skelbiasi ‘ ‘Keleivyje.”
užsukęs ir drg. G. Martin- 2. Karo bonas $25 vertės.
Martinaitis iš Clevelando, 3. Desk lamp.
r
senesniais laikais padėjęs 4. Fountain pen.
Clevelande organizuoti “sko 5. Smoke s ta mi.
Stepono Dariaus posto legio
ka.”

Bostone praeitą savaitę Policija greit išsprendė
Whitcomb
posėdžiavo Lietuvių Darbi milionieriaus
ninkų Susivienijimas. Daly žmogžudystę, apie kurią bu
vavo 124 delegatai, Įskai vo pranešta praeitame “Ke
tant į tuos delegatus ir vi- leivyje.’’ JĮ nužudė George
sus susivienijimo viršinin- E. ' Hardy, kurs gyveno
Westfield, N. J. žmogžudys
nieriai kviečia Į savo pikniką
kus.
visus Bostono ir apylinkių lie
Svarbiausieji to seimo i papildė saužudystę savo na
nutarimai buvo: pakelti mo-j muose. "Policija negincija- Sunkiai Sužeistas Jonas tuvius. šis skyrius dabar uoliai
Ambrozas
kesnį Į “lėšų fondą,” vietoj!mai Įrodė, kad Hardy yra
organizuojasi. Prie jo gausiai
15 centų Į mėnesi dabar na- tas pats žmogus, kurs nu~
-- rašosi sugryže 2-rojo karo veSekmadienio nakčia nezi- teranai. skri likisi išaugti
riai mokės po 20 centų i mė žudė Bostono turtuoli.
nesį. Lėšų fondas bolševikų Policija spėja, kad Har nomi piktadariai sunkiai su- didžiausia ir veik!iausią lietuvių
Unkėj
susivienijime yra ta karvutė, dy galėjo turėti koki nors zeide j galvų Jonų Ambro-.
zų,
southbostomski
lietuvj,
Susirinkimai
buna
kas
antra
kurią čiulpia “Laisvės” j pagelbininką čia Bostone,
kurs
gyvena
ant
E.
Broadspaustuvė. Todėl pakėlimas!ar Millinocket, Me., nes jis
mėnesio ketvirtadienį nuosavam
mokesnio i tą fondą eis Į buvo gerai painformuotas wav ir G gatvių kampo. J. name, prie C ir Athens gatvių,
gerovę visokiems bosams ir apie Great Northern Paper Ambroze jaunas vyras, 34 South Bostone.
boseliams, kurie šildosi apie, Co. biznio reikalus, turėjo metų. Jis rastas nakčia ant Postui dovanas aukavo šie
LDS.
j neviešus tos kompanijos te- G gatvės su sumušta galva. biznieriai: Desk Lamp — PeKitas nutarimas, irgi “dėl' lefono numerius ir žinojo, Nuvežtas i ligoninę Ąmbro-, ter Ketvirtis, fountain pen —
narių gerovės” lietė dienpi- kad Millinockete bus laisva zas randasi mirties pavoju Frank VVhitens, Smoke Stand
je ir dar negalėjo policijai — Lithuanian Furniture Store.
nigius. Kai LDS bosai Kur vieta viename fabrike.
paaiškinti, kaip atsitiko jo
nors važiuoja, jiems apmo
Lietuviai legionieriai auko
nelaimė.
kama kelionės išlaidos ir
tojams
taria nuoširdų ačiū.
Šaunios Buvo Bagočių
viešbutis, o kad jie jaustųsi
Junior Comander, J. R. B.
Dukters Vestuvės
Jonas Stambins prigėrė
tikrais proletarais, jiems
I
dar bus mokama po 8 do Pereitos subatos vakarą
Traukia
į
Teismą
Juodą
lerius dienpinigių. Seniau buvo advokate F. J. ir Biru Antrą valandą popiet šį
turgius Mėsininkus
buvo mokama po 6 dole tės Bagočių vyresnės duk panedėli L streeto maudy
rius, bet už šešius dolerius ters Elainos sutuoktuvės su nėse besimaudydamas pri
75 krautuvės Bostone, ku-i
gėrė Jonas Stambiris, 53
bolševikas negi gali žmonis. Arnoldu
,
iš
Arizonos.
rios
pardavinėjo praeitą sa
metų
amžiaus
lietuvis,
gy

kai nėr dieną pavalgyti! £10 : *
Tuojau po sutuoktuvių jau venęs South Bostone prie vaitę mėsą aukštesnėmis
Taigi’ dėl narių “geroVės” Tuojau
kainomis, negu nustatytos
Mizarai ir kitokie LDS bo- navedžiai išskrido Į “me- 1426 Columbia Rd.
OPA, traukiamos i teismą.
sėliai gaus po 8 dolerius die-jd.aus
0 sYečįai’ ku’
Sekmadienį
OPA agentai
„ai maistui.
į r.ų galėjo būt apie 80, pa- Daug Delegatų iš Bostono
sihko tėvų namuose bankiepadarė medžioklę ant juo
Išvyko Į SLA Seimą
Dar vienas svarbus nuta- tuoti. Bankietas buvo labai
daturgių biznierių, kurie kėrimas liete labdaros fondą, jaukus ir tęsėsi iki ryto.
Iš Bostono Į New Haven
Ikišiol kiekvienas narys mo- Vestuvėse teko sueiti Į pa- SLA seimą išvažiavo daug
kėjo po 20 centų Į metus. žinti su Indijos kunigaikš delegatų. Dalis jų išvažiavo
Dabar nutarta imti mokes tyte P. K. Malkani iš Kara- seimo atidarymui, kiti kiek
ni Į tą fondą kas mėnesi po chi, kuri eina mokslus Har- vėliau, Išvyko drsL Mįęhel2 centus. Tokiu budu iš na vardo universitete. Labai Į sonienė, Mrs. K. NamaksieĮ nė, draugai Ramanauskas,
rių bus surenkama po 4 cen kukli ir maloni panelė.
tus daugiau. Jei narių yra Pas pp. Bagočius dabar Anesta. Jankauskas, antra
9,000, tai jie sumokės 36 liko tik viena duktė, Diana, dieni iš ryto išvyko Dr. Pil
tūkstančius centukų dau kuri dar tebelanko kolegi ka, jaunimo kuopą atstovau
giau.
ja Jurėnaitė.
jaSvečias.
Bolševikų susivienijimas
Delegatai pradės grįžti
norėjo priimti politinę rezo
ketvirtadienį ir penktadie
Grižo iš Atostogų
liuciją, bet Mizara užčiau
ni.
pė delegatams burną ir ne
leido, sako: “Norit privirti Musų redakcijon buvo už
košės!” Taip tas seimas ir ėjęs drg. S. Barz-Barzelis,
“SUDARYKITE MILIONĄ rt
paliko košės neviręs, bet tai dorchesterietis, ką tik grį
nereiškia, kad bolševikų su žęs iš atostogų Kanadoje.
sivienijimas nebepolitikuos. Drg. Barz buvo Pembrocke.
ĮSTOKIT Į ARMIJĄ SU SAVO
Visose kalbose kyšote kyšo Kanadoje, kur aplankė P.
jo bolševikiška politika, o Vaičiūną, nelaimės ištiktą
MOS LAIPSNIU
per “Tiesą” bolševikiškos lietuvį. P. Vaičiūnas jau
politikos išmintis be palio greit du metai serga, jam iš
Armijos veteranai, kurie turėjo
vos pumpuojama i LDS na kelių kartų buvo daryta ko
tam tikrus Military Occupational
rių galvas. Mizara manė. jos operacija ir dar vieną
Specialumus. gali iš naujo įstoti
U. S. Army sulavinimui
laipsniu, atitinkamu savo išsi
kad nereikia valdžiai rody kaitą koja turės būti nu
ir patyrimams, jeigu
ti, kokią politiką tas “fra- plauta, iki galima bus pri
jie buvo garbingai paleisti Gegu
W!
žės 12 d. ar paskiau 1945 m.—
temalis” susivienijimas va taisyti dirbtiną koją. P. Vai
ir jeigu jie vėl įstos pirm 1946
čiūnas labai butų reikalin
ro.
m. Liepos 1 d. Daugiau kaip trys
ketvirtys miliono vyrų jau įstojo
Puolė Į akis, kad bolševi gas geraširdžių lietuvių pa
į naująją Reguliarę Armiją. SU
55
TREMONT
ST.
kai pradėjo savo seimą su ramos, sako drg. Barzelis.
DARYKITE MILIONĄ! Visi fak
Boston, Mass.
tai yra kiekvienoj Armijos Sto
“Lietuva Tėvyne Musų.” Drg. P. Vaičiūnas praneša
vykloj. Poste ar Rekrntavimo
Mat. iš Maskvos gautas pa mums, kad St. Barz-Barze
Stotyje.
velijimas dainuoti Kudirkos lis apsilankymo proga pali
himną, tai mūsiškiai tary ko ligoniui $40, o anksčiau
biški šlapjurgiai ji ir dai buvo pasiuntęs $15. Tai gau
nuoja, nors tain dar nesenai si auka.
jie tą himną visaip pravarLankėsi Redakcijoj
džiodavo.
4
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PIRMA NEGU
PIRKSI NAMA

Šį panedėli “Keleivio” Įs
taigoj lankėsi p-lė Helena
Pūkis ir Lucille Augustis, abidvi iš Chicagos. Jos atvv
ko Bostonan atostogas pra
leisti. Abidvi gražios, jau
nos panelės. Helena užpre
numeravo “Keleivį” Savo
mamytei.

ROXBURY—$6,500
Mt. Pleasant Avė. Pusė dubeltavo namo. gali btu dviem šeimynom,
11 kambarių, 2 maudynės. Rendų
neša $70 per mėnesį. Kas interesuo
tas, prašom palikti savo vardą ir
adresą ‘Keleivio” ofise.
(25)

PRANEŠIMAS NAMŲ
SAVININKAMS

Kam reikalingi pinigai na
mams pirkti ar taisyti, galite
gauti paskolą ant pirmo mor
gičiaus už mažą nuošimtį. (27)

•

WM. YANUSS,
224 W. E St., So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4196

BORIS BEVERAGE CO.

... buk tikras, kad morgičiaus išlygos atatinka tavo pajamas, šiandien yra nepapras
tos namų kainos ir finansus reikia tvarkyti
labai atsargiai.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales.
(-)
Savininkai:

Del morgičių busi tikras, jei pasitarsi su
Mutual Savings Banku. Visi Savings Bankų
morgičiai yra “pritaikyti” kožnam atskirai;
juos nustato nu.savybių vertės ir finansi
nių problemų žinovai.

Juozas Arlauskas ir
Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

Nepasirašyk “ant taškuotos linijos” iki
nepasitarsi su vietos Mutual Savings Ban
ku apie nebrangų ir lankstų morgičių.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

The SAVINGS BANKS
of Massachusetts

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Ros bary, Mass.

Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA-

Subatos Lenktynės

The BETSY ROSS STAKES

,. Ofiso Valandos: nuo 2 ild 4
ir nao 7 ild 8

Pridėta $10,000

506 BROADWAY

Daily Double Baigias 1:55 pp. Pradžia 2:15 pp. 8 Reisas 5:45 pp,
vu.} i: oo

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nao 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kamp. Inman SL, arto Central 8ų.
CAMBRIDGE. MASS.

Dr. Leo J. Podder
Iš Leningrado.
Specializuoja Vyriška organą nn"
silpnėjime. Gyvenimo permaina
moterų. Moterų ir Vyrų ligaa

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis, Savininkas

NO

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

Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
noo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON A VE,
BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4570

TeL ŠOU 2805
DAKTARAS

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

Rep.
Viešnios iš Chicagos

PARDAVIMUI
South Bostone, 76 Broadway, kam
pas A Streeto. 6 apartmentai, 2 sto
rai, karšto vandens šilima, paliki
mui sutaikyt parsiduoda už $17.000.
Telefonuokit savininkui: ALG 2039.
_____________________________ (25)

Atvažiavęs pas A. Macejunus pasisvečiuoti anądien
aplankė “Keleivio” Įstaigą
Kazimieras Kasparavičius
su žmona iš New Britain,
Conn., ir Jieva Covensky su
dukterimi iš Broad Brook.
Conn. Svečiai apžiurėjo
“Keleivio” įstaigą ir nusi
pirko knygų atminčiai.
Pas mus lankėsi drg. B.
Versackas iš Akron, Ohio.

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

METINIS PIKNIKAS

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers )

Rengia SLA 2-ras Apskritis

Sekmadienį, Birželio-June 30 dieną
LAKE CHAUNCY PARKE, Westboro, Mass.

Perkraustom
čia pat ir i to
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,

Bus visokių valgių ir gėrimų. Dainuos “Gabijos” ir “Auš
relės” chorai. Gros gera orkestrą. Užtikrinam. kad turėsit
smagų pikniką.
'
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Rengimo Komisija.
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