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Indijonų Vadas Kal
tina Ameriką

James Byrnes Duoda Atskaitą
Amerikos indijonų vadas
Iš Paryžiaus Konferencijos
; “Plaukiojantis Ungurys” ke
j lia kaltinimą prieš Ameri-

I kos administraciją indijonų Kaltina Rusus Del Trukdymų — Nori Suvienyti Vokie
tijos Ūkį — Sako, Pasiekti Rezultatai
reikalams tvarkyti. Jis sako,
Nėra Patvs Geriausi
ta administracija, per savo
netikusius
valdininkus,
Paryžiaus “didžiųjų” tai
Jau virš dvejų savaičių Rusai Laiko Ameri
skriaudžia indijonus, pave Siūlo Išdaužyti So
kos
konferencija pasibaigė
kainų kontrolės Amerikoje
da jų žemių turtus stam
vietų
Imperializmą
kiečius
Įkaitais
po 28 dienų derybų. Ame
biems trustams, o indijonus
nebėra. Per tą laiką kainos
—
rikos Valstybės sekretorius
stumia Į menkas ir neder
pradėjo kilti i viršų. Ypatin
Rusai Berlyne pagavo du
lingas žemes. Tas vadas sa Buvęs Amerikos ambasa J. Byrnes grįžo namo ir pir
gai pašoko i aukštą maisto
ko. Amerika nesilaiko savo dorius Rusijoj, Wm. Bullitt, madienio vakare per radio
produktai. Vidutinio uždar amerikiečius, karininką S.
sutarčių su indijonų gimi išleido knygą apie Rusiją paaiškino apie Paryžiaus
bio amerikietis iš savo už Harrison ir jo žmoną, ku
nėmis, todėl indijonai nori Į pavadintą “The Great Glo derybų eigą ir ką ji pasie
darbio išleidžia maistui 40 rie perėjo Į rusų okupuoto
Berlyno
dali.
Jau
dvi
savai

kreiptis Į Jungtines Tautas bė Itself.” Buvęs diploma kė.
nuoš., rūbams — 13%. nuo
mai — 16%, kurui ir švie tės, kaip amerikiečių karo
prašyti peržiūrėti jų bylą. tas sako, atėjo laikas prie Paryžiuje ėjo sunkios de
sovietų imperializmui rybos. Rusai išgavo iš Ame
sai — 3% h- kitokiems rei vadovybė Berlyne reikalau
Indijonų vadas sako, da šintis
ir,
jei
reikia pa rikos ir Anglijos sutikimą,
ja
paleisti
suimtuosius,
bet
kalams apie 24%.
bar Amerikoj liko mažiau, vartoti reikalinga,
kad visa rytų Europa palie
atominę
rusai vis tęsia, išsisukinėja
kaip 400,000 indijonų. A- prieš sovietų žudikusbombą
Kada maistas pabrango, ir atidėlioja jų paleidimą.
ir ag ka jų žinioje. Bulgarija.
merikos valdžia juos globo resorius.
gyvenimas pasidarė sunkes Amerikos kariškiai Berlyne
Vengrija, Suomija, Baltijos
ja. skiria tam reikalui pini
nis. Jei nebus Įvesta kainų žada imtis griežtų priemo
šalys, Lenkija ir Jugoslavi
gus. bet indijonai tų pinigų
kontrolė, tai darbininkai tu nių prieš rusų kidnapiniBullitt sako, Amerika da ja iš Paryžiaus konferenci
nemato ir Amerikos visuo bar turi nusveriamą jėgą. ji jos nesulaukė nei laisvės nei
rės reikalauti uždarbių pa mus ir duoti jiems pamoką.
Palestinoj,
kurią
krikščionys
laiko
“
šventąja
že

menė turėtų pareikalauti iš tą jėgą gali ir turi panau jokių kitokių permainų jų
kėlimo. Kongresas tą su
me.
”
dabar
eina
pikčiausia
kova.
Žydų
teroristai
ėmė
Rusai aiškina, kad ame
valdžios atskaitomybės dėl doti pasaulio tvarkai atsta-1 sunkioje padėtyje. Rusai tas
pranta ir todėl svarsto nau
ją OPA bilių. Bet kongre rikiečiai turi pagavę du ru vartoti smurtą prieš anglus, kurie nuteisė tulus tero tų pinigų eikvojimo.
tyti. Šiandien pasaulyje yra šalis plėšia, terorizuoja ir
ristus
mirti.
Buvo
pagrobti
keli
anglų
karininkai
kaip
sus
karininkus,
bet
ameri

sas nori “skylėtos kontro
tik viena galinga diktatū užkorė joms diktatoriškas
lės.” jis nori, kad maisto kiečiai sako. jie laiko tris Įkaitai. Anglai dėl to suėmė 2.000 žydų. Įvyksta ir
ra, kuri gresia taikai ir Avaldžias, o Ame
Michailovičius Nu merikai. Tai yra sovietų; bolševikų
produktai, Įvairios žaliavos nisus Įtartus šnipinėjime. kruvinų susirėmimų. Žydai reikalauja, kad jų imigra
rika
ir
Anglija
su tuo suti
ir daugybė reikalingų išdir Rusai, norėdami šnipus išva cijai butų atidarytos durys Į Palestiną. Bet Palestinos
diktatūra. Prieš ją reikia ko ir nič nieko nedarė, kad
teistas
Sušaudyti
binių butų paliuosuoti nuo duoti. suėmė amerikiečius. arabai tam priešingi. Anglai pritaria arabams, nes jų
sutelkti taikųjį pasaulį Į ga rytų Europos padėtį pakeis
visokios kontrolės. Toks Įs Dabar Įvyko “pasikeitimas.” daugiau. Šis žemėlapis parodo tris didžiausiu sumiši
Belgrado komunistų teis lingą koaliciją ir užkirsti ti.
tatymas nieko nekontro Pirmadieni rusai Hani- mų centrus: (1) Haifa, (2) Tel-Aviva ir (3) Jeruzalis. mas
Paryžiuje buvo sutarta,
nuteisė sušaudyti Ju kelią plėstis ir pulti savo
liuos. todėl prezidentas var son ir žmoną paleido po 16
kaimynus.
kaip daryti taiką su Italija
goslavijos četnikų vadą ^e-'
išriji L-ylimmfi
gu sutiks toki bilių pasira VI 1^711
Urugvajuje Veikia Bikini Gyvumai Ngk- nerolą =
ir paskutines dienas buvo
M ichailovicin
šyti. Prezidentas sako, kad
pradėta kalbėti apie Vokie
Kartu su četnikų vadu nu
~ Liet. Socialistai
sta, Kaip Muses
senato priimtas kainų kont
20fi00
Komunistų
tijos
ateitį. Del Vokietijos
teista sušaudyti dar 10 kalrolės bilius yra “baisus”. Da Joe Curran Skun
kilo daug ginčų J. Byrnes
n
* ū 3
, Įtinamųjų iš 23, kurie buvo
Puola Tiensiną
Urugvajuje seniau veikei Darant
bar tarp senato ir atstovų
bandymą su ato- teisiami Belgrado teisme.
džiasi Publikai
sako, Rusija priešinasi ben
prie bendros socialistų par mine bomba prie Bikini sa
rūmų eina derybos dėl kai
drai sąjungininkų politikai
tijos lietuvių skyrius. Tas lų, laivuose buvo visokių
Michailovičiaus nuteisi Didelės komunistų pajė Vokietijoj. Rusija neleidžia
nų kontrolės suderinimo, o
Joseph Curran, National skyrius per 9 metus leido gyvulių, žiurkių, pelių, ju mas yra Tito-Broz kerštas
kaip tik kongresas sutars,
ekonominiai visas
Maritime
Unijos viršinin laikraštį “Naujoji Banga.” ros kiauliukių, ožkų ir k. četnikų viršininkui už jo gos pradėjo pulti šiaurės sujungti
bilius bus pasiųstas prezi
Vokietijos
dalis į vieną uKinijos
svarbų
centrą
Tienkas. viešai skundžiasi, kad Del visokių sunkumų laik Tuoj po bombos sprogimo priešinimąsi
Jugoslavijos tsiną. Sako 20.000 komunis kišką vienetą, dei ko Vokie
dentui.
Kai pradėjo kilti kainos, jo uniją apsėdo komunistai. raštis sustojo ėjęs ir skyrius kai kuriuose laivuose tie gy sovietizacijai. 1941 metų tų kariuomenės dalyvauja tijoj viešpatauja ūkiška su
vartotojai Įvairiuose mies Komunistai toje unijoje Įsi buvo pakrikęs. Dabar “Ke vuliai atrodė visai sveiki. pavasarį, kaip tik vokiečiai puolime. Mūšiai eina ir ki irote. Rusija priešinasi Atuose pradėjo kalbėti apie galėjo dėka tam pačiam leivis” gavo pranešimą, kad Bet praėjus kelioms die užkariavo Jugoslaviją, Mi tose vietose. Tientsinas yra merikos pasiūlytai sutarčiai
“pirkėjų streiką.” kad tuo Curran, kurs manė bendrai Urugvajaus lietuvių socia noms gyvuliai pradėjo gaiš chailovičius pradėjo organi svarbus tuo, kad ten Ame dėl Vokietijos nuginklavi
budu priešintis kainų kili su komunistais veikti orga listų organizacija vėl susi ti ir dabar mažai jų bėra zuoti priešinimąsi vokie rikos marinai turi savo ba mo. Rusija nori išgauti iš
čiams. Komunistai tada zę. Jau prieš kelias savai Vokietijos dar 10 bilionų
mui. Bet didelio pasisekimo nizuojant jurininkus. Da tvarkė, o po socialistų va gyvy.
“pirkėjų streikas” negalės bar komunistai tiek Įsigalė dovybe pradėjo vėl veikti
Spėjama, kad jeigu lai prieš vokiečius nesipriešino tes komunistai bandė pulti dolerių reparacijų (virš jau
turėti, nes gamyba dar nė jo toj unijoj, kad ir pačiam Komitetas kovai už laisvą, vuose butų buvę žmonės, Vėliau, kada Rusija buvo Tientsiną, bet buvo sulaiky gautų 14 bilionų doleriui ir
ra pilnai atstatyta, visokių Curran’ui nebėra vietos. demokratinę ir nepriklau jie irgi butų numirę nuo užpulta. Balkanų komunis ti. Jei komunistai dabar pri kartu Rusija dedasi Vokie
prekių trūksta ir pas žmo Komunistai nori jį išėsti iš somą Lietuvą. To komiteto kenksmingų “radioaktivu- tai irgi pradėjo organizuoti
prie miesto, mano tijos užtarėja prieš Angliją
nes yra gana daug pinigų vadovybės, o kad to pasiek tikslas yra jungti visus lie mo” spindulių, kurie Hiro- kovos burius. Su Rusijos, siartintų
kad Amerikos marinai ir Ameriką.
sutaupytų iš karo laiko. Tik ti. jie nusamdė Į tą uniją tuvius ir padėti Lietuvai at jšimos ir Nasasaki miestuo- Anglijos ir Amerikos pagel ma.
J. Byrnes sako, kad su
riausias kelias vartotojų rei savo agitatorių, daro unijoj gauti prarastą nepriklauso se Japonijoj išžudė labai ba komunistų vadas Broz turėtų juos sudrausti.
tarti
dalykai Paryžiuje nė
(Tito) Įsigalėjo Jugoslavi
kalams apginti butų geras suktus rinkimus ir nesiskai mybę.
daug žmonių.
ra
labai
geri, bet jie buvo
joj, o jugoslavų nepriklau Lenkijos Plebiscitas tokie, kokius galima buvo
kainų kontrolės Įstatymas, to su Curran valia. Curran
somybės kovotojas nuteis
kurs apimtų visas reikalin skundžiasi publikai, bet ar
Pirkėjų
Streikas
sutarti, žodžiu, nieko geres
Pranei
ja
Minėjo
tas dabar mirti, kaipo “iš
giausias prekes. Kainų kon tas ką padės, pasirodys tik
nio Byrnes negalėjo Pary
Bastilijos
Dieną
,
davikas.
”
trolė butų reikalinga išlai vėliau.
Lenkijos
valstiečių
parti

žiuje išsiderėti.
Panaikinus kainų kontro
kyti tol. kol gamyba bus pil
jos
vadas
Mikolaičykas
pra

J. Byrnes sako. Amerika
lę. kainos pradėjo kilti. Jonai atstatyta ir bus priga
Liepos 14 d. visa Franci- SUDRAUS PASILEIDU nešė užsienių spaudai, kad dar šią savaitę bandys su
“
kios
apsaugos
prieš
kainu
Pogromai Lenkijoj kilimą nėra. Kadangi val ja labai iškilmingai minėjo
minta užtenkamai prekių.
Lenkijoj “plebiscitas” vyko jungti Į vieną ekonominį
SIUS KAREIVIUS
baisaus teroro sąlygose, o vienetą Amerikos. Anglijos
JAPONIJOJ
džia nieko negali padalyti “Bastilijos dieną.” kuri
valdžios paskirtieji balsų ir Francijos okupuotas zo
Francijoj
yra
švenčiama,
, Kielcuose buvo užmušti prieš kainų kėlimą, žmonės
Cistka ir Amnestija 43
kaip
Amerikoj
Liepos
4.
žydai kruvinose riaušėse. vietomis pradeda burtis ir
Amerikos kareivių blogas skaitytojai paduoda mela nas Vokietijoj. Jei Rusiia
Del to pogromo lenktj vals ruoštis Į “pirkėjų streiką.” Prieš 157 metų liepos 14 d. užsilaikymas ir sauvaliavi gingas žinias apie balsavi nori. ji irgi gali prijungti
Rusijoj
savo okupuotą Vokietijos
tiečių partijos vadas Miko- Jei fabrikantai nori lupti sukilusi minia Paryžiuje mai Japonijoj pasiekė tokio mo rezultatus.
puolė
didelę
miesto
tvirtolaičykas
klausia,
ką
veikė
laipsnio,
kad
musų
kariuo

devynius
kailius
nuo
pirkė

Rusijos vyriausybė skel
Pagal lenkų valstiečių dalį prie visų kitų Vokieti
vę-kalėjimą.
vadinamą
Bas

viešoji
policija
ir
slaptoji
menės
vadas
Japonijoj,
ge
jų. pirkėjai turi sustreikuo
bia apie naujai pravestus
partijos turimas žinias, iš tų jos dalių.
tilija.
ją
paėmė
ir
nuo
to
lai

“valymus” tarpe ekonomi policija, kodėl ji žydų neap ti ir nebepirkti išdirbinių. ko ta diena yra minima, nerolas Eichelberger, išlei rinkimų apygardų, kur vals Byrnes sako. rusai sutruk
do griežtą Įsakymą Į kariuo tiečių partija galėjo turėti dė taikos sudarymą su Aus
nių biurokratų, kurie davė gynė? Policijos Lenkijoj y- Kur tada dės savo išdirbi
kaipo
laisvės
diena.
Basti

ra
devynios
galybės,
bet
po

menę
sudrausti pasileidu j savo atstovus balsų skaity trija. Liepo 29 d. Paryžiu
nius
fabrikantai?
Kada
kai

neteisingus davinius apie
lijos
paėmimas
buvo
Di

gromų
sulaikyti
ji
neva
tai
sius
kareivius
ir griežtomis me, prieš valdžią pasisakė je susirinks 21 tautos taikos
nos nukris,, tada pirkėju
gamybą ir naudojosi valsty
džiosios
Franeuzu
Revoliu

bausmėmis atstatyti draus 2,770,351 balsuotojas ir už konferencija baigti svarsty
bės skirtomis dovanomis už nepajėgia ar nenori. Senes streikas butų atšauktas.
cijos
pradžia.
niuose
pogromuose
buvo
Kol
kas
pirkėjų
streikas
mę.
“puikų vykdymą gamybos
valdžią 545.753! Tie skai ti tuos klausimus, de! kurių
paaiškėję,
kad
I>enkijos
dar
tik
gresia
iškilti.
Kai
kur
plano.” Susitarę fabrikų di
čiai apima apie ketvirtą “didieji” negalėjo susitarti.
AMERIKA
DUODA
PA

Bet “21 tautos” konferen
slaptos
policijos
agentai
da

žmonės jaif šalinasi bran
rektoriai ir kiti aukšti vir
Lenkijos dalį.
RINKIMAI
TURKIJOJ
SKOLĄ
ANGLIJAI
cija negalės pakeisti “di
šininkai patiekdavo val lyvavo žydų žudyme. Atro gaus sviesto, kitur kitokios
.
.
.
.
Valstiečių
partija
turi
tikdžiųjų” tarimų.
do,
kad
lenkų
valdžia
pati
prekės
guli
ir
jų
niekas
ne

džiai suktus skaičius, pasi
219
balsų
prieš
155
atAteinantį,
sekmadienį
10
skaičius
iš
2.805
rinki

oai>ų
m--f
:
—
nori,
kad
Įvyktų
pogromai,
perka dėl perdaug aukštų
imdavo sau dovanas, o ga
stovu romai nubalsavo pa- milionų Turkijos balsuotojų minių apylinkių. Tuo tarpu
o
paskui
ji
dedasi
prieš
pa

kainų.
mybos kaip nėr, taip nėr.
tvirtinti valdžios sutartą pa- rinks Turkijos parlamentą, i valdžia skelbia, kad visose H1LLMANO VIETĄ UŽ
saulį žydų gynėja nuo poIMA POTOFSKIS
skolą
Anglijai Seniau ir se- Rinkimuose pirmą kartą da- 11.046 rinkimų apylinkėse
Kartu iš Rusijos praneša, gromčikų.
NUŠOVĖ DU JUGO
natas padarė
put. Angli- lyvauja kelios partijos, tarp ,už valdžią balsavo 7.844.kad ten duodama amnestija
I mirusiojo kriaučių uni
Lenkijos
kardinolas
SLAVUS
jos
valdžia
g<*us
iš Ameri- kurių eina varžytynės.. Iki- '522, o prieš valdžią tiktai
gelžkelių darbininkams, ku
..n
Hlond
sako.
pogromai
Len

jos
pirmininko S. Hillmano
‘
kos
3
750,000000
dolerių
šiol
Turkija
.kaipRusija
ar
«j
,6*6,029.
rie buvo nubausti už nesilai
kijoj
kyla
todėl,
kad
lenkų
vietą
kriaučių unijos vykdo
kymą visokių karo meto pa
Krašto
viduje
Mikolaičyvaldžioje
yra
daug
žydų.
o
masis
komitetas paskyrė ikai
rėdymų gelžkeliuose.
kas negalėjo paskelbti davi- kišiol buvusį sekretoriu-ižta valdžia nori primesti vė
Kiek biurokratų “išvaly Lenkijai tokią tvarką, ku- kurie perėjo demarkacijos1 žadėjo pa.~
,
nių apie terorą ir plebiscito dininką Potofski. Potofskis
___ .
ta” ir kiek gelžkeliečių am nos nenori daugumas Len- liniią ir nenorėjo pasiduoti mus Amerikos užsienių pre- laukiama, kad demokratis- ' sukčiavimus. Jis tą galėjo yra 51 metų amžiaus ir taip
nestuota, rusų spauda ne ki.įos gyventojų. Pogromų kada amerikiečiai bandė kybai Anglijo? kolonijose ir kos opozicijos partijos pra- padaryti tiktai užsienių pat vra ateivis, iis atkeliapraneša
Įvo į Ameriką iš Ukrainos.
priežastis yra politinė.
juos suimti.
1
| dominijose.
ves virš trečdalio atstovų. spaudai...
Senatas Priėmė “Baisiai Netikusį” OPA Bilių — Eina
Derybos Tarp Senato ir Atstovų Rūmų — Prezidentas
Žada Bilių Vėl Vetuoti

y

I
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ATOMO SPINDULIAIS UŽDEGTAS KARO LAIVAS

Kas Savaite
, Tiesa, kad Voldemaras
Infliacija Riaumoja!
OPA MIRĖ
dėl sudarė kompromisą pa--------' gal principą "nė tau, nė
Kongreso atžagareivių — buvo avantiūristas. Bet dau
Dvi savaitės be kainų man’...
demokratų ir republikonų— gelis tokių greitai sutapo su
kontrolės (OPA) parodė,
į koalicija palaidojo kainų raudonuoju faštemu ir gavo
‘PLEBISCITAS” LEN
kad kontrolė dar yra reika
kontrolės įstatymą. Pasėko šiltas vietas.
Taip buvo sėt Griciu-PiKIJOJ
linga. Jei gamyba butų atje to, nuo liepos 1 iki 16 d.
voša
ir su daugeliu kitų.
sistačiusi ir dirbtuvės butų
kainos pašoko virš 25 nuo
turėjusios galimybės netruk Pirmos žinios apie Lenki
Kada bolševiku armija ošimčių !
domai gaminti per kelis mė jos “plebiscitą” birželio 30
Taip sako vyriausybės su kupavo Lietuvą ir iš jos bė
nesius, kainų kontrolė butų d. skelbė, kad valdžia lai
rinktos žinios, kurios toli go Smetona, Voldemaras
mėjo
“
5
balsais
prieš
vie

nereikalinga, kainos butų
gražu nėra pilnos. Tikreny bėgo Į Lietuvą, sakydamas:
reguliuojamos rinkoje pa ną.” Po dvejų savaičių atėjo
bėje yra taip, kad kai ku “Kas iš Lietuvos, ū aš Į Lie
gal “pasiūlymo ir pareika kitos žinios, kurios sako
rioms prekėms kainos pašo tuvą”... Nejau bolsfcvikai ši
lavimo” santyki. Bet kai ga valdžia laimėjo “2 balsais
ko iki 100 nuošimčių ir dau tą savo rekrutą ir iužudė?
prieš
vieną.
”
Bet
galutini
myba dar nėra gausi, pre
giau !
Nauja Trevoga Chfcagoj
kių trūksta, panaikinimas skaičiai dar vis nesuskaity
Ir budinga: jau atsirado
Chicagoj gyveni “seno
kainų kontrolės duoda pro ti.
visokiausių prekių, kurių iki
Ši nuotrauka parodo karo metu pagarsėjusi orlaiviams vežioti Amerikos
stailo
” laisvamanis^ Tadas
Keistas tai buvo lenkų
gos gamintojams ir pirk
šiol “neturėta”...
laivą
“
Independence.
”
Jis
buvo
nugabentas
prie
Bikini
salos
autominės
bom

liams lupti devynius kailius “plebiscitas.” Jis vyko pa
Amerika serga: atžagar- Kučinskas. Jeigu atsirastų
bos bandymams, ir tai bombai sprogus tuojau užsidegė.
siutusio teroro sąlygose. Vi
nuo vartotojų.
eiviški politikieriai ir dole laikraštis, kuris sutiktų jo
Kol OPA veikė, visos bė si, kas nepritaria rusų pa
rio raketieriai tuština žmo raštus priimti, turėtuiųe nau
statytai
lenkų
valdžiai
bu

dos buvo verčiamos ant kai
Šelpkime Musų
nių kišenius — kas čia bus? ją laidą nusenusių ‘Stomos
drigantų” ir kitokių epitetų.
nų kontrolės. Dabar kai jos vo žiauriai persekiojami, o
Idėjos Draugus! Taigi—Pogromas “Rojuje”
nebėra, visi gauna progos ypač Mikolaičyko valstiečių
Kadangi tokio lakiraščio
Įsitikinti, kad ne kainų kon partija daug nukentėjo nuo
Lenkiškame
bolševikų nėra, Kučinskas dabar ten
Praeitą savaitę trečiadie-;su bolševikais, jei jam atro-į Be abejonės kiekvienas “rojuje” buvo žiauri sker- kinasi niekinimu socialistų
trolė buvo kalta dėl truku politinės policijos sauvalės.
mų, bet neužtenkama ga Jos nariai buvo areštuojami, nj mirė Sidney Hillman,1 dė tatai naudinga, kokiam l “Keleivio” ir kitų laikraščių dvnė, progromas. Kielce žu “Amerikos Lietuvyje’’’ jis
pasiekti. Savo} (tik ne rusišku lietuviu) vo virš 40 žydų, daug kitų rašo:
myba ir netikrumas dėl kai provakatoriai bandė skaldy kriaučių unijos pirmininkas nors tikslui pasi
nų kontrolės pratęsimo. ti ją, jos spauda buvo slo ir žymus politinis darbuoto kiemą jis apvalė, bet jis ne skaitytojas skaito su didele sužeista.
“Anglijos socialistų val
Kongresas neatliko savo už pinama. Balsus skaitė tiktai jas.* Mirė 59 metų amžiaus. sistengė apvalyti ir platesni širdgėla ten telpančius laiš Skerdynėje dalyvavo ir džia
paseka Stalino vergi
davinio kainų kontrolės rei valdžios agentai. Visas tas S. Hillman buvo žydų tau darbininkų judėjimą nuo kus ir kitus raštus apie ne uniformuoti lenkų kareiviai. jos sistemą...
Anglijos so
kale. Dabar kongresas svar skandalas vyko “keturių di tybės ateivis, kilęs iš Lietu-į bolševizmo vėžio,
laimingą musų tėvynainių Tą faktą turėjo pripažinti cialistų valdžia gabena į sa
Tarptautinėj politikoj S. padėtį Europoj. Musų drau net komunistų spauda. Tie vo kraštą Vokietijos karo
sto naują bilių apie kainų džiųjų” akivaizdoje, kurie vos, Žagarės miestelio. Į
kontrolę, bet kongrese ne- kaip Pilotai nusimazgojo Ameriką jis atvažiavo turė Hillmanas atstovavo “vie- gai, kurie pašventė daug sa sa, šį faktą komunistai aiš belaisvius vergijos dar
nybės” politiką santykiuose vo energijos atgavime Lie kina saviškai. Girdi, kažin
siras reikalinga dauguma, rankas dėl išduotos lenkų damas 20 metų amžiaus.
bams”...
kad kainų kontrolę vėl at tautos likimo ir žiuri, kaip Pradžioje Hillmanas. kaip su Sovietų Rusija. Ta poli tuvai nepriklausomybės ir kur ir kažin kaip “fašistinis
Melavo melą ir paliko
stačius. Jei ji ir bus vėl Į- Rusijos diktatūra daro kru ir visi ateiviai, dirbo papras tika yra trumparegė, per jos atbudavojimui nuo ap- gaivalas” buvo gavęs karei neužmegstą
galą. Iš kkro
vesta, ji bus skylėta ir ne vinus eksperimentus su len tą darbą kriaučių šapose. dėm “miuncheniška” ir ap griovimo pirmutinio pasau viu uniformas...
vokiečių pas jį‘ga
galės turėti didesnės Įtakos kų tauta. Tokios šlykščios Vėliau jis Įsitraukė Į darbi- gaulinga. Bet Hillmanas linio karo metu, dabar ran Komunistai pamėgdžioja belaisvių
vosi
"Vokietijos
karo be
į kainų šokinėjimą. Gamin veidmainystės, kokią Ang_ ninku judėjimą ir dėka sa-. buvo jai ištikimas. Jis va- dasi labai nemalonioje pa biblijos Adomą. Savo gėdą laisviai”...
tojai yra geriau organizuo .ija ir Amerika parodė san- vo apsukrumui ir gabumams žiavo Į Europą kurti su Ru- dėtyje svetimose šalyse ne jie bando slėpti prakiurusiu
Protelis nusikraustė už
ti, kaip vartotojai. Gamin tykiuose su sąjungininku išsimušė Į pirmutines darbi- sijos valdiškomis unijomis iš jų kaltės ar noro. Vienok fygos lapu.
irazumo
and that’s that!
tojai turi galimybių daryti Lenkija, reikia pajieškoti is- ninku judėjimo eiles. Jo pa-j “darbininkų vienybę” ir tą jie nenustoja dirbę ir dabar
Ryšyje
su
tuo
progromu
Lietu v*
spaudimą i kongresmonus. torijoj. Amerikos demokra- stangomis Amerikos kriau- j vienybę bandė piršti Ame- tarpe savųjų, padeda orga iš Lenkijos jau bėga tuks-j ltry
kurie eina lenktynių, kad tijos oficialieji vadai ban čiai sukurė stiprią savo uni-(rikos darbininkams. Tuo nizuoti tėvynainius, kurių y- tančiai žydų.
: Brooklyno
komunistų
tik daugiau išdirbinių ir pro dė su 50 milionų dolerių pa ją. Hillmanas ir jo vedamai žvilgsniu Hillmanas buvo ra tūkstančiai, į Įvairias or
“
Laisvė
”
praneša,
kad—
duktų paliuosavus nuo kon skolos daryti “spaudimą” i unija buvo aktingi CIO uni-i ištikimas Roosevelto admi- ganizacijas, idant pagerinti Mirė Sidney Hillman
“Sekama Lietuvių Litera
trolės. O skylėta kontrolė msų jodomą Varšuvos val jų organizavime. Kada CIO nistracijos politikai karo jų būvį, padeda tverti mok-‘ Pereitą savaitę nelauktai tūros Draugijos knyga bus
nėra joki kontrolė.
džią, tuo tarpu kaip 350,000 unijos išėjo Į politiką, per metu, kada Rusijos užgeri- slaines netik mažiems, bet mirė Amalęamated Clothin^ Antano Bimbos parašyta
--_•!_ = 1__ •
vvorKers unijos vaaas oiu-i rnsiKerūsi Lietuva’
įai
Prieš darbininkų organi rusų kareivių ir nežinomas Politinės Akcijos Komitetą, nimas buvo skaitomas pas- ir Suaugusiems
išminties žodis ir kursus prie labai nepalan ney Hillman. Mirė širdies bus labai Įdomi ir visiems
zacijas dabar ir vėl iškils skaičius rusų politinės •po Hillman stojo to komiteto kutinis
” įrodymas. kių sąlygų Tam reikalinga liga.
reikalinga knyga”... :
klausimas, kaip išlyginti gy licijos, kaitų su 50,000 len priešakyje. Prezidento Roo “liberališkuBao
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viendienė
politika.
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imperializ

glų
spauda.
kryžiuota Lietuva; išniekin
bo sutarčių peržiūrėjimo.
Savo jaunystėj Hillman ta ir nukryžiuota.
Jei ne, darbininkai turės mo pasimojimą sulaužyti pagrindo iškelia faktą, ko- laidomis galima laimėti vie- ka gerai sveikatai,
buvo socialistas ir, reikia
Vien apie tokią Lrėtuvą
streikuoti. Panašiai turės lenkų tautos priešinimąsi. kias galimybes laisva Ame- ną ar kitą dalyką. Kad tuo
Praeity susinėsimas su sakyti, gabus vyras. Šių žo
rikos
tvarka
duoda
gabiems
budu
politikoj
kartais
praTikrumoje
iš
Amerikos
ir
tavorščius
Bimba ir kalbės.
daryti ir kitų pramonės sri
musų draugais buvo labai džių autoriui teko su juo
žmonėms
prasimušti
Į
priešlaimima
daugiau,
negu
lai______
Anglijos
lenkų
tauta
jokios
Apie laisvą ir prisikėlu
čių darbininkai. Prasidės
Chicagos
siuvėjų sią Lietuvą galės kalbėt tik
nauja streiku vilnis. Garny-į Paeitos nematė. Dargi UN- akines_ eiles. Ateivis Hill- kini laimėjimai tai pateisi nepatogus, veik negalimas, dirbti
ba vėl trukdysis. Ūkio atsi-1 ^RA teidama pagelba pa- man eta gavo progos įskilu na, tas Hillmanui buvo ant bet šiuo kartu daug pagerė streiko
Tais
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žmonės, o ne Maskvos
•! • metu
S
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jo
poviršų
ir
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svarbią
vie

sitamauja
Varšuvos
Amalgameitų
unija
pakalikai.
statymas be kainų kontro
litine veikia vargu bus pa- kos zoną medikamentų.
lės bus sunkesnis ir ims il liams ir rusams, o ne lenkų tą Amerikos darbininkų ju vyzdys kitiems darbininkų maisto ir drapanų pakeliai. buvo viena progresyviškiau- Jonas Baisusis Kaune
dėjime ir politikoj.
sių ir švariausių unijų.
giau laiko. Toki bus “nau tautai.
Jau yra ten siunčiama, bet
judėjimo
vadams,
kurie
anAmerikos
darbininkų
uni

Mikolaičykas
sako,
kad
LAIC gavo tokių žinių iš
da” iš OPA pirmlaikio paSavo amžių Hillman bai
kur kas permažai. Lietuvių
jų
judėjimo
istorijoj
HillJcsciau
ar
vėliau
turės
banLietuvos:
85'7
lenkų
balsuotojų
yra
riaikinimo.
gė kaip liberalas ir, deja,
prieš Maskvos pastatytą lė manas neabejojamai liks. riyti išvesti Amerikos darbi- Socialistų Sąjunga Ameri komunistų bendrakeleivis.
“Be kitų rusų propagan
lių valdžią Varšuvoje, bet kaipo vienas gabesnių va- ninku judėjimą Į plačią ir koje įsteigė fondą šelpimui Ačiū jam New Yorke ko dinių filmų, Kauno kino tejei ir 100 * r lenkų butų prieš dovų, geras organizatorius, savarankišką politinę veik- Lietuvos Socialdemokratu munistai sudraskė Amerikos atrose rodomas ‘Jonas Bai
NAUJAS DANCIGAS
rusų pastatytą valdžią ką kurs daugiausiai prisidėjo lą. Politikoje Hillmanas Partijos narių dabar esan Darbo Partiją.
susis,’ buvęs, kaip žinome,
Keturi didieji Paryžiuje jie galėtų padaryti prieš ru prie kriaučių unijos sustip murdėsi ir atstovavo veltą čių išblaškytų po visą Eu
vienas žiauriausių Rusijos
Šitaip Kalba Ignorantas
rėjimo ir jos pasisekimų ko administracijos karo metų ropą
sutarė dėl Triesto uosto pa sų armijas?
carų. Diktatūrinėje Rusijoje
voje už žmoniškas darbo są politiką, bet jis nevadovavo
daryti kompromisą. Jie iš
komunistų jis vaizduojamas, kaip did
Draugai sąjungi ečiai, rė Brooklyno
ir jokio aiškaus kelio nie mėjai
Triesto padarė naują Dan “CENTRALINIS KLAU- lygas kriaučių šapose.
socialistinio judėjimo “Laisvėje” švaistosi retas vyris, išimtino masto valsty
kam neparodė.
*
Del
Hillmano
politinės
cigą. Kaip visi dar gerai at
ir visi geros valios žmonės, tipas, Dominus Šolomskas. bininkas,”
SIMAS”
S.
D.
veiklos tenka pareikšti kiek
simenam. Dancigas buvo nei
Nelaimingos komunizmo
aukokime kiek kas išgalim. Štai ką jis rašo apie atomų
kitokios nuomonės. Savo
lenkų, nei vokiečių miestas,
davatkos!
Šiandien ir jos
Centralinė LSS kuopa Chi bombos bandymus prie Bi
“Didžiųjų” pasitarimuose pažiūrose Hillman neabejo
jį globojo Tautų Sąjunga. ikišiol
turi garbinti Joną Baisųjį.
Skaitytojų Balsai cagoje nesenai savo regu kini:
kalbama apie jamai buvo socialistas. Bet
Panašiai bus su Triesto uos Triestą,buvo
Savo laiku, kol Rusijoj
“Atominės bombos politi
liariame ir vėliau specialia
italų kolonijas ir Hillmanas ir i politinę dar
tu, jis nebus nei jugoslavų, salas, apie
neviešpatavo
Stalinas Bai
me susirinkimuose sudarė kai laukė stebuklų prie Bi
Balkanus ii’ pa bininkų akciją žiurėjo, kaip Gerbiamas Generole:
nei italų, o Jungtinių Tau našius “mažmožius.
” Tie Į unijos darybas su darbda Kviečiu poną generolą atva pradžią tam fondui iš suvirs kini salos. Jie stebuklų ne susis, patys komunistai sa
tų organizacija ji globos. I- mažmožiai apima apie
100 viais dėl geresnio uždarbio žiuoti į Los Angeles ir paimti 2 šimtų dolerių, iš kurių jau sulaukė. Kaip nusivylė, kad kė, kad Jonas Baisusis buvo
talija ir Jugoslavija sako, milionų žmonių, bet “didie
visą komandą į savo rankas. yra pasiųsta medikamentų ta bomba ne tik nenuskan ir yra tik baisusis.
jos tokio sprendimo nepri siems” Europos Rytų milio ir geresnių darbo sąlygų. Pas mus raudonos ir juodos da ir maisto pakeliai, ir kaip dino niekieno neginamus, “ Laisvi Balsavimai”
ims. Kiekviena iš tų valsty nai yra menkas daiktas. Jis siaurą, praktišką unio- vatkos pakėlė karą, gražu buvo tik šie niekur neužklius, ant vietos stovinčius laivus,
Bolševikų valdomoj Len
bių tykos patogaus momen Dabar jie prieina prie “cen- nizmą perkėlė Į politiką ir žiūrėti, kaip jie pešasi, bet ka bus pasiųsta ir daugiau.
bet net ožkutės išliko gyvos
to Triestą jėga pasisavinti. tralinio klausimo” — ką da jei buvo išskaičiavimo, ėjo ras neilgai tęsėsi užtat, kad
ir ramiai šienelį kramtė, kijoj buvo “laisvi balsavi
į visokias kombinacijas su mes neturim gero vajau no k<> Pašvęskime šiam garbin zuikiai šokinėjo ir šunys iš mai.” Piliečiams liepta bal
Dancigas pasitarnavo vo lyti su Vokietija. Čia klau kuo nori. Pavyzdžiui, kriau
suoti, kokio parlamento ir
gam fondui kas dienos už
kiečiams, kaipo pirmoji ka simas atrodo tikrai “rim čių unijoj Hillmanas išvai mandieriaus. O p«ts turi gerą darbį, arba dalį to, kas at nerimo staugaliojo.”
kokių valstybės sienų jie
ro kibirkštis. Ar Triestas tas.” nes čia yra galinga kė komunistus. vienus išme patyrimą ir galėtum duoti ko sižadėkime nors vieno pa Šitaip kalba tik ignoran nori.
neatliks tą patį “patarnavi pramonė, karinga tauta, di tė. kitus nutildė geromis mandą Į medj įlipęs, tada ir kelio cigaretų. kas stiklo a- tas — pats nesusivokiąs ką
Bet tai buvo eilinis ma
mą” kam nors, kas norės deli anglių klodai žemėje ir, vietomis ir tuo budu užčiau vaina galėtų būti ilgesnė.
ir
kam.
nas.
Prieš balsavimus ir net
laus ar kito kokio nors da
sukelti didesni gaisrą? At bendrai, “kas turi Vokieti pė jiems savo unijoj bur Su aukšta pagarba jums, lyko, kurie nepakenks nė
Beje, tas pat Šolomskas j balsavimų metu čekistai arodo, kad tie didieji tyčia ją, tas turi visą Europą.” nas. Bet už savo unijos ri laukiu atvažiuojant.
savo laiku komunistus vadi- reštavo tūkstančius valstie
Įjos Angeles Pelė. musų sveikatai, nei jaus
stengiasi palikti Europoje Austrijos klausimas yra tik bų jis nevengė kombinacijų
mams. Iš tokių mažų pasi- no “lauzėmis.” Tai buvo čių. Mikolaičiko partijos
dalis
vokiško
klausimo.
Del
kiek galima daugiau laužų,
aukojimų sudėsim labai rei “sklokos” maišto metu. O žmonių. Priedais — balsus
MAIKIO TĖVUI PO
kad vėliau pirmas patrakė- Vokietijos “didieji” dabar
skaitė patys komunistai!
kalingą paramą musų drau dabar...
PENKINE
lis turėtų kur mesti degtuką pradeda rietis ir, rodos, rim tijoj. Pagal tą patį Jaltos
gams.
Voldemaras Jau Negyvas?
susitarimą amerikiečiai su
Amerika šitų “balsavimų”
ir sukelti peštynes. Jei toks tai imasi už darbo.
laikė
savo
armijas
prie
ElChicagos
“
Sandara
”
pra

Prisiuntė
šie
draugai:
A.
Visas
tas
“
vokiškas
klau

nepripažįsta
ir, pasėkoje,
yra didžiųjų tikslas, jie tik
LSS kuopos privalėtų at
neša:
bos
ir
nėjo
paimti
Berlyno.
Klimovicz iš Branford, Ct., kreipti specialę atydą Į tai
Lenkija negauna paskolos.
rai puikiai dirba ir iš Dan simas” yra mums žinomos
“Pasiekusiomis mus žinio Jos negauna ir pati Rusija.
cigo gerai pasimokė. Bet Jaltos padaras. Jaltoje bu Dėka Jaltai šiandien yra Mrs. E. Garbeck iš Brook ir pasidarbuoti savo apielinjie sakosi darą “taiką.” o vo sutarta, kiek vokiškų že “vokiškas klausimas” ir ei lyno, P. Ambrose iš Los kėse. Siųskite aukas Fondo mis, prof. A. Voldemaras Beje, pastaroji vien “lendmių okupuos rusai, kiek an na varžytynės dėl Vokieti Angeles, Calif.
ne rengią kitą karą.
komiteto iždininkui, drau jau esąs žuvęs aziatiŠkos lease” pagelbos yra gavusi
Tikrenybėje yra taip. kad glai ir amerikiečiai. Pagal jos ateities. Vertinant pagui A. Rypkevičiui, 1739 S. Rusijos užkampy... Raudo už 11 bilionų dolerių. Pra
al
Jaltos
vaisius
to
negarJaltos
susitarimą
anglai
ir
Mimeografą
pirmutinis
didieji” negalėjo sutarti,
Halsted St., Chicago 8, III. nosios policijos agentai Vol rijo ir daugiau nori.
demarą skaitė pavojingu a__ r r_____________ _
.
ingo susitarimo demokra- išrado ir užpatentavo Ta
Bus gerui, jei Dėdė Ša
P.
M.
K,
viantiuri8tu ir nuo jo grei- mas jai duos tik “dūlią.”
ba kaip pravesti rubežių' Saksoniją, Tiuringiją ir di-.tiški autoriai nepasirodė net rnas Edisonas. Tai buvo
1876 metais.
Fondo Kom. Narys, tai atsikratė.
tarp savo “Įtakų sferų.” To-odelius plotus šiaurės Vokie- vidutiniais diplomatais.
St. Strazdas*

S. Hillman
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KAS NIEKO NEVEIKIA

Poslapis Treciai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

TO NIEKAS NEPEIKIA

i.

Bridgeporto Padangėje
BRIDGEPORT, CONN.

KULPMONT, PA.

Jurgį Radzevičių Palaidojus

Mirė Adomas Valavičius

atominės bombos STEBĖTOJAI

jų pareiga bus pagarsinti
spaudoje to komiteto užda
vinius. Nutarta pagaminti
aukų lapai, kurie bus pa
siųsti LSS kuopoms ir atski
riems draugams.

KAS SKAITO. RAftO

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE
Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis Į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieškojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pajieško ir iš kur.

Jau senai buvo gyvas rei
kalas
Chicagoje turėti ke
Retėja lietuvių ateivių ei-į
Birželio' 26 d. čia mirė
lias socialistų kuopas. Da Adašiunienė ir jos dukterys, iš I^iskevičius, Jurgis ir Kazys. gyv.
Jurgis Radzevičius, gimęs lės Kulpmonte. Jau daug
gyvena Chicagoje ar Waterbury.
bar
bandome suorganizuoti Aukštadvario,
ir augęs Gelgaudiškio vals- musų brolių ir sesių nuvezlaurušonis Andriejus, gyv. Chica
Brooklyne.
atskirose miesto dalyse kuo Aleksonytė Bronė, iš Leipalingio goje.
čiuje Pakalniškiu kaime, i ta j kapus. Sulig mano reLazdauskienė Ona. gyv. St. Loui?,
pas, kad nariams butu ar- val:- »'v- Bostone,
Jaunas tarnavo caro armi-1 kordu jau devynios desimilo., arba Belleview. 111.
ciau jas pasiekti ir kad vei- Andriuliene Elena, gyv. Wuterbury Lekienė Anastazija, gyv. Delton ar
joi kariavo rusu-japonų ka- tvs lietuvių vyrų ir moterų
(Navickiene) Karutė, Chicagoj.
kimas galėtų būti gyvesnis. iš Bagačiunaitė
re 1904-6 metais. Amerikon išsiskyrė iš gyvųjų tai-po
Utenos, gyv. Maspeth, N. Y.
Lipnickienė (Cinciutė) Ona, Pum
Liepos 6 d. buvo šaukiamas Bajalis Jonas, sunus Motiejaus, iš pėnų vai., gyv. Chicagoje.
atvyko 1909 metais ir apsi- laike pastarojo puskapio
parap.. gyv. Chicagoje.
Mačiulaityte (Papejevieiie) Marce
Garfield Park naujos kuo Linkuvos
Barauskienė Agota, iš Alytaus ap lė. Slavikų par.. gyv. Chicagoje.
gyveno Bridgeporto. Čia su metų. Tai jau veik daugiau,
pos pirmas susirinkimas, vė skrities, gyv. Chicagoje.
Malinauskas Antanas, sunus Ka
korė šėimyną, užaugino du kaip vienas iš šeimos.
zio. iš Šiaulėnų, gyv. Chicagoje.
liau
Įvyks
Brightone,
o
dar Bamiškis Vincas, iš Eržvilko.
Markauskas Vlada-, Darbėnų vai.,
sunus,/Vytautą ir Vincą.
Bartašiene (Žymantaitė) Jadvyga,
Adomas Valavičius gyve
vėliau Marųuette Park mies Kražių
gyv. Chicagoje.
vai., gyv. Chicagoje.
per eilę metų pas KuMarkosvski Walter (Vladas Mar
to dalyje Įvyks naujai orga Bauža Fridrikas ir Adelė (Kund kauskas).
Tik • atvykęs Amerikon no
rotaite), gyv. Chicagoje.
rinskus.
Tiem
išmirus,
jis
nizuojamų kuopų susirinki Benešiunai, Stasys, Povilas ir Pet deiphijoj. sunus Jono. gyv. Phila
Jurgis stojo Į Lietuvių So
ronėlė. iš Panevėžio, gyv. Chicagoj.
Martynailis Vincas, Skriaudžių pa
ctalfetu Sąjungą, kuri tuo pasiliko pas jų dukterį KatŠi nuotrauka parodo šios šalies ir kitu valstybių mai.
rap., farmeris, netoli Chicagos.
tiaubvų
g
. t
re. kuri yra ištekėjus uz Ja- atstovus, kurie buvo susirinkę ant Amerikos karo ko
Beržinskas J uozas ir kiti, vaikai
Masalskis
(Massel)
Stasys, gyv.
metu sparčiai - g
Įmes Cappelletti ir gyveno vo “Panamint” stebėti atominės bombos sprogimą ties
Viktoro, Girkalnio vai. gyvena Chi,
.
.
...
Mažai Žinių “Keleivyje” cajfo
j,.
i Brooklyne. arba jo vaikai.
ke gyvąsias ateivijos
1
iš Chicagos
Beržinskis. Kazys ir Elzbieta (TaMikalauskaitė (Jasienė) Marė. i.Bikini sala. Jie čia stovi su užrašų knyzom;.' prieš pat
i savo eiles. Buvo aktingas,
rosaitė) gyv. Chicagoj.
i Kretingos, gyv. Clevelande.
Adomas
buvo
dikto
subu“
Keleivis
”
skaitlingai
Bieliūnas Petras-Vaclovas is Pa-, M'koset Juozas, gyv. Shenandoch.
socialistas, daue dirbo, vei davojimo žmogus. Buvo bombos numetimą.
' Misiūnas Petras. Sereduų l.yg.iną
lanko
lietuvių
darbininkų
nevezio.
gyv. Nėw Yorke '
kė.
vai.
Kielskiai,
gyv.
Brooklyne
ar
Phi

viengungis ir jau gana pa
namus Chicagoje. Bet iš mu ladeiphijoj.
Morkūnienė Uršulė, gyv. Nashua,
1L. arba Ix>well. Mass.
Kada LSS-oj Įvyko skili gyvenęs vyras. Adomas bu
sų miesto laikraštyje žinių Bogdanskienė Valerija, gyv. Chris- N.Mulokaitė
KveiVu (Pane
topher,
III.
mas, velionis nuėjo su tuo vo ramaus budo žmogus.
nėra daug. “Keleivio” skai Bradauskas sunus Jievos, gyvenai munio) vai., Elzbieta,
gyv. rnnaueipnijoj.
Philadeiphijoj.
S?'metine dauguma. Nuėjo sa Savo gyvenime jis daugiau
! Musteikis Antanas, gyv. Ctn-agoj.
tytojai visi apsišvietę, visi Illinois valstijoj.
Brazienė (Petkevičiūtė) Ona gyv.
’
vo Įsitikinimų vedinas, ma sia laiko praleido dirbda Iš Akrono atėjo liūdna skutiniu laiku buvo LSS moka ir gali parašyti, jie Peabodv
Mass
ūso. PakrojaUs vai., gyv. Chicagoje.
Peabody. Mass
mas
anglių
kasyklose.
Pas

I Bagačiunaitė) Karutė,
nė kad tai “teisingas darbi
žinia, ten mirė Boleslovas kuopos fin. raštin. ir drau daugumoje priklauso prie Bražinskai, Karolis. Albertas, Jie- Navickienė
Maspeth, N. Y.
ninkų kelias.” Bet komunis taruoju laiku jis buvo ga Versiackas, senas LSS vei ge buvo aktingas darbuoto visokių organizacijų. Kodėl va ir Juzė, Alytaus apskr.. gyvena gyv.
Nekrašaitės (Vaišvii. nės) Elena
tų partijoj greit prasidėjo vęs lengvesni darbą Kan- kėjas, daug dirbęs visokiose jas SLA kuopoje ir kitose gi jie neparašo žinių iš jų Chicagoje.
Brundzai. Jonas ir Motiejus, iš ir Sofija, dukterys Felikso, iš Siau
Mariampolės. gyv. New Yorke ar bti. gyv. Philadeiphijoj.
rietenos, peštynės, skilimai ma’n Mills.
pažangiose lietuvių organi- organizacijose. Velionis pa- organizacijų veiklos? Pa Chicagoje.
Noreikai, Jonas ir Steponas, iš
Velionis
pasirgęs
kelias
ir “revoliucinis plauko skal
zacijose. B. Versiackas mi- liko našlę žmoną, du sunus bandykite kai ką parašyti, Brundzailčs, Elena ir Marė, duk Darbėnų, gyv. Chicagoje.
dymas.” Čia tai ir prasidė savaites numirė birželio 29 rė birželio 29 d. Iš SLA sei ir vieną dukterį. Jo našlei matysite, kad tai nėra sun terys Juozo, iš Mariampolės. gyvena Oleškevičius, Jonas ir Nikodimas.
Yorke ar Chicagoje.
Nikodimas 1914-1916 tarnavo Ame
jo Jurgio Radzevičiaus tra d. Shamokin State Hospi- mo New Haven jis grižo ir našlaičiams vaikams reiš ku ir perdaug darbo neuž New
Bubelis Jeronimas, sunus Adomo, rikos kariuomenėje.
gedija. Jis buvo darbštus, tal. Velionis paliko broli birželio 29 d., greit pasiju kiame širdingos užuojautos. krauna. Tatai butų naudin Telšių apskr.. gyv. Brooklyne.
Papejevas Kazys, iš Palangos, ir
Buinauskas Kazys, sunus Prano, žmona Marcelė, iš Slavikų parap.,
širdingas žmogus, nejieško- JurgĮ. kuris gyvena Ring- to nesveikas ir nuo širdies
j. J-is. ga ir laikraščiui ir patiems iš Simno vai.
gyv. Chicagoje.
jo nei garbės nei asmenisko town, Pa. ir eilę anūkų. Ta priepuolio mirė.
skaitytojams butų Įdomu.
Bukauskaitė Bronė.
Paplauskaitė (Raubienė, Agota, iš
Bukauskas, gyvena Toronte.
Valengiškio, gyv. Chicagoje.
CHICAGO, ILL.
J. B. Aglinskas.
pasipelnymo, norėjo dirbti po palaidotas liepos 1 die
Bukauskas Romualdas, iš Šeduvos
Paplauskas Juozas, Mariampolės
Prieš vykdamas Į Newj
pagal savo Įsitikinimus, bet na.
valsčiaus.
apskr., gyv. Chicagoje.
Iš Socialistu Veikimo
MIAMI FLORIDA
Bundzai, Juozas ir Stasys, gyvena
Pašešunienė Julė. gyv. ūkyje prie
J. D. T. Haven B. Versiackas buvo
pakliuvo Į raganų katilą ir
Chicagoje.
Chicagos.
atsilankęs
Bostone,
kur
da

frazių fabriką, kur viena
Čaplikas, gyv. Bostone.
Paškevičiūtė (Urbonienė) Barbora,
Birželio 28 d. penktadiePranešima*
lyvavo
LDS
suvažiavime.
Černiauskaitė Ona. Pajevonio vai. iš Suvalkijos, gyv. Chicagoje.
“kairi” nuomonė vijosi ki NEW HAVEN, CONN.
Pranešu Miami Lietuvių Černiauskai. Jonas ir Silvestras, iš Paulauskaitė Ona, Švėkšnos vai.,
Čia buvo užėjęs Į “Kelei ni “N” name posėdžiavo
tą dar “kairesnę,” vienas
vai.
gyv. Chicagoje.
Lietuvos
Socialdemokra-Į
Amerikos
Piliečių Kiiubo Pajevonio
vio” redakciją, kalbėjome
ČesnaviČius, sunus Uršulės. Višty
Paulavičienė (Paulavage) Juzė,
idiotiškumas ėjo lenktynių į
SLA Seimo įspūdžiai
tams Remti Komitetas. Pir- nariams, kad per liepos, čio vai.. Vilkaviškio apskr.
gyv. Shenandoah. Pa.
apie
Akrono
draugų
veikisu dar didesniais idiotišku
činčiutė (Lipnickienė) Ona. PumPetkevičiūtė (Brazienė) Ona. gyv.
ma.
senust—na- mininkas Dr. P. Grigaitis a-! i-ugpiučio ir rugsėjo mene-j Dėnų* vai evv. Chicagoje.
——, jnnsimineme
-------------- -------Peabody. Mass.
mais. Aišku, tokioje idėji
____ tidarė susirinkimą, perskai- sius mėnesinių kiiubo susiPetraitis, Augustas ir Vincas, iš
. Seimas,
if ^i pra- _______
žistamus _____
gumos, ____
išdirbvstės
Čirvinskas Petras, Krinčinu par., Krekenavos
nėje baloje velionis jautėsi eit.
vai., gyv. Chicagoje.
SLA seimai, praėjo, pra centre, planavome ką veik-įLSS centro faišką dėl ko- rinkimų nebus, nes pirmi- gyv.
Chicagoje.
Petruševičius. Andrius ir Stasys,
ne namie. Kada komunistų ūžė. Ne iš seimo eigos, bet
Oabašinskas
Viktoras,
Girkalnių
gyv. Kenosha. Wis.
eilėse kilo didesnis apsiva iš “Darbų ir Raportų Sei- sime ateityje, mes jį kalbi- miteto • sudarymo. Laišką ninkas, raštininkas ir iždi- vak. gyv. Chicagoje.
Pilipauskienė Ona. gyv. Chicagoj.
nome
vėl
atvvkti
Į
Bostoną!
apsvarsčius
nusistatyta
koninkas
išvažiuoja
atostogų,
Damalakas. . gyv. Brooklyne ar
Pisanka, Marijonas, Algirdas, iš
lymo sąjūdis, pagarsėjęs mui delegatai pamatė, kad musu
cnv-j'/i-ivimo
rn' ; mitetą sudaryti
sudarvti tokiame są-.todėl
są-, todėl prašau
nrašau atleisti, jeigu
ieipu Philadeiphijoj.
suvažiavimo nrnt
proga.
miestelio, gyv. Providence.
Daniunas Kazys, sunus Petro, iš Šiluvos
“sklokos” vardu, velionis dabar susivienijime yra ma- niusu
Prascenytė Bronė, ištekėjus, gyv.
p>
e
j
a
;
likimas
kitaip
planasta
te,
koks
jau
buvo
paper
tą
laiką
negausite
atsaRamygalos.
Jurgis uoliai dėjosi Į tą opo žiau kuopų ir narių. Virsi- v0 Velionis skundėsi dėl'delbtas spaudoje.
Chicagoje.
Davalga Pranas.
kymų
i
savo
laiškus.
Svar

Preišas, Jonas. Kazys ir Pranas,
zicini judėjimą ir vėl susi ninkai Į paklausimus aiški- sav0 senos širdies ligos, sa- L. S. R. Komitetas pasky- besniais reikalais galima beksnis. Dr. Petras. Rokiškio ap- gyv.
Chicagoje.
skrit..
gyv.
Chicagoje.
artino su socialistiniu judė no. kad nėra agitacijos ir kė jj kartais vis dar ii var-'rė draugus P. M. Kaiti, P.
Račys. iš Surviliškio vai.. DėdaiDičkienė
(Kronkaitytė)
Juzė.
gyv.
rašyti raštininkui šiuo ad Noswen (?).
nių apskr.
jimu.
(Roger) Viktoras, su
dėl konversijos narių skai-jgjna> bet atrodė sveikas irMartinkaitj. A. Liutkų. J. resu: J. Katkus, 316 Cent- Dirsė Liudvikas, gyv. St. Louis, nusRadzevičius
Tamošiaus.
Pajuvonio vai., gyv.
pilnas vilties.
I Kondrašką ir J. B. Aglins-, ral Avė., Point Pleasant, N. Mo. ar Belleville, III.
Bet palydėjus draugą Ra cius sumažėjo.
Brooklyne.
Galinaitis,
Albertas
ir
Robertas,
Seimo diskusijose paste Akrone B. Versiackas pa- ką i propagandos komisiją? J.
Rakickienė (Štarulytė) Ona, gyv.
dzevičių Į kapus, aš noriu ji
gyv. New Haven, Conn.
Chicagoje.
Gintalas Juozas, gimęs ir gyve
prisiminti ne tiek. kaip po bėjau, kad kai kuriems de
Ramonas Antanas, sunus Juozo, iš
nęs Chicagoje. Buvo U. S. karo avia Naujamiesčio vai.
legatams
pirmininkas
davė
litiką, bet daugiau kaipo
cijoje.
Rančas Jurgis. Laukžemės parap.,
Glinskis Antanas ir jo žmona Grin- gyv. Chicagoje.
nuoširdų žmogų, darbštų, po kelis kartus kalbėti tuo
kevičiutė. iš Liudvinavo vai., gyvena
Raubienė I Kaplauskaitė) Agota, iš
Ką Tik Išėjo iš Spaudos Nauja Brošiūra
didelį spaudos mylėtoją, pat klausimu, o kitiems vi
Syrlnev Minės. N. Y.
Klebiškio vai., gyv. Chicagoj.
sai
nedavė
balso...
Grinkevičiutė
(Glinskienė)
gyvena
kurs yra daug jėgų ir lėšų
Remeikienė, gyv. Westfield.
Sydney Minės. N. Y.
Riaukaitė Agota, ištekėjus. Viekš
aukavęs
darbininkiškos Sekretoriaus raporte kaž
Cninas Pranas, Gražiškių vai., gy nių miest., gyv. Chicagoj.
kas
pastebėjo
klaidų
skait

vena Detroite.
skaudos palaikymui. Jis bu
Rinkevičius, Adolfas ir Japzas. 15
Grušnius Anupras, sunus Motie Svirnių, gyv. (Tiicagoje.
™ *’
vo uolus darbuotojas Įvai linėse, bet pats sekretorius
jaus. gyv. Grand Rapids, Mich.
Roger (Radzevičius, Viktoras, gyv.
tų
klaidų
nemokėjo
paaiš

Gumbrevičius Juozas, gyv. Chica Brooklyne.
riose pašalpinėse ir kultūri
goje.
kinti.
Jieškomieji asmenys arba anie juos
nėse organizacijose.
Jankauskai, Jonas ir Juozas, su žinantieji prašomi atsiliepti j:
Apšvietos komisijos buvo
nūs Aloyzo ir Emilijos, iš Siaubų
CONSULATE OF LITHUANIA
Prasidėjus antram pasau du raportai, daugumos ir
miestelio, arba jų įpėdiniai.
30 N. Ia Šalie St., Chicago 2. III.
liniam kami velionies jau mažumos. Delegatams ne
Jankauskus Adomas, sunus Kazio.
_ ARBA —
•š Kauno. A. Panemunės, gyv. Chi
nasis sunus Vincas greit bu tiek buvo įdomus tie rapor
cagoje.
DETROIT, MICH.
vo pašauktas Į armiją ir ne tai. kiek komisijos pasielgi
Jankus Petras. Radviliškio vai.,
gyv. ūkyje arti New Yorko.
po ilgo laiko jau kovėsi Af mas prie maikrofono, kur
Kaip
Kaukazo
Razbaininka
Janušauskas Feliksas, gyv. ChicaSocialistu Susirinkimas
rikoje. vėliau Sicilijoj ir Ita komisijos nariai kalbėjo vie
gO'e. arba jo vaikai.
Jasienė (Mikalauskaitė, Marė. iš
lijoj. Kiek vėliau buvo pa ni prieš kitus.
LSS 116 kuopos susirin
Kretingos, gyv. Clevelande.
Pasidarė
Rusijos
imtas Į armiją ir vyresnysis
Buvo pakeltas klausimas,
Jogėlaitė (Žymantienė), iš Klinkų, kimas Įvyks sekmadienį, lie
gyv. Chicagoje.
jo sunus Vytautas. Tėvas kodėl “Tėvynėje” nededa
Jokubauskaitė Albertina, gyv. Chi pos 28 d. 1 vai. po pietų.
Diktatorium
daug rūpinosi dėl savo vai ma garsinimų. Vienas dele
cagoje.
Armono svetainėje. 2384
Jonaitis Julė. gvv. St. Iztuis Mo.
kų likimo ir tas. matomai, gatas sakėsi pasiuntęs skel
24th St.
arba Belleville. III.
paveikė jo sveikatą. Kai sū bimą, bet redaktorius nedė
Juodys Aleksandras, Aukštadva
Visi draugai yra prašomi
rio vai., arba jo vaikai.
nus grižo laimingai iš armi jo. Redaktorius sakė, admi
Parašė J. Pilipauskas
atsilankyti.
Svarstysim LSS
Juozapaitis Petras. Krekenavos m.
jos, tėvas nebe ilgai jais nistracija neleidžia. Pirmi
°yv. Bingbamton. n. y.
’ i suvažiavimo klausima ir ki■lurksat Marė. Gražiškių vai., gw.!•*■—----- v*..
•«
džiaugėsi, liga pakirto jo ninkas Laukaitis paklausė
tus svarbius i kuopos * reika

Milwaukee. Wis.
sveikatą. Musų tai-pe lieka Dr. Viniką, kodėl taip da
Karaška J.. Pajevonio vai.
lus.
Kauzanas Pranas, iš Šaukėnų vai.
šviesi atmintis darbštaus ir roma, o Vinikas atsakė, kad
Valdyba.
Kazanavičius Lionginas. Napalys
SLA
konstitucija
draužia
nuoširdaus lietuvio.
• • V ’ V. •' — ’
ir Bronė, iš Skapiškio.
Remtis Edmontas, iš Tirkšlių vai.,
svaiginamus gėrimus garsin
gyv. Brooklyne.
Senas Draugas. ti organe.
Kleizaitė (Žukauskienė) Marė. siu
vėja. iš Gudelių I vaL
Delegatams tas paaiškini
Kliorė. gyv. Brooklyne ar Philamas sukėlė gardaus juoko.
delphia.
Sako. gerti valia, bet gar
Knievičia Anelė, ištekėjus gyv
PETRAS RYMKIEWICZ
WORCESTER, MASS.
New Yorke.
sinti nevalia. Čia pat dele
Komaras Petras, gyv. Scrantone
Mirė 1946 m. birželio 2 d.
gatai prisiminė, kiek pusKriaunevičius Valerijonas, iš Kau
CHESTNEY’S
no. gyv. Chicagoje.
Velionis buvo 64 metų am
bačkių alaus ir kiek visokių
Krikštopaitis Adomas ir Krikštožiaus
ir gyveno 1001 Eastem
gėrimų buvo išgerta šio sei
paitytė Ona.
CANTEEN
Parkway,
Brooklyn, N. Y
Kronkaitvtė (Dičkienė) Juzė cw
mo proga. Buvo geriama pa
Noevren (*).
Mirė Kings County Ligoni
VIETA MALONI IR ŠILTA čių delegatų lėšomis ir ga
Kundrotaitė Adelė (Bsnzienė) ir
nėj, palaidotas Mt. Olivet ka
Marė (Rudaitienė). gvv. Chicago:“.
lėjai gerti visai nemokamai
pinė?e. Liko nubudusi žmo
Kundrotai. Marė. Vvtoldas ir Ro
Visokių Gėrimų, Alaus,
na Ona. Velioni* buvo kilę?
Joki konstitucija nedrau
mualdas, gyv. Chicagoie.
iš Kelmės miestelio. Rasei
Kundrotienė Petronė gvv. New
gardžiai pagamintų Val džia gerti ir pasigerti...
Yorke.

Mirė B. Versiackas

Juozas Stalinas

/•***^*

-

Z.

*'***•

A ’I? A

gių ir Užkandžių

Delegatas.

čia gaunama ir “Keleivis”
pavieniais numeriais
90 MILLBURY STREET
WORCE8TER, MASS.

Kuniekis Pranas, sunus Juozo ?š
Kaišjadnrin. gyv. Chicagoje ar Phi
ladeiphijoj.
Kupčiūną® Pranės. g,,v. Bostone.
Kurman-kis .Tt»o-a«. gyv. Chicagoi.
Jankauskos Ilde/on-a-, Ottunas ir
Ignas jš Kražių vai.
Lat>in«kas Juozas, iš Žarėnų, gyv.
Chicagoje.

Keleivyje” naudinga yra

daryti visokiu* biznio skel
bimus ir pajieškojimus.

Į

Kaina 25 centai.

Prašom Siųsti:

KELEIVIS, 636 E. Broa<iway» So. Boston 27, Mase.

i

nių apskrities. Amerikon at
vyko 1909 metais ir visa lai
ka buvo “Keleivio“ skaitvlo
jas.
Lui būna iam lengva Ame
rikos žemelė!
(23)
Ona Rymki«wiez.

Pusi

£IS

Ketvirtas

imas
Maikio su Tėvu
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KELEIVIS, SO. BOSTON

mo, žinoma, nieko iš to ne
išeis. Taigi reikia pastatyti
klausimą taip, kaip rašinio
pradžioje esu H pastatęs,
K
(Laiškas iš Europos)
agaliau. ką reiškia perga-;
benimas 50-60 tūkstančių
PPaskaičius prof. K. Pakš- gailestingumo sumetimais iri tremtinių lietuvių, kurie sato straipsnį “Lietuvių K°lo- vien šiais sumetimais prasy-lvo darbu ateity bus naudinnizacijos Klausimu (“KeĮ ti mums paramos.
Į^j. Atrodo, kad pervežimas
nr. 13). noriu tuo reikalu v-:.! .
.,
! iš Amerikos į Europą dvie•
divizijų daugiau
tarti keletą žodžių. Man at Kiek zmonių reikalinga
kolonizuoti
-kaštuoja. ’
rodo, kad pirmoj eilėje tu
rėtume susitarti ir išspręsti Jei prieisime tok} galą,:
kad ištikrųjų reikės koloni
Kolonizacijos Klausimo
ši esmenį klausimą:
Plotinė
__
_
________
__
____
zuotis,
man
atrodo,
kad
viKas yra ir kaip traktuotini tie, kurie reikalingi nau- sų lietuvių į. vieną vietą ne
Tenka skaityti ir girdėti
les tėvynės.
teks suvesti. Kvalifikuoti kalbas, kad užtenka rasti
besimokinąs tinkamą vietą kolonizacijai,
Dabar mus visaip vadi specialistai,
na : tremtiniais, pabėgė jaunimas, tvirti ir pajėgus ją ištirti ir jau galima dar
liais. išvietintais asmenimis dirbti viengungiai, patys bas pradėti. Teisybė, užsi
(D. P.) ir emigrantais. Mes jieškos sau tinkamo darl>o menama ir apie kolonizaci
ne emigrantai, savo noru ir jj susiras. Šios rūšies žmo jos finansavimą, bet šis
nuo savo tėvynės neatsisa- nių. bent jų dalies, nenuga klausimas paliekamas atvi
i kerne ir neatsisakome, mes bensi j tokius plotus, kur ru ir be jokio turinio. Maža
esame karo aukos: tremti reikės dar tik įsikurti ir pa surasti tinkamą vietą, ją ap
niai išmesti iš tėvynės ka ruošti tinkamas gyvenimui žiūrėti ir ištirti. Ištirti rei
kia visais atžvilgiais. Turint
ro sąlygų. Dar 1939 m., ka sąlygas.
Mano
supratimu,
pagrin

rankose geologines, klima
rui besiruošiant, rusų bolše
vikai ir vokiečių naciai Ri dinė lietuvių tremtinių gru tines, ekonomines ir kt. ko
bentropo ir Molotovo asme pė, kun bus "reikalinga tvar lonizuojamos vietos sąly
nyse, dalinosi Lietuvą ir tas kingo ir organizuoto įkur gas, galima daug kas pro
dalybas užfiksavo ir doku dinimo yra tremtiniai-uki- jektuoti. bet tuomi klausi
mentavo dviems slaptomis ninkai. Ukininkų trėmime mas dar neišsisprendžia.
sutartimis. Dabar, karui pa- skaitoma 4-5 tūkstančiai. Teks prieiti prie žmonių

‘KAIP 10,000 SAULIŲ”

Kolonizacijos Reikalu

Štai kaip išrodė atominės bombos sprogimas ties
Bikini sala, žiūrint iš už 10 mylių atstumo. Laikrašti
ninkai. kurie matė šitą įvykį savo akimis, sako, kad
sprogimas nušvietė padangę “kaip 10,000 saulių.”

objektu. Anglams, o gal .i,
amerikonams tvliai prita- tų kolonizuotis: žemes ^ikio apmpinant
juos maistu,
riant. Lietuva žadama pri-1 darbininkai, amatininkai ir drabužiais, darbo įrankiais,
pažinti Rusijos interesu sfe- dalis inteligentų: mokytojų, priemonėmis, ukišku inven
ra, kad gavus iš Rusijos gydytojų, technikų ir kt. toriumi ir visais kitais pa
—Tegul bus pagarbintas, taturą tik dėl biznio. Nes nuolaidu kur kitur, taigi ir specialybių žmonių. Jei šitų našiais dalykais, kurių čia
Maike ’.
Į jeigu iie pradėtų skelbti tei- vėl Lietuva patenka j di-'j žmonių susidarytų apie 15 visų neišvardinsi ir neiš
—0 kur tėvas buvai. per-. sybę, tai netektų savo šąli džiųjų pirklių biržą.
tūkstančių, tuo budu koloni skaičiuosi.
J miesto. Ten Kanados alieUžsitarnauta
ninku, netektų aukų ir netu
eitą savaitę?
zacini branduolį sudarytų Netenka užmiršti ir tai.
j jaus specialistai mano iškas
Jei šitie didieji pirkliai- 40-45 tūkstančiai asmenų. kad kuriant naują koloniją,
rėtų iš ko gyventi.
—Ant vekeišino.
Bausmė
ti daug daugiau aliejaus,
—Tai sakai, Bimba me mainininkai negali garan Šitoks skaičius, turint geras teks atlikti didelius kelių ir
—Taip nesakyk, tėve.
negu jie iškasdavo ikišiol.
tuoti tremtiniams laisvo ir kolonizacijos ir įkurdinimo trobesių statybos darbus,
luoja?
—Nu, o kaip?
Vieną gražią balandžio
Didžiausias sunkumas su
saugaus gyvenimo musų pa organizacijas, reikėtų būti paruošti ukiui naudingi plo dieną prieš pietus, skersai Kanados aliejumi yra tas,
—Žinoma.
—Sakyk: atostogų buvau.
—Kad aš, Maike. nebu —Bet pasakyk, kodėl ne čių tėvynėj, kur butų pa nai apgyvendinti vienoj vie tai. t. y. juos nuvalyti, nu gatvės nuo mano buveinės, kad tas aliejus nėra gryna
važiuoja į Sovietus tie, ku kankamai produktingo dar toj. Taigi, planuojant lietu sausinti bei sudrėkinti. Tai- ant vieno namo stogo kam me pavydale. bet jis yra
vau ant to stogo.
—Išrodo, kad tėvas nie riuos jisai mulkina? Juk jie bo, jei jie už musų vargą. viu tremtinių įkurdinimą, »gį šitiems dalykams įvykdy- po pora žvirblių streksi, šo “kietas,“ smėlinio akmens
kad lietuviškai neišmoksi. jam tiki. kad pas Staliną . bėdas ir gyvastis gauna kon reikia turėti galvoje maž-Įti reikia geros organizaci- kinėja ir čirškia. Matyt, pavydale. Alberta provinci
I jos,
os, visų kolonizuojamųjų džiaugiasi jie savo triūso joj senai jau kasamas alie
—Nesibark, Maike. Ver darbininkams yra rojus. Tai i cesijų, pavidale žibalo šal- daug šį skaičių.
kodel
jie
tenai
nevažiuoja?
tinių
bei
strateginių
atra

bendros
talkos, drausmingo vaisiais —pasibudavoję sau juotas “smalos akmuo.” ku
čiau duok man rodą. ką aš
Kur Kolonizuoti*?
mos
punktų,
tai
jų
pareiga
pagal ryną (pipe). rį naudoja keliams grįsti.
dabar turiu daryt. Sugiyžęs;
P™6
----------- <rzvl/\
uiiloilzf
Į žemo kultūrinio lygio darbo ir didelio susiklausi lizdelį,
mnn
TU k ginam
tenai
ouvvmvii i
pi IVTT7IT7
ir
nnn ■
jzi iv jrrzv barniui
mo.
iš vikeišino radau iš Kana-‘zasti5'
Tas akmuo yra permirkęs
vietoves nereikėtų kolonidel
to,
kad
Stalino
žvalgy-t
mums
gyventi
ir
kurtis
kiNetiri kus, nežinia iš kul aliejumi, bet kaip jį iš ak
dos paviestką, kad nma ba jų neįsileidžia.
Į tur ir rimtai šiame darbe zuotis. Ten su musų tremti Šitas' sąlygas galima su'* * sudary tai. atskrido juodas paukš mens išvilioti? Tas klausi
daiyti ir ja
jas ‘ reikės
žiuočiau tenai parėtką pa
nių
kulturiniu
lygiu
patek

—
O
kodėl
ji
jų
neįsilei

mums
padėti.
Mes
nekaria

ti. nes kitaip pati koloniza telis, angliškai vadinamas
daryt. Radau ir penkis kavome nei rusų nei vokiečių sime į gamtinį sąlygų ir at- cija nustotų prasmės. Lietu “black bird” ir nutupė ant mas dar ir dabar tebėra ne
nadeiskus rublius ant kelio- džia?
išspręstas, nors Kanados
nės. Sako, pribuk raidavei.1. -Į®*!- kad
nePaT' pusėj. mes gynėme tik savoj sikurimo darbo vargus, pa vių tremtiniu tarpe turime šįo stogo kampo. Pasižval valdžia ir aliejaus kompani
ba Kanados govermanas l'‘« .Rus,Jos. zm0nl4 skur,i"- kramto laisvę ir nepriklauso- teksime į svetimųjų išnau- pakankamą kiekį specialis ^ęs. pasisukinėjęs jis šmakšt
jos yra jau sukišusios daug
pradėjo gaudyt komunistus.’
pasakius, žmones ih-- myfcę ir savo viltis dėjome dotojų rankas, kolonizacija tų: inžinierių, statybininkų, ir įlindo žvirblių buveinėn pinigų visokiems tyrinėji
tai jie dabar bėga į Ameri-!de'dziarnl Rusijon dėl to. i iškilmingas chartas ir pa- nepavyks ir kolonizuojamų- technikų ir meistrų. Tad ly žvirblių lizdelin. Žvirbliai mams daryti.
ką. Jau apie tuzinas “Liau- kad nepamatytu, kaip Sta- žadus, kad visoms tautoms jų masės neišsilaikys.
giagrečiai tenka galvoti ir supratę pavojų ir nedrisę
priMan atrodo, kad minė apie tremtinių techninį įkur stoti į atvirą kovą su daug
dies Balso“ vyrų išdūmė per' ,n? a2ental užsieniuose me- — mažoms ir didelėms,
.
grcnvčią Paviestka sako?
-]a. n’ apgaudinėja leng-j klauso laisvo apsisprendi- tam organizuotam koloni dinimą. Tai labai platus didesniu ir galingesniu prie Keisti Atsitikimai
zuojamųjų žmonių skaičiui Mausimas. Reikia įsivaiz šu. sukėlė protestą. Prasidė
kad gronyčią reikia vaktuo-! 'atikjus. ,
.
iįm<>
ti ba kitaip visi jie pabėgs' ~. a 1 , .
. , e* . . Į Didieji ir galingieji nega- geriausiai butų nutūpti J duoti visas jo detales, tuo jo didelis žvirblių čirškėji
Siunčiu Maikio Tėvui ap
nuo džėlos. Taigi pasakvk.
c,a ^akai teisvbę. At?1' Ii ir neprivalo nusiplauti sa A. Valst. ir Kanadoj. Kolo met suprasime jo svarbumą mas. sparnelius išskietę pil svarstyti
įdomhi at
Maike. kas man> daryti: va-Į menu as macuu panašų biz- vo rankų ir pamoti į šim nizuojamieji turėtų patoges ir sudėtingumą.
vais šliaužioja ir aimanuo sitikimų. keletą
kuriuos
aš surin
žiuoti. ar ne?
’
! "1 eudaunoj Šiluvoj per at- tus tūkstančių tremtinių, nes klimato ir rinkos sąly
Rišant šį klausimą reikia ja, o gal ir verkia.
kau iš laikraščių. Gal vyrių
i laidus. Čigonas tun pasista- karo aukų. jie neprivalo gas. gi tie. kurie į koloniza išspręst finansavimas. Fi
Expropriatonus.
sveti generolas “išfigeriuos.” ar
—Tėvas Kanados sienos.įps prie tvoros stimpantį žiūrėti į mus, kaip į emig ciją neįeitų, galėtų susirasti nansavimas
turėtų būti ilga- mo turto grobikas to ne- tokie dalykai įvyksta iš Die
neuždarysi
komunistams. k{,iną ant trijų kojų. Kau- rantus ir mes savęs tokiais darbo paskirai. įlietų naujų aikis ir prieinamomis
 iaisė ir pasiliko žvirblių vo valios, ar iš velnio zlasnes ji labai ilga ir vingiuo- jaj to gyvulio iau lenda per neskaitome. Tegul teisinin žmonių musu senąją emi gomis. Tik 4-5 metams sąly
nuo ižde. Žvirbliai gi pačiauš ties.
ta. Pagaliau, koks čia skir- skurą, gajva kaįp viedras, kai gerai išstudijuoja tų są graciją ir, reikalui atsira
kėję. paaimanavę ir įsitiki
sikurimo
praėjus,
galima
tumas, ar komunistas gyve- kakias kain rankovė, o ei vokų skirtumus ir tegul jie, dus, galėtų paremti ir dar
1. Vienas žmogus dirbo
nę. kad jau savo nuosavy
manyti,
kad
naujieji
kolo

na šiapus Kanados sienos. gona? kaff
jį. tai gi- jei tat yra reikalinga, suku bu ir pinigais kuriamąją ko
St.
Louis miesto skerdyklo
galėtų pradėti savo bės nebeišvaduos. apleido, se. kur
ar anapus?
_
iria. Aklas žmogus klausosi ria tokias sąvokas, kurios a- lonija. Tad butų naudinga nistai
galvijus skerdžia, ir
skolas mokėti. Tas skolasI prasišalino iš priešo akių
—Jes Maike. čia yra skir ,r dūsauja. Ot. sako. kad aš titiktų šiai minčiai. Tuo bu ir kolonijai ir vietos senes turėtų
sudaryti tik tos su->’r išskrido kiton teritorijon. viena paplauta karvė įkan
tumas. Jeigu daug komunis- tokį žirgą turėčiau, tai ir be du musu klausimas vra GNO nei musų emigracijai. Kolo- mos. kurios bus investuotos
do jam rankon.
tų čionai iš Kanados pnva- akių bučiau laimingas. Išro- klausimas. Jis dabar vra nizuo.iamasai plotas reikėtų • gamybos sritis, gi išlaidos 1 Vėliau tas juodas paukš
2. Missouri valstijoj ož
tis parsigabeno sau patelę,
žiuos, tai Bimbos vaiskas jo, Maike, kad taip yra ir LiNRRns reikalas ir turėtų1 numatyti daug didesnis reikalingos
kasdieniniam
kų
augintojas W. Warc tu
pasidaiys didesnis.
_ čia. Komunizmas, tai stim- pasilikti tol, kol nebusime; skaitant, kad kolonija gal maistui, kol ūkiai pradės įsirengė savotiškai ir pradė
jo šeimyninį gyvenimą. Dė rėjo išnarintą kairiąją ko
—Bet užtai
sumažės rantis kuinas ant trijų ko- tinkamai įkurdinti ir apru- sparčiai augti, jei jai pa
produkuoti
patys,
neturėtų
jo kiaušinius, perėjo vaikus. ją ir per 17 metu šlubavo.
“Liaudies Balso” “vaiskas. ;u> 0 Bimba, tai tas čigonas. pinti. Jei mes ne dėl savo pavyktu gerai susitvarkyti,
naujakurių
ūkių
apsunkinti.
Anot senų žmonių posa Vieną sykį įpykęs ožys rėžė
—Tai tu rokuoji. kad jei- kį,ris ta kuiną giria. f) akli kaltės visko nustojome, tai
čia Europoj mums sako
gu skunke smirdės vienoj koniunistai klausosi ir plo- ir musų organizacijos. k(i- ma. kad Kanada ir AmeriTad šie asmenys ir orga ki*): “Svetimo grobis ant am ragais į tą koją, ir farmerys nuo to pasveiko. Da
vietoj, tai nesmirdės kitoj? ija; naįs< najsi
rios rūpinasi tremtiniais, ka musų neįsileis. Jei klau- nizacijos, kurie šį klausimą gero neišeina.” Taip ir čia bar jis jau nešlubuoja.
—Suprantama.
j —Tėvas padarei nebloga privalo ši tremtinių įkurdi- sima statysime kaip malonę gvildena, sprendžia ir jais atsitiko. Gegužės 26 d. po
pietų prakiuro debesys, už
—Olrait. Maike. jeigu tu palyginimą.
•L Kansas City miesto gy
nimo reikalą statyti kaipo ir jo tinkamai nemotyvuosi-' kalbasi su atitinkamomis įs ėjo
smarkus lietus, paplūdo ventojas miegodamas turė
toks kytras, tai isviroz.vk.
—Na, tai denkiu, Maik. pareigos ir prievolės reika- me ir tąja kryptimi neparo- taigomis, šios pastabos tu
kodėl tie Padleckio frentai kad tu nors sykį ir man tei lą. bet negrįsti jį malonės ir dysime veiklumo ir dąrnu- rėtu turėti galvoje ir neiš gatvės vandeniu ir daug ką jo blogą sapną. Pabudęs ji
nevažiuoja dabar į Lietuvą? sybę pripažinai.
leisti iš akių viso koloiuza- nuplovė. Vanduo dideliais sai pasijuto turįs galvą įJuk Bimba savo pamoksluo
ri jos plano ir jo detalių. kiekiais puldamas nuo sto spraustą tarp griežinių lo
STEBI ATOMO SPROGIMĄ
se aiškina, kad Lietuvoj da Bartado Karas su Katinu
Kolonizacijos problema iš-|?° nulaužė galą lynos ir vos stipinų. Reikėjo šaukti
bar nastajasča raseiska sva-Į
sprendžiama
įvykdoma, nuplovė tojo juodojo paukš- kaimynus, kad lovą išardy
prenaziama ir įvykdoma
reikia ją statyti realiai, vi- cio lizdą su visais vaikais. tų.
bodą. Sako, net ir moterys
Dudley gatvėje Mrs. Pau«
padarytos lygioj su vyrais. jev t)Ute įvyko nepaprastas
>a plotme ir laikantis gyve- Lietui perstojus lyti, kaimy
4. Wellsvillėj, Ncvv Yor
Puma JOS tik kiaules serda- karas. šei'mininkė parėjo
limo patyrimu ir praktikos. nų vaikai rado to paukščio ko valstiioj, į farmerio Kan
vo ir stubas prižiūrėdavo, .. namo bpt kamba„jp ,.J0
Grįžtant prie kolonizaci- vaikus visus prigėrusius.
J. D. T. tono tvartą, kur stovėjo ar
ri abar ios ir žemę ana. u SVetimą katiną, kurs neno
os finansavimo, tenka ne
klys, trenkė perkūnas, kuris
malkas kerta, ir ravus kasa, I re 10 buto užleisti šeimininišleisti iš akių, kad kiekvie
nulupo visas keturias pasa
2.500.000.030 TONŲ
taip kaip vyrai. Sako. jokia kej Ji pasišaukė policininnas tremtinys paliko savo
gas (patkavas) nuo arklio
ALIEJAUS
karalystė nėra tiek gero mo-( kus Atėjo du, Gibbons ir
krašte kokį nors turtą. Ūki
Kanados žemės tyrinėto kojų, bet paties arklio ncterims padarius, kiek,pada- BartasisRutinas ir policininkai paliko: įdirbtus lau
re didis darbininkų frentas I nink„ nepabij io. I)vvko
ko.
kus, triobesius ir ūkiškąjį jai sako, Kanadoje žemės* sužcidė.
v.v
Stalinas. Bet mano durnas 1 va. laike kurios katinas Bar.
Texas
inventorių, darbininkai, a- rilumoie randasi apie 2.-; 5. Dalias miest/',
. »-•iui• ' pevdrfek
1 . • ė_ ranka
a
500.090.000
tonų
aliejaus.!
valstijoj,
tūlas
razumas neeali šito supras-j’ ta
.
R.
Magamatininkai. laisvųjų profesi
ir
ti, Maike. Jeigu po Stalino iam teko eiti į ligoninę ją
jų žmonės paliko: sklypus, Bet Kanada mažai aliejaus!wick miegojo lovoje. kai
saule žmonės tokie laimingi, apžiūrėti. Po ilgos kovos
gyvenamus namus, butus su teiškasa. Kasmet ten iška-’tuo tarpu kitas žmogus įvatai kodėl komunistai tenai katinas buvo nuveiktas ir
įrengimais ir baldais, įran sama tiktai 8,550.000 bačkų? žiavo ai’tomobilium į jo nanevažiuoja?
kius ir |>t. turtą. Tuo turtu kas vos padengia i5G pa- m o sieną, išgriovė ją ir i.šėšeimininkė dabar vėl gyve
—Tam yra dvi priežas na savo namuose.
kas nors naudojasi ir nau čios Kanados suvartojimo. ■ jo per kitą namo pusę, bet
tis, tėve: viena, komunistų
Laivvno sekretorius Eorrestal
Kanados aliejaus garny- miegojusio šeimininko lu
karo
dosis.
vadai žino. kad laimės tenai
Remkit biznierius, kurie McKinley“ stebi per žiūroną atomo bombos sprogimą
I Vokietiją vokiškieji o- bos centras yra Alberta pro- užgavo.
nėra jie giria Stalino d i k- , skelbiasi “Keleivyje.”
ties Bikini sala.
vincijoj,
netoli ("aleraiy.
A. J. Levutis.
(Pabaiga 7-tam pusi.)

Įdomus Dalykai
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matuoja atomo spindulius

Draugą Talka
• • • • •• •
Laivai Kinijai
Austrijoj Konfiskuoja
Rusai nutarė paimti į sa Amerikos kongresas pa
vo nuosavybę visą vokiečių tvirtino valdžios siūlymą
turtą Austrijoj. Austrai sa duoti Kinijai 271 karo lai
ko, kad 75% jų ūkio atsi vą iš Amerikos karo laivų
durs rusų rankose, kaip se likučių. Daugiausiai tai yra
nebereikalingi
niau buvo nacių rankose. Amerikai
maži
pagelbiniai
karo laiAmerikiečiai ir angiai su rusų grobimu nesutinka, bet Į vai. kurie Kinijai padės saunfek
goti jus pakraščius ir kovo
?ko negali padėti aust-';........................................
ti su piratais.
rams.

Doleris už Pasidarbavimą

Gerbiama “Keleivio” re
dakcija:
Štai prisiunčiu jums vie
ną dolerį už jūsų pasidar-j
bavimą kas link pa j ieškoj i-;
mo per jūsų laikraštį ma-’
nęs. Atsišaukė per Lietuvos
konsulą mano sesuo su sa
vo vyru, gavau antrašą kur
jie gyvena. Tai dar kartą
tariu ačiū už jūsų pasidar
bavimą.
Visa gera jums visiems,

Puslapis Penktas

tas”. Kituose laiškuose iš-f
reiškiama džiaugsmo, kad
dabar abu sūnūs galės Deic&n.
ga Mostis, sudaryta
irų elementų, ' -r. sadrauge lankyti mokyklą, į u
Šildydama ganes pirmiau turėjo abu tik I tingai,saiftarpins
rs:xą -iumį.
KeamaGškus skaosmus. rankų, kojų skaudė;imą xr tir
vieną porą batų.
pimą. diegliu.', šait,. Daugumui įmo

Reuinatiski Skausmai

“Velocipedo” arba dvira
čio tėvas buvo vokietis Kari
Drais. Pirmąjį dvirati jis
padarė 1816 metais.
NAMAS IR 20 AKRŲ
PRIE EŽERO

nių pagelbėjo tr tamstai pagelbės.
Nelauk ilgiau- a'.e
,au- -isyk
PEKENS OINTMENT. arba -asykite į dirbtuvę. Kaina 2-o z
4-oz $2.00.
Ekstra didelė dėžė
l$-oz $5.0”.
<39-7)
DEKEVS OINTMENT CO.
P. O. Bo\ $88. Ne»ark 1. N. J.

REIKIA MUSMIRIŲ IR
ŽOLIŲ ŽINOVO

- pa'JKIO ZžmogauParsiduoda bizr.iavam narna- su 20. Pajieškau tokio
kaip
akrų žemės. Vieta įrengta saliunui. žįsta augalus bei laukų i
man
reikia tik lai-nj išimti. Prie didelio: skirp stas arba šaltekšnis.
Kakelio, 1 mviia nuo miesto, ežeras • reidai.:
rai':
w:-i:
Italų-Francuzų Siena
►inu Valstiečiai
Filipin
bu? ~eprie pat durų. 13 botų ir 5 kempėsturit* . cu - ma:. zumti
Magdalena Griki ute,
5,000 Filipinų valstiečiui Keturi didieji Paryžiuje
keturios po 5 ruimus, o viena t rui-' ra; užrr"<ieta. J- : r.epert'-i aš pat-'
<3I)
mų. Visos išnomuotos. atneša po $20: nuvaziu • - pa
Philadelphia,
Pa.
>artizanų,
vadinamų
Huk-<
Franci
jai
priskyrė
kelis
valpartiz;
KRANK JONĖS
/
_______
_
remtos kas savaitė. B» to. yra t kar-.
sčius
iš
Italijos
žemių
su
di

įąp. kurie su ginklais
balahi
vės, 2 veršiai. 1 arklys. 18 ančių ir
Ch
Aukų “Keleivio” namui
i...
2OO vištų. Stabojc gaza.- ir vanduo.
dėlėmis elektros gamyklokovojo
prieš
Filipinų
vai
1džią
* • pasiūlė
• 1 - sudėti
1 3 .» ginklus,
^11
Namas
10
kambarių,
icniė
visa
ap-ė-.
išmokėti
gavome
iš
sekamų
mis. Italai sako, franeuzai
ta ir daržovėm pri-odinta. Labai*
KNYGŲ IR ŽOLIŲ
puiki vieta bizr.iavam žmogui. Kai
jei jiems bus leista įstoti į nori tas elektros stotis tam, draugų: Juozas Milickas iš
SANDĖLIS
na tik $10,000. Del platesnių žinių i
ką tik gavusių nepriklauso- kad
’ J galėtų gamintis atomi:  Akron. Ohio — $5; Jonas,
prašau
rašyti
žemiau
paduotu
adre-Į
Aukso Altoriukas. maldą knygelė,
j Žilis iš Superior, Wis.—$5;
nės energijos.
su. arba teiefonuoti.
<31 • Į Tilže; spau.-da.ta, gražiais celukodo
mybę Filipinų armiją.
J. Akstinas iš Paivtucket. R.
MRS. ANTOINETTE KAPTEIN. viršeliais ................................... $1.75
I.
—
$2;
J.
Martin
iš
Stony
Vainikėlis, r aža maldų knygelė,
P.
O. 106 Schuvler Lake N. Y.
Nauji
Automobiliai
Lenkijoj Teisia
mišios su paveiksią
drūtais apda
Tel. Richfield Springs 23-F-23.
Brook,
N.
Y.
—
$1;
Paul
Karo teismas Lenkijoje i. Henry Kaiser, Amerikos
rais ..................... . ....................... 85c.
Pekla. kur ji yra ir kam reikalin
pasmerkė 9 žmones mirti ir žymus pramonininkas, nu- Gakus iš Philadelphia, Pa.
Petronėlė Lamsargienė
ga. su kankinimo įrankiais .... 30c.
5.ilgiems metams kalėti už;pirko teisę gaminti Ameri- —$1; Miss M.. Grikiutė iš
Raktas i Gyvenimą, a‘s*daryk du
anrisemitinius
pogromus koje francuzų paskutinio Philadelphia, Pa.—$1; ToUžlaikau visokių vaistų nuo rožių. ris. o atrasi paslėptus r.uo tavęs ta
mn<*tu kojų ir nuo kautų gėlimo. vo laimės gyvenimo tartus, arba
KTeeuose. Pogrome dalvva- modelio automobilius. Tai ny Žemaitis iš Manchester.
Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj meiisko apsivedinao gyvenimas J1.00
N.
H.
—
$1
(ir
$2
drg.
Že

Nebijok Mirti, knyga su paveiks
vo valdžios milicija ir’ ka- yra lengvi automobiliai, svenuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
lais
............................... -.............. «0c
maitis
prisiuntė
dėl
našlai

nesveikumus,
kreipkitės,
duosiu
gerą
ria
apie
L000
svarų,
gali
rciviai. Per pogromą 43 žy
Amerikos laivyno karininkas, jo laivui plaukiant patarimą ir busit patenkinti. (:>li Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
čių
gelbėjimo,
pinigus
per

dai buvo užmušti ir dauge važiuoti 55 mylias į valan
, knyga .......................................... $1.50
pro kitą laivą, kuris buvo suardyta- atominės bombos
PET. LAMSAKGIENĖ.
dą ir degina ant 00 mylių duodame BALE Bostono sprogimu, matuoja tam tikru aparatu at<»mo spindu 1811 S. "ater St.. Philadelphia. Pa. Duktė Marių, graži apysaka 25c.
lis sužeistu.
| Lengvas būdas išmokti anglų kal
skyriui): Chas. Tružis iš
vieną galioną gazo.
_____ ‘___ 3ae.
bos be kito pagali
lių
veikimą
(radio-aktivumą,.-Tie
spinduliai
ilgai
dar
Alliance, Ohio — 75c., V.
Neužmokama- Žieda- . graži apyVengrijoj Infliacija
I -aka .......... ................ . ............ 25c.
De Shane iš Utica, N. Y.— veikė po bombos sprogimo. Ožkos, mulai ir kiti gyvu
Palestinos Žydai
Vengiajoj pinigai dabar į
vargo apsaGudrus Piemenuką
liškų,
kurie:
išliko
laivuose
gyvi
per
bombos
sprogimą,
Palestinos žydų vadovybė 50c.
.................. 25c.
Į kymai .
taip nusmuko savo vertėj,
vėliau
išstipo
visi
nuo
atomo
energijos
spinduliavimo.
Pajieškau
savo
draugės,
kun
vadi
EroOa- Boba ir velr.i-kas tiltas
aukavusiems
r.asi Ar.na Youchunas, seniau gyve
kad už viena dolerį ten mo planuoja didelę priešinimo Visiems
............................. 35c.
nusi Detroite. As mačiausi su ja
ka 27,mo6<>,000.000.000,- si akciją prieš anglus šven draugams tariame širdingą
Kaip
Duktė
gyveno pastynėj 25c.
Brooklyne. Išvažiavusi iš čia vėliau
Sapnų knyga su paveikslais, apji rašė važiuojanti Chicagon. ir nuo 1l daryta
000,000 pengų. Rusų plėši tojoj žemėj. Priešinimasis ačiū.
....................................... $1-35
to laiko nieko apie ją negirdėjau. i Stebuklingas
mai. skubi žemės reforma reikšis “nekooperavimu” su
Zerkolas. graži apyNorėčiau, kad ji atsišauktų šiuo ad
■ saka ....................... .. ................... 25c.
ir karo veiksmai visai nusu vietos valdžia. Arabai Pa
resu:
(31)
ŽODIS DEL PAVĖ
kubomis nutarimus ir kar- į
Grigorius. gražus skaitymai 3ftc.
BLADAS ZARUBA.
sino Vengrijos ukj. o pini lestinoje irgi ruošiasi į ka
Užkeikto 3 karalaitės .— 25c.
LAV1MU
tais duotų progos kai kam: 480 Grand
St.. Brooklyn. N. Y.
rą, bet prieš žydus.
Į Keliauninkai į Palestiną .... 30c.
gus pavertė į nieką.
tuo pasinaudoti. Yra buvę' _________________________________
J. Jodzervich, Bayonne, N.
Giminės Vokietijoj pajieško šių A.| . ' irėja-Kepėja. Saikų Augintoja ir
Birželio 26 d. ‘Keleivy, atsitikimų, kad lietuviški į merikoj ir Kanadoj gyvenančių as-i^YTM Užlaikytoja, apie 4o0 visokių
J. — Kada laikraščiuose Amenu: Matulio kilusio iš Vabalnin-. reeceptų. kaip geriau jiems tikt $1.0o
merikoje minima “mylia,” je” po antgalviu Pavėlavi- maskoliai bandydavo pasi-j ko
Salemonas. laimių knygutė
15c.
valsčiaus; Petro Jokubkos. kilutai suprantama angliška ar mų liga” M-lis mano. kad; naudoti usirinkimuose sUO, | sio
Sapnas Marijos ar.t Alyvų Kalno
šio iš Vabalninko vai., ir Aukšty............................... -... 20c.
Kostės iš Vabalninko va
ba amerikoniška mylia. Ru lietuviuose esąs prastas pa- kad ne ’isi nariai atsiian- ij kalnytės
Burykla ir Burtininkas .... 35c.
Radžgalių kaimo. Pajieškomieji pra-j
f
siška mylia jau ir Rusijoje protis neateiti pažymėtu lai- ko. Taigi, ir dėlto verta pa- šomi
Karvės ir nauda iš jų. geresnių
atsiliepti į mane:
sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
MRS. A. A U KATU LIS
“Teorij* Graži — Prakti likusių savo tėvynę, žmo nebevartojama, ten priim ku i susirinkimus. M-lis laukti.
seno ir naujo testamentų,
nas, vaikus, tėvus, namus, tas “kilometras.’’ Ameriko mano, kad neatsižvelgiant
Kalbant apie svetimtau- 1712 E. 4th St.. Brooklyn. N. Y. su Istorija
ka Baisi”
paveikslais.............................. 35c.
turtus, kad išgelbėjus savo niška mylia turi 1.6 kilomet- kiek narių, susirenka, pas- čių organizacijas, reikia pa- Pajieškau dėdė? Jono Valterio, ki- Nedoras Žydas, jaunų merginu
50c.
’ani-riUS!O
Antaniškrų kaimo. Šiluvos kupčius ...........
ikirtu įaįku susirinkimai rei- sakyti tiek: kurios orP
skaitytujas gyvybę ir tai iš tautos apie
tl j,<1.11Raseinių apskrities. Seniau
"Keleivio'
Ponsko Piloto galas .............. 10c.
<33)
Tarybų Lietuvos “prezi-jkia pradėti. Panašiai, girdi. 'į zacijos savo narių neger- gyveno Newark. N. J.
12l» Damą Kinkinys ----------- 75c.
drg. J. N. murrts .pridavė
pa- 3.000.000 gyventojų, tai dar
a
•
a -V—
Savigrolas. juokingi skaitymai 50e.
pllšcalskas.
bfeėlio laišką, 1kuriame
t^p ikišiol istorijoj negirdėtas dentas” Justinas Paleckis; reikėtų elgtis r; visok iuoselbia. tos pradeda susirinki-1
182 Jameson Avenue,
Girtuoklio Gyvenimas ...... 35c.
kitko rašo: *
dalykas. Todėl gali būti ais- dar nėra sušaudytas, jis te parengimuose.
mus punktualiai, o kurios į
Toronto Ont.. Canada.
K antie ko-, šv. giesmės .... $2.50
‘
Ąr
ku, kad bėgimo priežastis bėra Vilniuje. Bent Uip
Paraginti narius arba lie- gerbia, tos palaukia. Todėl; Pajieškau brolio Pelekso Grinskio. G romą tos į Lietuvą, su dainelėm,
skirtingų pasveikinimų, tuzinas
..
™sJ v
ralii, turėjo P»<mn<k * pateisi- skelbė paskutinės žinios iš tuvius, kad laiku ateitų i su- nėra ko lietuviams imti iš! kilusio iš Panevėžio apskrities. Ku- 15
40c., 3 tuzinai už $1.
teviškės įžvykau 1944 m. nim< f9V)
valsčiaus, Braskuškio kaimo.
sirinkimus
ar parengimus
kitų pavyzdi.
Lietuviai,
ku- į piškio
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
....
. ,
r,
...
.
, .
kitąsyk gyvenusio Boston apvlin- Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
vasarą. o iš Lietuvos tų pa kai atėjo į Lietuvą ir nepa- Lietuvos.
S. Krampliui, Bridgepor- reikia ir privaloma, bet pa- ne priklauso prie kitų or-,kėj. o mano žmona. Uršulė Lape Nuo cukrinės ligos ..................
..
80c.
čių metų rudenj.
į gyvenę nė" vienų metų išve- te — Amerikos paštas rei laukti, kol jie susirenka, ganizacijų. patvirtins ši ma- kytė. iš Starkoniy kaimo. Viešintų Vidurių valytojas •__..................
_
80c.
valsčiaus.
Panevėžio
apskrities,
pa

Ka2įkstan?, A1.
nant ,į Vokietiją. Traukėm g ,
Nuo
veneriškų
ligų
.
..............
$1.20
taip
pat
reikia.
-Jei
M-lis
no
pasakymą,
jieško pusbroliu Jono. Kosto ir Ur Skausmingų mėnesinių
į vakarus, nes norėjom pa tajų virš 40,000 lietuvių! 0 kalauja ant laiškų į Lietu mano. visą valandą laukti
reguliatorius
šulės Jurėnų, kilusiu iš Paketuriuj
Parengimai^ra
kiek
skirvą
padėti
keturias
raides:
............... 80c.
pulti pas musų gyvybių iš kiek jų išžudė ir už ką? USSR. Matyti. Rusijos paš nubodu, tai reikia laukti pu- ringas dalykas. Yra paren- kaimo. Kupiškio valsčiaus; La peikiu į
iš Duoniunu kaimo. Kupiškio vals-', u0 dusulio, kosulio ir mainų
gelbėtojus amerikonus arba
asthmos .......... ................... 80c.
Simkunu iš Laiteliu kaimo ir
Sibirą užkalkitaip laiškų nepriima, j sę valandos. bet laukti rei- girnų, kuriuos būtinai rei- čiaus;
................... 80c.
Sanvaičiu iš Laičių kaimo. Viešintu Nuo vandenligės
tu4c vagonuose, kietai pri- tas
Nuo užsisenėjusio kataro bei hay
Paprastai
nurodymus,
kaip'kia.
Išimtis
galėtų
;ti
dakia
pradėti
paskirtu
laiku.
valsčiaus.
Panevėžio
apskrities.
Pratijoj padirbėti ir labai
zl
1 7 <-laiškus,
>vX1
. - _ romą
--.. ktiktai
- 7 . ą 1 *.tame atsitikime,i kaip
"•lt* koneertai.
.t •
• Vv ^*. I - > «■» 1 - I . v
... 85c.
spektakliai!^"
1 jp.pą<«»
jw» pažįstančiųjų .. fever
..................
,
s užč- kimštuose, nedavė alpstan oadresuoti
turi A.teisę
, .* ’ i-*
, ! Panešti jų adresas, už ta* busiu Ia-1
inkstų ak menamu Bei .'ureny
badauti. Amerikonams
f m
tiems vandens paduoti ir
susirinkimai šaukiami p<>br r• Hn. i>Ct SUSlfinKimUOSG j bai dėkingas.
t
I
visokių reumatiškų skausmų KO*-.
jus
nušvito. . T-iJ/jL' moterysturėjotuoscpaČiuo- duoti ta šalis, į kurią laiškai jei
JONAS
GRINSKIS,
Į
Vyriškumo
pataisymas .......... 85c.
_..• akys
.
bausme,
tuomet
kuris
naiys*tai
kitas
dalykas,
čia
griežsiunčiami. Kadangi Lietuvo
Robinson St.. Toronto. Ont.. i Trajankos. stambios .............. 8<>p.
r sutikti amenkonto. .. -vagonuose
Ui je šeimininkauja rusai, tai neatėjo, jis sumoka iždiniu- tas punktualumas neišeitu
Canada.
' i Kamparas, pakelis ..................... 35c.
da hivo
k
,,u sgimdyti,
b sli koki
____________________________ Plaukų auzintojas — saugoja juos
rgamzacijai Į naudą.
kui
nustatytą
bausmę.
Ik»t
jie
ir
reikalauja
dėti
tas
ke
nuo pražilimo ...................... 80c.
nes beturtjąu vienus nuplyj ’ demokratiška san- turias raides.
J. B. Aglinskas.
tai butų perdaug griežta
j Nuo nemalonaus burnos kvapo s-xr.
susius marškinius ir kelnes. *
7
Nesišlapink miegodama.80c.
Red. atsakymai
tvarka.
Vokietijoj bedirbant buvo,tAarKa‘
I
Nuo
nutukimo,
eik
kudyn
.
..
85c.
I*ajt«*škau sau sryvmimn draujrn
Į musų susirinkimus ar Kaip Tremtiniams Iš
surugu.-io piho (heart burn J
nuplyšę, o vokiečiai neda-1 Man teko susitikti ir kal A. Kataržhii, Detroite —
kad butų rimLas, ne girtuokli-, blai
........ 85c.
vė...'
bėris su lietuviais amerikic- Laišką įdėsime ir grąžinsi parengimus ueina daug - dalinami Rūbai ir Kiti vo budo. ir no sr>"vana.-ii-. Aš esu tik Tyra mo>-t>s. nuo
kokio
niera
našlė.
Prašau
tiktai
rimtų
vyrų
me
Tamstai.
moję darbininkai, -lie
Aš gyvenau vienus motus 'O®*, kartai -Hcms .taip nu• Iry. K7atsiliepti. Mano adresas:
(31 > Žulio, Rožės. Pailių.
Daiktai
z
____ _________
įvairaus judrumo,
do visokius skaudu ius. apdoff'nju •
MRS. S. M
pas bSfccvikiis. tart jų san- pasakojus iš karto jin nenoir LL ....................
... $2.25
W _*Hh St.. Chicago. III.
spartesni,
kiti
lėtesni.
v,«
i
Pailių arbata arba mostis .... 85c.
tvarką gerai patyriau. Jy redavo tikri!, bet pasikal- KANADOS DOLERIS SU
Amerikos
lietuvių
suau

turi vienokiu1 rei kairi,
M. ZUKAIT1S.
(41 j
Norėčiau Kauti -au vieta ar už sei
teorija graži, bet praktiko- Vf K t2I,a.u lr.«?.'?
Į’aCT« LYGINTAS SU MŪSIŠKIU kitokių.
kotus drabužius ir kitus mininko
ar už drauKt. n-s mann vy 333 (le»n St_ Soenrernort. N V.
Turint
omenyje,
ir prrilaug baisi. Žm'.*gus zln'9 'j V,3M "• šiek tiek pa
PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau
mir<- ir vienai nuobodu Kyvonti.
kad ne visi lygiai arti gyve daiktus išdalinti tremti ras
<kolbiamų knyirų prašomo kreiptis j
r>sug-iaa
žinių
apie
save
suteiksią
Musų
Draugams
Tenai
Pa

neliai lokius laisvės, net ir U*
T. pu?.,no<? a.P'.c
niams Prancūzijoje buvo laišku. Tik jauni neatsišaukit. <Wj pati skelbė ja. 44 Keleivio” administ
na nuo susirihkimų ■'
ti'
negali
kitaip,
kaip
"J
išvežimą į Sibi- lengvės Laikraščio Pre
racija jų nepardavinėja.
MRS. M. B..
galvoti
sudaryta
komisija, kuri
butų negerai Į visai nepa
Hailor S?.. P! -mo,jth. Mi-h. ______________ “Kel.4- Adrnin is t r aci j a.
numerata
nistu
partija
sako.
.ri
rakina.
Sakau,
žmogus
komunistu

PAJ IEŠKOJI M Al
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Redakcijos Atsakymai.

Pabėgėlio Laiškas
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APSIVEDIMAI

laukti pa vėl lojau e i u. Iš pagal pažinotus prašymus
•
zE.... u,, n ncrairvvenęs
pas bolševikus.
tiuri bu- nepagyrenęs
pa
yra viską
žinanti
skirstė kiekvienam, kas
laukdami diailgų panai
šiomis
dienomis
Kanados
ti kiekvienam priimta be a o vpač amerikietis, gyven vyriausybė pakėlė savo do draugiškumą i'' supla
jam buvo reikalinga. Ko
be ionės. Aš bėgdamas nuo; damas tokioie
. . . laisvėje, ne lerio keičiamąją vertę iki ka reiškia "r es visi.
misija
pranešdavo prašy
bolševiku tėvynėje palikau 6ah
viso ,,-ivaizrtuoti..
pariteto.
Kitaip
pasakius.
tojui. kurią dieną jis turi
fco tur
Su aukšta pagarba, 1M.
Lietuviai t nu save
savo šeimą, „'v;
ūkį ir vvisą
Kanados doleris dabar bus nalį būdą ai 4arakter: Ji< ateiti atsiimti jam skirtus
tą. Gal pagalvosite, kad aš
lygus su Jungtinių Valstijų verčiau, atris dę “ant ;nr, daiktus. Tą dieną kiekvie
palikęs viską išbėgau, tai edoleriu.
Šitos
Knygos
Jau
nam buvo džiaugsmo šven
liaus karuli' 4.” f aga
su prasikaltęs arba dirbęs
1 as žymiai palengvins apsvarstę p^jieskos
te. o pasigėrėjimui
lietu
vokiečių naudai.. Visai ne.
Baigiasi
musų draugams Kanadoje ras naudingą! suman na. viais amerikiečiais nebuvo
Aš turėjau bėgti, kad norė
prenumeiTioti “Keleivį.” Iki
jau gyventi, kad esu lietu Teisingas Patarėjas. įdomi ir šiol kanadiškiais pinigais dar iį apdii'K-jkaip reikia’ ribų. Kam teko rūbai su
ir tada jau ei-iį susirinki ną.
vis, o ne komunistas.
pamokinanti knyga, jau baigia "Keleivio”
prenumerata M-lio pavyru j su karalių aukotojo adresu, tas tuoau rašė asmenišką laišką.
Bolševikams artėjant į si. Beliko tik keli eg7>cmplioriai. iiems kainuodavo arti $4.00. lietuviai vargti priims sau
musų tėvynę buvo kalbama, Kas norėtų ją įsigyti, prašom Dabar gi. pinigus sulyginus, pavyzdį. t"L' jau mes < ~ ę Taip oat ir drabužių ir
kad vokiečiai kapituliuos ir tuoj užsisakyti. Knyga stambi. iie mokės metams lytriai me lietuviai, lėti, bet tikri. kitų daiktų dalinimo ko
misija yra gavusi daugelį
$3.50.
jeigu bolševikai užeitų, tai 221 puslaipų. Kaina—$1.50.
pradėti
padėkos laiškų, kurių tuJei
susirirtintus
trumpai pabusią, b paskui Sveikata, labai gražiai pada
Mums irgi bus geriau, nes
galima apibudinti
paimsią valdyti visą Pabal ryta knyga, gausiai iliustruota, už Kanados dolerį gausime paskirtu laik-i, tai nariai. n į
savais
pinigais
pilną
dolerį,
kurie
nesuspėjo
ateiti
ant;ąj
a
i
s
įg
vieno laiško pači
ti amerikonai. Tuo remda dailiai apdaryta ir papuošta
miesi daug žmonių paliko. aukso raidėmis. 340 puslapių, o ne 88 centus, kaip būda- laiko, vargu pasimokys. »■ 4uotais žodžiais:
{greičiau .iię 4®^ visai na“...esu dėkingas, kaip ir
Jeigu butų žinoję, kad bol tikra pažiba namų knygynėliui. vo iki šiol.
ševikai valdys, kain dabar Beliko tik keli egzemplioriai.
Bet iš kitos pusės tas pi- stoti susirin. imus lank -J. rp.ano draugas Julius, už
yra. tai tikrai butų bėgę vi Kaina $2.50. atiduodam už $2. nigų sulyginimas padarė K°ks g’ mag etas gali nary
t,ls rūbus. Ši brolių amums ir nuostolių, nes pa- priversti : ' *’—*
si, išskyrus keletą komunis
tu. Dabar yra sakoma, kad
užsitarnauja jiems
150.000 lietuvių yra išbėgu
ir pagarbos, nes
sių visokiu luomų ir profe
broliškų jausmų
sijų: inteligentų, ūkininkų
daugiau,
ir paprastų
darbininkų.
negu iki šiol mokėdavom. kol nariai ua ne visi susi- gilumu Amerikos lietuviai
*Kcl ’’ \dministraci ja.
Kel. Administracija. rinkę. r<4ik'r priimtai pa-! pralenkia visas kitas tauTiek žmonių i«hėgusių, pa-

t

LENGVAS PŪDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRI MPA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
daktarą ar traukiniu važiuojant
X
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
kaina 35 centai
“KELEIVIS”

636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

&

Nr. 2g-?9, Lieps* 17,

KELEIVIS, so. B0ST0B i—
GRAŽUS MAUDYMOSI KOSTIUMAI

Moterų Skyrius

"Keleivio” Knygos

r

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Į AK BUVO VISUOTINAS
I IVANAS?

ši SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

D .__ ..
.
. .
ui Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
Bažnyčia sako, Kad buvo, o moka- ■ norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus,
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo.
I Bet dėl ko gi ncrisį? Uėl ko be valgio
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j žmogus silpsta? Ir dėlko vienas mai
kelias dienas visų veislių gyvūnus, s.tas duoda daugiau spėkų, kitas ma
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
nus prastoj savo arkoj sutalpinti? dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kad visų mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da Parašė D-ras G-mua. Kaina .. 15c.
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveiažiai LYTIŠKOS LIGOS.
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
Ir kaip nuo ų apsisaugoti. ParaM
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
siti*. .Antra, periiurėatsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai D-ras F. Matulaitis.
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. ta ir papildyta laida. Kaina .. 28c.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku KURGI VISA TAI NYKSTA?
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
r nyk
mokslas nuo pradžios iki galo.
žmonės kuria per amžius? Šį intri
Kaina ............................................. 28c. guojantį politiškai-ekonomišką klau
sima aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari KautaTABAKAS.
Kaina ................................... lOe.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau ky.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSldaugelį iš gyvenimo patyrimų pa
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maas.
Labai įdomus senovės filosofų da1909 m., pusi. 63........................... 25c.
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie Parašė Z. Aleksa.
40 pusi............................................ 10c.
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.

Padegėlis ir Aitvaras

(Liaudies Pasaka)
; riogso. Neiškenčiau ir paViena ūkininką pavasario.
~ paaiškino čigometu ištiko didelė nelaimė:;nas ll nusijuokė
sudegė jam troba ir klėtis. ..-T“ I*™ Juokt,s- Bet
kur buvo sukrautas visas
visas jo
ūvkiup
pasijuo mano šeimyĮ
—
žmogus.
turtas ir javai. Liko žmogus 1 na. Ar sako
esi toks nuskurdėsu visa šeimvna kaip stovi: ..
ir savo kampo neteko ir ne- h** kad lašinių ^a. . J
turėjo nei kuo apsidengti, h ką reikšti tavo setmv na
•
..
,
—Šiuo metu tikrai esu dinei ką valgyti, kampą SH"‘Hplis nuskurdėlis
teikė kuri laiką kaimynai,;i;
apsidengti surado irgi kai —Kas tau nesiseka? —
čigonas.
mynai — vienas davė su klausia
—
Nelaimė
mane ištiko
plyšusius kailinius, kitas su sudegė mano ūkis.
Važinė
nešiotą švarką, trečias su
lopytą žmonai drabužėli — jau gerų žmonių malonės
vis kaip nors galėjo savo jieškodamas, bet maža ką
DŽIAN BAMBOS SFYCIAI.
kūną pridengti. Bet valgy-j šavau: patys žmones pava
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
NIHILISTAI
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
dinti negi galėjo kaimynai: sal2°
tetu?u
Tragedija trijuose aktuose. Vei je telpa net 72 “Džian Bambos spy
ilgesni laiką vargšą padeBesikalbėdami pnvaziakalas perstato nužudymą caro Alek riai,” eilės, pasikalbėjimai, humoriaro
ir
kaimo
laukus.
Čigonas
sandro II. Labai puikus ir nesun tiški straipsniukai ir juokai. Antra
gėlį su jo visa šeimyna, jie
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš pagerinta laida. Kaina ............... 25c
sako
žmogui:
ir patys maža teturėjo.
.iSo reikalaujamos tik 28 ypatos.
—Aš tau padėsiu atsi
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.
Pasikinkė žmogus arklį Į gaut, bet viena sąlyga: ga
PAPARČIO ŽIEDAS.
paskolintą vežimą, paskolin lėsi skolinti ir dalinti savo į
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA i Ir keturios kitos apysakos: (1) Neužsitiklntig Vyras; (2) žydinti Giria;
tais padargais — ir nuva turtą, tik nedrįsk iš' žmonių
KRISTAUS VIETININKAS?
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
kaip žmonės paikai tiki į viso
žiavo į kaimus rinktis mais-j palukanų (nuošimčių, imti.
Parašė kun. M. Valadka. Knyga doma
kius prietarus, burtus ir tt. .... 15c
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
to. Dabar retai atsitinka, į rpaj pasakęs vilto vėsulu.
bažnyčios autoritetą ir faktais paro
bet seniau dažnai važinėdasušvirkštė medžiu šakodo, kad jis nėra joks Kristaus vie ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
tininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
vo rankiodami įvairus pajr pranyko.
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
Atėjus
vasaros
karščiams,
prieš
moteris
kilo
maudymosi
kostiumų
klausi

degėliai ir pavargėliai. TaiSuprato žmogus aitvarą
kams. Kas yra arba tikisi kada non
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtą
gi, ir jo pasielgimas nieko pavėžėjęs, ir apsidžiaugė. , mas: kur jų gauti? Yra labai gražių kostiumų, tik bėda, kad beveik visi jie
GARBINO SENOVEJE?
perskaityti šitą knygutę. Kaina 16c
ant popieros. Krautuvėse sunku ką nors panašaus rasti.
nestebino, ir visi, kiek tik; _
..
, .
Panašios knygos lietuvių kalboje
išgalėdavo, tiek duodavo.
Parvažiavęs ~ namo tuoj
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko EILES IR STRAIPSNIAI.
Tik nelaimė, buvo pavasa- !l?Pe žmonai iškepti kiausi- lipo į pastogę — nei lašinių, I
kius dievus garbino senovės indai bei
šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
egiptėnai, chaldai, asyrai,
ris. ir žmonės patys maža-menS 15 tnjų. kiaušinių ir nei skilandžių, nei dešrų., Kas Reikia Žinoti petruškos lapeliais ir pimen anjonai,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die daugybė straipsnių, juokų ir tt.
to
griežtelėmis,
ir
duok
sta

vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko Puikiai iliustruota. Kaina .... 25c
teturėjo, todėl ne kiekvie- nunešęs padėjo. Rytojaus Suprato žmogus, kad aitva-1
Apie Vandenį
lan.
Išeis
4
porcijos.
kius jie santikius su žmonėmis turė SOCIALIZMA6 IR RELIGIJA.
nas duodavo, o kuris ir duo- (lieną rado dubeni kupiną ras jam keršija. Pasišaukei
jo. Knyga staml i ir labai užimanti.
Labai įdomi Knygutė š:tuo svarbiu
davo, tai labai maža: sau- aukso. Ir taip bu\o kiekvie- tada tą, iš kurio buvo paė Vasaros laiku daug žmo- Padažas: Ištirpyk pusę Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek.
nas katalikas ir socialistas. Parašė
jelę vieno kito javo. mėsos n3 naktį.
.x
. , . męs palūkanas, ir sako:
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
nių prigeria besimaudant ir?va.r0 minkšto amerikoniško MATERIALISTIŠKAS
Kaina ............................................ 10c.
kąsnelį, tokį, kad ir višta’ Žmogus ir atsistatė ir ūki
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
besiirstant
laiveliais.
TodeL
f
uno
*
JP^
K
trečdalį
puodupataisė,
o
aitvaras
jam
pi1
—
Štai
tau
tavo
palūka

prarijus neuzspnngtų.
Massachusetts sveikatos de-!*0 pieno, įkrėsk. žiupsnį ši knygelė aiškina proletariato fl- MONOLOGAI IR
nigus vis krovė ir krovė. nos. Grąžinsi man tiek. kiek partamentas
mokslą. Jei nori žinoti, kas DEKLAMACIJOS.
duoda šitokių! sausos mustardos ir trupu- lizofijos
Taigi, labai maža žmogus xLJ*-ąd^anau
reo lifill pi
ir i 11
nvoftivtZiA
gimdo pasaulyje įvairiausius nuotiaiui ttjv. ” i Ji' ėsi pasiskolinęs.
iraytynjA Lplrf d&iigyh£ na apatarimų:
*
i
“2uucno < eayenne) pi- kius, tai perskaityk šitą knygelę. jq,Aizytm
surinko, nors visus aplinki kaip į turtuolį, ėmė kreiptis
labai
gražių ir juokingų monolo
Ir atidavė žmogui, kiek iš; 1. Neik maudytis vienas.■ Pjro- Sumaišyk viską, užvi- Kalba labai lengva. Knyga protau- gų ir deklamacijų.
Visokios temos:
nius, artimesnius ir tolimes kiti, prašydami sušelpti ar
iltaijantiems darbininkams neapi
darbininkiškos,
revoliacionierižkoa.
28c. tantiikos,
ISpazmos gali sutraukti ko- rin* ir užpilk ant žuvies. nuojama. Kaina
nius, kaimus apvažiavo. bent paskolinti pinigų. Žmo jo buvo atsiskaitęs.
hnmoriatižkos ir laisvama
----------------niškos. Visos skambios, visos geros
Grįžo vargšas padegėlis na gus vienam kitam paskoli Aitvaras nebekersijo uki-į jag jr nebus kam tave išgelTinka visokiems apvaikščiojimama
SOCIALIZMO TEORIJA.
ninkui, bet ir turtų niekad
mo ir grįždamas galvojo:
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
no.
Pagaliau
pagailo
žmo

Sis veikalas trumpais ir aiškiais gerinta laida. Kaina ................... 2dc
nebenešiojo.
2. Nesimaudyk tuojau pa Jis Moka Gaudyti Žiurkes
—Visą apylinkę apvažia gui:
faktais parodo, kaip iki šiol keitės)
valgęs. Palauk bent porą
vau. o nesurinkau nė šiai
draugijos formos, ir kodėl turės būti KUNIGŲ CELIBATAS,
—Tiek skolinu, o kun
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c
valandų.
dienai. Betgi reikia laukus man
ši knygelė parodo, kodėl Romo*
iš to nauda. Visi ima $700,000,000 Moterų
Varšuvos
“
Dzienik
Lu3. Nesimaudyk nepažįsta-,
Jpopiežians kunigai nesipačiuoja. Čia
sėti. reikia ligi naujos duo palūkanas, kodėl aš vienas
įiai&kinta visa jų bepatystės istorija,
moj vietoj.
"
‘
!dowy praneša, kad Var
nos maitintis! Ką aš dabar neturiu imti.
Pagražinimui
jos pasekmės ir doriškas dvasiški Jo*
gyvena tūlas čigo
nupuolimas, šią knyga turėtų per
4. Nesimaudyk labai susi- šuvoje
~
dalysiu? Nors imk ir nusi
skaityti kiekvienas vyras, tėvas h
Ir
kai
atėjo
pas
jį
skolinDIDYSIS
LIETUVIŠKAS
nas
Josef
Beck,
kuris
labai
lęs.
Gali
gauti
kraujo
smuskandink.
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų tnoNesenai
Bostone
buvo
.
....
rp • galvodamas
,
•- .
ti,
palūkanas,
iš anterįs, dukteris ir mylimosios nepa
gerai moka gaudyti žiur
R įpaėmė«vai-n.<iuc
at^
kaitf uvlukius
SAPNININKAS
, Taip
, ,
, išgirdo,
. navų
kosmetikos fabrikantu šuva-1gb-Paia1?zm.
pultų i tokią kunigų globą
Paražė
nuo kes. Jis pučia dūdą ir viliokaip visuomet niėjo --žiaviimB,
kur
iš,
padarytą;
Ne
P
lauk
P
ertoh
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., sa------- 7
xe
i anto.
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
. Į ja žiurkes, o tie kvaili gyjuoke. Atsigręžė ir mato: pažiūrėti, ką jam aitvaras pranešimų
paaiškėjo,
kad;
Kaina ........................................... 29c
Su Salemono Galva
~
i
jo vežime sėdi augaluotas, atnešė — ir nieko nerado. kvepalu, dažu ir pudru pra-! 6 Nenerk stačia galva .../unėliai eina pulkais pas
monė savo
savo didumu užima.! vandeni,
gal.• nualauzt.
,kui jį. Taip tas čigonas Jau išėjo iš spaudos. Jame KODĖL Aš NETIKIU
stiprus juodbruvis čigonas ir Kita
_ irginicko: aitl iiiviic
, . nes-Jį
4-;
ketvirtą
vietą.
Tiktai
plie-l
yalgo lašinius su duona.
j
&
žiurkes suveda į aklai už išaiškinta virš 5.000 sapnų. I DIEVĄ?
varas nustojo
nešęs
jam tur
Laisvamanis čia pasako, kodėl ji*
* Žmogus nustebo.
daromą gardą ir paskui Knyga Turi Virš 300 Puslapių negali
tus. Trečią dieną iš svirno
no. maisto ir drabužių m- 9t
svirn
tikėti. Pilna argu.nenty, tu.i*
■ jo žmona verkdama:
" ‘
dustrijose duba daužau!
* —Iš kur tu atsiradai ma- atėjo
joks jėzuitas. Kaina toa
jas paskerdžia. Varšuvos Nustatyta Kaina Yra $2.00. neaumuš
knygutės ....................................... 26e
no vežime — klausia čigožmonių, negu tualetos daly- spinduliuose. F
griuvėsiuose dabar yra mi
ną.
~ į —Apvogė mus kažkas, kų gamyboje.
lionai žiurkių, todėl Juozas Bet “Kelevio” Skaitytojams KUR MUSŲ BOČIAI
9.
Nešok
į
vandenį
gelbėt
—Einu, žiuriu — važiuo- visus grudus išnešė: aruoGYVENO?
Atiduodam už $1.00.
Lipstikų ir pauderpafų skęstantį asmenį, jei nesi Bėk turi daug darbo ir neja žmogus. Vežime skylėtas dai, kaip iššluoti,
i Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
šiandien yra “big , mokinęsis skenduolius gel- mažai uždarbio, nes jis
nes gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojo
maišas, iš kurio byra gruNuėjo žmogus į svirną, gamyba
visai atmeta. Mokslas mano, kad
business.
’
’
Ir
tas
biznis
spar
bėt.
Naudokis
laiveliu,
jeižiurkių
kailiukus
išdirba
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
dai. Šaukiu — neatsiliepia, apžiurėjo — niekur jokio čiai auga.
Užsakymus Prašom Siųsti
knyga parodo, kodėl taip manoma
Pavijau, užkišau maišą, žiu- pėdsako, kad vagis butų iši Iš raportų pasirodė, kad gu yra, arba paduok sken- ir daro iš jų visokius daikLabai įdomus ir pamokinantis
rtu — iš kito maišo lašiniai briovęs, o aruodai tušti. Ūž- 1913 metais kosmetikos da duoliui ką nors nusitverti: įus Ką jis daro su mėsa, “Keleivio” Administracijai: skaitymas. Kaina ....................... 25c
virvę, rąstą, kartį, lentą, ir- laikraštis nesako,
lykų buvo parduota iš viso klą, ir t. p.
636 Broadway,
MOTINOS JAUČIA SAU GARBĘ
‘Keleivi*,”
Broadw«y,
už $40,000,000. Pernai gi
šita prekyba pasiekė jau
So. Boston 27, Mass.
Se«tk Boafon. M«a»
APIE VALGIUS
$660,000.000. o šiais metais
tikimasi padaryti net $700.000,000.
RITINIAI IS ŽUVIES
Nedaug yra verslų, kurie
gali pasigirti tokia apyvar
Šitam valgiui reikalinga
ta.
juros žuvis, kuri parsiduoda
Geriausia dovana yra
Moterys nori būt gražios nuvalyta ir perskelta per
ta,
kuri visuomet nau
ir patraukiančios. O pinigų pusę, vadinama “fillet.” Įja ir draugo vertina
šiais laikais jos uždirba mama tokia proporcija.
ma.
daugiau, negu kada nors
1 svaras filetų.
pirmiau. Todėl ir savęs pa 1 šaukštas -supiaustvtų švie
Tokia lovana yra tik
gražinimui daugiau išlei žių kopūstų.
viena—geras laikraš
GRAŽIOS EILĖS, DAINOS
džia. Kosmetikos fabrikan 1 šaukštas morkų.
tis. Ji visuomet nauja.
tai iš to naudojasi.
2 šaukštai sukapotų žalių pi
IR BALADOS.
Užrašyk savo draugui
Reikia pripažinti, kad kai pirų.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotu puikių paveikslų,
“Keleivį.” Tegul jis
2 šaukštai -ukapoto svogūno.
kurie kosmetikos dalykai
223 puslapiu dydžio, apie 150 įvairių eilių.
lanko jį per 52 savai
reikalingi. Pavyzdžiui, mui 2 šaukštai sukapoto pimento.
JI
PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
tes į metus.
las. Jo reikalauja ir kūno 2 šaukštai amerikoniško sū
DARBO VALANDAS.
higiena. Bet be dažų mote rio.
Kas savaitę ‘Keleivis’
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILfiS:
Druskos, pipirų pagal skonį.
rys galėtų lengvai apsieiti
jam teiks naujų žinių
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
Sumaišyk visas daržoves,
ir butų taip pat gražios. Te
ir primins aukotoją.
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
palai kartais net sudarko sūrį. pabarstvk draska ir pi
Popieriniais apdarais $1.00
“Keleivis” kainuoja
moteriškės grožį, kuomet ji pirais ir sudėk ant ištiestų)
Audimo apdarais $1.25
tik $2.50 metams.
perdaug jais apsitepa. Ypač žuvies gabalu, suraityk ir!
Kiekvienas
tarėte
pajeaM aavn knygyną minėta knyga.
nejaukus gaunasi įspūdis, surišk siulu. Patepk ištirpy-l
Kiekvienas naaipirkęn tą taygą pasidžiaugs. Pinigus gerinusia
“KELEIVIS”
štai dvi motinos, kurios jaučia didelę sau garbę, kuomet moteris nudažo rau tu margarinu, sudėk į tau-į
«iųst “Money Orderis." Popterlntas galima siųsti tiesiog papras
636 Broadvvay,
tame konverte, bet reikia aiilriai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
kad judviejų sūnus, majoras Swancutt ir maj. Wood, donu lakeriu rankų ir kojų kuotą skauradą ir kepink
resą ir nepamirškit priUpyt nžS centas marką.
So. Boston 27, Mass.
20 minučių 375 karšty. Iš
operavo tą orlaivį, kuris numetė atominę bombą ban nagus.
“KELEIVIS”
f
imk
iš pečiaus, pašalink siū
Bet
tokia
mada,
nieko
ne

dymo tikslams ties Bikini sala. Jos čia klausosi žinių
636 BROADVVAY,
SO. BOSTON, MASS.
rjui.tazazza^.juuuarmjd
lus, užpilk padažu, papuošk
padarysi !
prie radio imtuvo.
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44-tame seime buvau tik
KANDIDATĖS J KONGRESĄ
kaipo svečias, norėjau pasi
mokyti iš kitų klaidų. Jokio
ofiso Susivienijime neturiu.
Artinantis LSS suvažiavi Todel draugai tą klausiMusų alfabetas susideda laidas per 2 metus, jos kur
Paties seimo ir jo buvu
mui,
jau keli draugai išreiš mą apsvarstyk it.
is 26 raidžių. Be alfabeto tu sudaro $4,855.78. Dabar sių delegatų aš nekaltinu.
B. B-is.
kė savo mintis. Todėl ir
žmonės negalėtų rašyti, ei-1 paimkime
vicepirmininko Aš metu visą kaltę SLA
man norisi pasisakyt, kaip
vilizacija butų neįmanoma.' algą ir kitas išlaidas per 2 kuopoms, kurios didžiumo
ką tame reikale. Aš nelieski
Mokslas, pažanga neturėtų metus, kartu $782.80. Pa- je laiko sau už garbę pa
BALE Seimas
kas buvo kitų draugų rašy
pamato. Nebūtų mokyklų, • naikinant SLA iždininko o- siųsti seimui daug įnešimų,
ta. Tie visi punktai manau
universitetų ir kitų mokslo fisą yra seimo darinktas an- kurie didžiumoje neturi jo
yra
svarbus ir turėtų būt su Visiems Bendrojo Amerikos
istaigų. Tos 26 raidės yra t ras vicepirmininkas, nes kios vertės, o kartais “per
važiavimo
svarstomi. Aš no
Lietuvių Šalpos Fondo
viena dalis kelio i civiliza- pagal SLA carterį reikalin- taupumą” sudaro Susivieni
riu
draugų
dėmesį
atkreipt
Skyriams
ga turėti 7 narius Pildomo jimui nuostolių.
ciją.
į
nekuriuos
naujus,
arba
ki

Bendrojo
Amerikos Lie
Taipgi mes turime ir ki je Taryboje. Vicepirminin
Filentropas.
taip
sakant,
senus
bet
už
tuvių
šalpos
Fondo seimas
tus kalboje ženklus, lygiai kų abiejų algos $200, vie
mirštus
dalykus,
kurie
seno

šaukiamas
1946
metų rugdaug reiškiančių. Tai skait- toje $100. Kadangi vicepir
joj
LSS
veikė
ir
sudarė
sėjo-September 2
dieną
Kolonizacijos
liavimo ženklai, “Kebas” mininko alga ir kitos lėšos
svarbią
dali
organizacijos
New
Yorke.
arba skaitlines, kurios susi per pastarus du metus yra
Reikalu
veikimo. Aš manau, jog vi
Pagal BALF įstatus, kiek
deda iš 10 atskirų vienučių, $7X2.80, tad šitą skaitlinę
si senieji sąjungiečiai prisi vienas skyrius turi teisę
pradedant 1 ir baigiant 0. turime imti kaipo pagrindą,
(Atkelta iš 4-to pusi.)
mena apie veikiantįjį ir pil- rinkti ir siųsti į seimą po
Skaitlinės lošia žmonijos kad vicepirmin. ofisas tiek kupantai
išvežė
nemažai
dantįjį komitetus. Aš labiau vieną atstovą nuo 25 narių
gyvenime be galo svarbią pat atsieis ir per sekančius Lietuvos turto. Čia tremti
šia kreipiu dėmesį į veikian užsimokėjusių savo mokes
rolę, tai yra antra dalis ke du metus, tik pridedant jam niai dirbo vokiečių fabri
tį komitetą, kuris, aš ma čius. Kiekvienas skyrius, ne
lio i civilizaciją. Be skait pakeltą alga $200. Kas su kuose ir Įmonėse. Taigi
nau, ir dabar galėtų būti žiūrint savo narių skaičiaus,
linių jokie mokslai neturė darys antro vicepirm. lėšas tremtiniams priklauso kai
Mrs. Margoret A. Afflis
Mrs. Marcelio F. Kiliui*
naudingas ir atlikt svarbią turi teisę siųsti vieną atsto
tų pamato. Visokios rūšies $982.80. Eikime su skaitli kas iš reparacijų, kurių da
organizacinio darbo vą.
mokslai daugiausia paremti nėmis toliaus.
Mrs. Margaret Affis (kairėj) iš Indianos ir Mrs. dalį
lys
vienokiu
ar
kitokiu
bu

sąjungoj.
Visi BALF skyriai prašo
skaitliavimu. Skaitliavimas
Kaip jau minėjau, sena du turėtų atitekti tremtinių Marcella Killen iš Minesotos išstatė savo kandidatū
Senojoj
sąjungoj
veikian

mi
išrinkti atstovus ir pasi
yra kaip ir tarptautinė kal iždininko kepurė ir batai Įkurdinimo
rą
sekantiems
rinkimams
į
Kongresą.
reikalams. Už
tis
komitetas
savo
tarimus
ba, nes visos tautos, visose netiks Mr. Secretary and sieniuose yra
rūpinti,
kad jie atvyktų į
nepriklauso
atlikdavo
krivūlės
budu
per
kalbose jas vienaip supras. Treasurer, reikės parūpinti mos Lietuvos užšalusių
seimą,
kurs
bus labai svar
fon
organą. Kaip tik sąjunga bus. Jame dalyvaus pirm.
Skaitliavimo mokslas yra nauji. Supraskime, reikės dų, užblokuotų sąskaitų ir
neteko savo organo, tai ir kun. I)r. J Končius, kuris
begalo gilus ir daug. daug: pasamdtem darbui ata_ kitokių aktyvų. Visa tai rei
veikiantis komitetas nusto bus tik ką grįžęs iš Europos.
reiškiantis visame žmonijos tinkama darbininką, bent ketų suvesti į kolonizacini
Ketvirta atominė bomba,, galia yra toki baisi, kad at- jo egzistavęs. Dabar aš ma Jei savo darbų seimas nega
ekonominiame
gyvenime,
prityrusi knygvedi, ku- fondą. Jei į tą fondą įeitų
tai iyg zibintuyas.bei rodyk- ,.į0 savaitinė' algS negalės sumos, kurios butų UNO ar išsprogdinta bandymo tiks- į eities karai visai nebus pa- nau butų gerai vėl jį atgai lės užbaigti rugsėjo 2 d., jis
vint. Seniaus buvo, rodos, galės buti pratęstas rugsėjo
lė į tikrąjį kebą.
buti mažesnė kaip $50. Kas kitų organų skiriamos kai lais Bikini salose, davė • našus i praeities karus.
tiys
veikiančiojo komiteto 3 d.
Nebūnant
ekspertu
nega

daug
medžiagos
įvairiems
j
Siame sa\o rašinyje ne- SU(jarys į vienus metus $2,- po pašalpos tremtiniams įnariai.
Dabar galėtų būt
Išrinkus atstovą, reikia
manau plačiau aiškinti skaiKadangi skaitlinės sei- kurdinti, jei kiekvienas į- ekspertams tyrinėti atomi-į lima sakyti, kuri nuomonė
thavimo svarbą, nes istiKro,.mo (]aibo knygoje yra dvie- kurdintasai vienetas galėtų nių bombų baisumą. Eksper-' teisingesnė. Eilinis žmogus praplėstas iki penkių ar tuojau pranešti centro sek
tas butų per sausas skaity-į metų, tad į du metus mi prieinamomis
tai savo darbo dar ir dabar savo žinias apie atominę daugiau narių. Sudarant retorei. Paskutinė pranešimo
sąlygomis
mas.
nėtam darbininkui reikės iš- kredituotis, laiduojant kre nebaigė, nors jau praėjo bombą kali pasisemti ne iš taip, kad iš kiekvienos di apie atstovų išrinkimą die
Mes visi žinome savo na mokėti $5,200. Prie šios ditą funkcionuojančiu turtu, dvi savaitės nuo bombos Bikini ožkų, bet iš Hirosi desnės kolonijos butų po na yra rugpiučio-August 19.
mo numerį ir visi mokame skaitlinės pridėkim antro t. y. ukiu bei įmone, tuo ke sprogimo. Kada ekspertai mos ir Nagasaki miestų, kur vieną narį sąjungos veikian
Seimo posėdžių vieta ir
suskaityti dolerius ir cen vicepirmin. dviejų metų al liu turėtų susidaryti atitin baigs aiškinti, kokius nuos šimtai tūkstančių eilinių čiam komitete. Tada ir kuo dienotvarkė bus pranešta
tus, kuomet gauname savo gą ir kitas lėšas $982.80, kamos kolonizacijai įvyk tolius padarė pirmoji bom žmonių žuvo baisiose kan pos gal parodytų daugiau vėliau.
savaitinio darbo atlygini kas sudarys $6,182.80. Da
ba, bus išsprogdinta kita čiose nuo to naujo ginklo. iniciatyvos, turėdamos savo
Nuoširdžiai kviečiame vi
lėšos
N. E. atstovą sąjungos centre.
mą. Bet jeigu žmonės ne bar išimkime praeitų dvie dytiKitos
bomba
po
vandens.
Tai
bus
sus
BALF skyrius gyvai su
Būtinos Sąlygos
moka ar užmiršta skaitlia jų metų iždininko algą ir
KTtoniSTeijoT praktiStas' Pralyta liepos mėnesio gaSavo tarimus jie galėtų sidomėti seimu, rinkti atsto
vimo mokslu pasinaudoti, kitas lėšas $4,855.78. Skir įvykdymas ir visa organiza le.
atlikt susirašinėjimo budu vus, laiku pranešti išrinktų
tada juos gudresnieji “ap tumas bus $1,327.02. Tiek cija turėtu buti kolonizuoLDD Reikalais
Bikino bomba buvo mes
Pildantis arba Centro ko- jų atstovų vardus ir paruošstato,” arba, prasčiau sa daugiau Susivienijimui kai-Ujamųjų bendruomenės ran ta ant 73 laivų, kurie stovė
mitetas galėtų būt prie vie-'ti naudingų sumanymų, kukant, apmauna.
Apie Lietuvių Darbinin tos. Jis susidėtu iš pirminin-’ rie pagelbėtų lietuvių šalpos
nuos sujungimas iždininko, koše. Bendruomenė pati tu- jo vietoje netoli vienas kito.
Aš noriu čia prisiminti ofiso
Iš
73
laivų
tiktai
14
paliko
kų
Draugijos veikimą, kai ko, raštininko ir iždininko, darbe.
Secretary and Trea-irj sukurti ir prižiūrėti savas
vieną neseną nuotikį, kaip surer.suTaigi,
nesugadintų.
5
laivai
visai
ji ’ idėjiniai susiartino su kurie surinktų nariu duok Iš anksto reiškiame vi
seimo de-! kolonizacijos įstaigas, jas
praeitame SLA seime tūli legatai butųjeigu
nuskendo,
kiti
apdegė,
kiti
LSS, aš mažai žinau. Žinau les ir pnziuretų
prižiūrėtu visą orga- siems skyriams dėkingumo
paskaičiavę,! kontroliuoti ir per savo rinkXi—.i rvtzl
l
zL^Ko *.»
*
—
•
•
•1—*
veikėjai pravedė Susivieni tad musų SLA seime
DUVU
nežymiai
apamu
v
vi.
liun
,
Kau
U<XU£U
ua
niZaCijOS veiKIiną.
monel- tus organus bei skirtus žmo
Žodi už Jų paStaigas BALF
jime netinkamą tarimą ir ninkai nebūtų to šposo Su
Jokių
žinių
apie
bombos
su

kiu
veikiame.
Kokiu budu tiedu komi seimo pasisekimui užtikrin
tik dėl to, kad pats seimas sivienijimui iškirtę. Bet čia nes kietai žiūrėti tvarkos ir keltą karštį, apie sugadini
Vienok
prie
LDD
4-os
— kuopų atstovai nenorėjo dar nėra viskas. Skaitlinės drausmės. Paskiri asmenys, mus aparatų, apie “radio- kuopos Chicagoje aš pri tetai butų renkami, priklau ti.
kad ir dideli žinovai ir spe
sys nuo suvažiavimo nuta BALF Direktorių Valdyba:
ar nematė reikalo kiek pa- nemeluoja.
aktingumą
”
ir
kitokius
da

klausiau
dar
tada,
kada
ėjo
Vicepirm. Nadas Raste
cialistai savo jėgomis ne
rimo. Aš stočiau už referen
skaitliuoti. Todėl jie sutiko
lykus
ekspertai
nepraneša.
“
Naujoji
Gadynė.
”
Tada
Prie iždininko ofiso yra daug ką atliks. Praktika ir Gal tos neskelbiamos žinios LDD 4-a kuopa Chicagoje dumą, taip kaip konstituci nis, einąs pirm m. pareigas.
su minČia, kad viena kepu
Vicepirm. Ant. A. Olis.
rė bei vieni batai sumažins kitų pareigų, kurios buvo teorija turi sudalyti vieną bus svarbesnės, nesru skel turėjo “N. Gadynės” chorą, ja nurodo. Vienok kad su
damų
siekimą,
susilieti
ir
važiavimas
įvyks
jau
už
po

Vicepirm. kun. J. Balkuatliktos
per
iždininko
ofisą
Susivienijimo operavimo iš
biamos žinios apie apdau kuopa turėjo nemaža narių
suderinti
savo
pastangas
su
ros
mėnesių,
tai
jis
turės
ir
nas.
ir
kurios
jo
skaitlinėse
nėra
laidas ant pusės. Girdi, vis
žytų ir aplamdytų laivų ir gana gyvai veikė.
išspręst. Gal suvažiavimas
Vicepirm. V. J. Količienė.
kas kas reikia padaryti, tai paminėtos. Jos pasirodys tik kuriamuoju darbu.
skaičių.
Tenka
galvoti
ir
apie
tai,
Dabar
apie
ketvirtą
LDD
galėtų nominuot, o vėliau
Sekretorė N. Gugienė.
seną įzaminKo
iždininko Kepurę
kepurę n jo po panaikinimo SLA iždi
Kol
ekspertai
aiškina
ir
kuopą
nieko
negirdėti,
ar
ji
Susivienijikuriais
pagrindais
pati
ben

referendumu
išrinkt
visą
Ižd. Dr. A. Zvmontas.
ninko.
Už
tai
batus atiduoti sekretoriui.
tyli,
visokie
“
typev.riterio
paėmė
ilgas
atostogas,
ar
druomenė
visuomeniniai
ir
Pildančiąja
Tarybą.
i
Fin. Sekr. Ant. Žilinskas.
Bet tikrenybėj pasirodo, mas ateityje turės primokėekspertai
”
spaudoje
daro
jau
likviduota,
negalėčiau,
ūkiniai
tvarkysis.
Ukiškasai
kad iždininko Gugio kepu- ti ir nuostoliai gali buti
rė ir jo batai netiks sekre-’daug didesni. Visame šiame tvarkymasis turėtų buti žy savo išvadas. Vieni sako. a- pasakyti. Butų gaila, jei
toriui Vinikui, bus perdide-! klausime nebuvo tiek svar mia dalimi pagrįstas koope tominė bomba yra baisi ga LDD Chicagos skyrius butų'**’
iu ir todėl Susivienijimas bu SLA lėšų taupymas, racijos principais. Ūkiškųjų lybė, kiti tam netiki. Karo panaikintas.
AR ROMOS
turės pritaikyti — nupirkti kiek politiškas skymas, kad gerybių suėmimas, prekė laivyno vadai duoda supras-į Lietuvių Darbin. Draugi
jam visai naują kepurę ir Gugi išstumti iš SLA iždi- mis aprūpinimas, įrankių ti, kad karo laivai bus ir at-' ja musų darbininkiškame!
ninko vietos. Jeigu iždinin naudojimas, vietos amatų ir eityje reikalingi. “Taikus” judėjime galėtų lošti svarnaujus batus.
Bet eikime prie skaitli ku butų buvęs Mockus, ta reikalingų įmonių kūrimas žmonės vis 'lai piktinasi, j bią rolę. LSS ir LDD turėtų
nių, kurios atidengs paslap pakaita nebūtų įvykus. Ti taipgi turėtų rikiuotis į ben kodėl iš viso ta bomba bu buti dvi neatskiriamos sesu
tį. kodėl sujungimas SLA kiu, kad “Keleivis” šias ma drą ir suderintą talką. Jei vo sprogdinama, jie sako, tės veikime, bet LDD turė
iždininko ofiso su sekreto no skaitlines paskelbs. Ma iš kuriamos kolonijos darbo kam reikėjo baidyti musų tų veikti savarankiai kultū
riaus ofisu lėšų Susivieniji nau, gerokas būrys SLA na ir jos reikalams skiriamų lė kaimynus ir buvusius sąjun rinėj dirvoj tos pačios so
cializmo idėjos naudai. Į jos
mui nesutaupys. Paimkime rių skaito “Keleivį,” todėl šų pasinaudos atskiri žmo gininkus!
PARAŠE KUN. VALADKA
Žymus lietuviški atomi darbų sritį galėtų įeiti tokie
seimo darbų knygą, pusla čia jų žiniai trumpai prisi nės. kad įsigyti geresnes gy
SK YRIUS I. Aiškinama laikai ir aplinkybei kada j Pasauli atėjo
pis 182. po antgalviu: Vir-’ menu vieną SLA seimo nu- venimo sąlygas, panorės su nių bombri ekspertai, Miza- dalykai:
Knstos. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
Knygų ir brošiūrų leidi
šininkų ir Komisijų išlaidos.' veiktų darbų. Tokių darbų sikurti asmeninę garbę, kad ra, Andriulis ir Šolomskas,
nuskriaustoms minioms.
patenknti
savo
ambicijas,
padarė savo aiškias išvadas mas, socialistinės spaudos
Pirmiausia paimkime iždi- yra ir daugiau. Aš esu SuSKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijoa bažnyčia.
kolonizacijos
reikalas
nuo
iš Bikini bantymo. Jie sa palaikymas, įvairių sričių
ninko algą ir visas kitas iš- sivienijimo pilnas naiys ir
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
to tik nukentės.
ko, spiauti į atominę bom kultūrinis darbas. Knygų
SKYRIUS III. Ar Jezua Kristus buvo Romos Katalikai?
Greta darnios organizaci bą. Ta bomba, tų ekspertų leidimas turėtų remtis narių
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
SVEIKINA ITALIJOS PREZIDENTĄ
minarijoje dėstydamas fondamentalinę teologijų, aiškino kokių
jos, kolonijos žmonėse rei manymu, pasirodė bejėgė. mokesniais. LDD veikimas
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
kės išugdyti didelį susiklau- Ji nukrito ant stovinčių lai turėtų buti tampriai susiri
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
simą ir bendrų reikalų su vų, juos trupučiuką aplam šęs su LSS darbu. Toje pras
vardai iš devinto šimtmečio ir jų darnai
pratimą. Tai bus labai ne dė, bet ožkos, žiurkės ir ki mėje turėtų buti pakeista ir
SKYRIUS VI. Kryžiaos Karai ir popiežius Urbonas 11. Inkvizi
lengvas darbas, reikės daug tokie gyvulėliai, kurie buvo LDD konstitucija.
cija ir popiežių prakeikimai.
pasišventimo ir pasiaukoji laivuose, pasiliko gyvi. Ož
J. B. Aglinskas.
VIL Romos bažnyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m.
rilipmų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų iššaukė
mo, nes žmonės ne angelai. kos, po bombos, sprogimo,
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
Jei kolonijos bazė butų buvusios net linksmesnės,
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
žemės ūkis, miškų eksploa sako tie ožkų žinovai. Reiš
BALF Siuntiniai
“rfA ^^^iae. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
tacija bei žuvininkystė, tai kia, atominė bomba nėra
Europon
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
tos bazės ir reikėtų laikytis. pavojinga. -Jei vietoje ožkų
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
Svajoti apie žibalo šaltinius, karo laivuose butų buvę ni
knygų, nes joje ras daug reikalingų dalykų ir geriausiai galės
Šių
metų
gegužės
mėne

deimantų bei metalų kasyk šų bolševikai, jie butų išli
susipažint M visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
las, nedraudžiama, bet tai kę čieli ir sveiki. Iš to išei sio pabaigoje ir birželio
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuria tun vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir ta ru
mėn.
Bendrasis
Amerikos
labai nerealus dalykai ir na, kad Rusijai atominė
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų parakaikaipo tokie, yra bei gali bu- bomba nėra pavojinga. Ką Lietuvių Šalpos Fondas iš
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
siuntė 7 siuntas įvairių daik
H žalingi. Jei ištikrųjų že ir reikėjo įrodyti...
Knyga apis 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
Aidimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm jspa
tų
lietuviams
tremtiniams
mės kloduose atsirastų to
gos vardas, KAINA 12.00.
Kiti ekspertai mano ki Europoje. Jų tarpe buvo:
kių turtų, apie jų eksploa taip. Jie sako, atominės
Tvirtais popieros viršeliais, kaina S1.2S.
taciją galėtų galvoti tik su bombos dar tebėra “vaikys 45.560 sv. maisto, 28,618
Galima gaut pas autorių, sekančiu adreso:
sv. drabužių ir batų. 4,794
sitvarkiusi ir ūkiškai pajėgi tės amžiuje."
kasdien
to sv. mokykloms reikmenų, aEEV. M. VALADKA.
R. D. 2, DALTON. PAvisuomenė. Sprendžiant ko bulinamos, o jų milžiniška
pie 5,000 tomų knygų ir žur
Taipgi galima gau* tų knygų nuordyta kaina ir
lonizacijos reikalus, reikia
nalų
Baltijos
Universitetui
Dešinėj šio nuotraukos pusėj stovi Enrico de Ni- laikytis gyvenimiškos tikro
‘KELEIVIO” KNYGYNE
cola, kurį’ Steigiamasis Italijos Susirinkimas išrinko vės ir turėti galvoje daugy ti, štai kas gaji duoti tei Hamburge, 277 sv. medika
mentų
ir
277
sv.
virtuvės
laikinuoju naujos respublikos prezidentu. Jį sveikina bę kliūčių, su kuriomis_ __
su '.singa kolonizacijas klausiBROAOWAY,
SO. BOSTON, MASS.
reikmenų. Šių siuntų vertė
Benedetto Croce (ištark Kroče), kuris taip pat kandi siduriame? Viską numatyti,'mo sprendimą
J. Butautas. siekia per 44,000 dol.
įsisąmoninti ir darniai veikdatavo, bet nepraėjo.

Skaičių Kalba

L.S.S. Reikalais

Bikini Bandymas

opiežius yra Kristaus

Vietininkas?

9

9

t

T

i

BOSTON

Pu*Inpi* Aštunta*

Vietines Žinios
LIEPOS KETVIRTOS MI
NĖJIMAS PRAĖJO
SĖKMINGAI

---------

Sukelta arti 900 dol Aukų.
Tarybai Bus Pasiųsta Apie
600 dol. Žmonių galėjo
Būti Daugiau.

Liepos 4 d. iš rvto Lietuvos Nepriklausomyliės Ko
mitetas rengė So. Bostono
High School svetainėj ma
sinį mitingą Amerikos ne
priklausomybei paminėti.
Žmonių į didelę svetainę
prisirinko virš 600, bet pa
gal svetainės didumą jų at
rodė nedaug. Daugelis lietu
vių patingėjo atsikelti anks
čiau ir ateiti į tą svarbų mi
nėjimą.
Mitinge labai gražiai kal
bėjo kongresmonas O’Konskis iš Wisconsin. .Jo kalbos
mintis buvo ta, kad kol Amerika negali užtikrinti ma
žesnių šio karo nuskriaustų
tautų laisvę, tol jos karo
tikslai yra nepasiekti. Kon
gresmonas O’Konskis yra
puikus kalbėtojas ir širdin
gas silpnųjų tautų draugas.
Kas jo kalbą girdėjo, ilgai
ją prisimins.
Mitinge kalbėjo Lietuvos
pasiuntinys Washingtone P.
Žadeikis, Lietuvos garbės
konsulas Shallna, kun. Ven
ckus ir S. Michelsonas. Su
sirinkimui vadovavo Komi
teto pirmininkas, adv. Ka
linauskas.
Renkant aukas Lietuvos
nepriklausomybės kovai pa
remti mitinge buvo sudėta
virš 600 dol. aukų. Iš drau
gijų ir anksčiau buvo sukel
ta aukų apie pustrečio šim
to. Viso aukų buvo surinkta arti $900/ Atskaičius išlaidas A. Lietuvių Tarybai
Įkiš pasiųsta apie 600 dole
rių jos darbui paremti.
Smulki atskaita iš gautų
aukų bus paskelbta vėliau.

Kazukoni* Gavo 6 Mėne
sius Kalėjimo

Aleksas Jalavičius irW.
Kazukonis, du Chclsea jaun i vyrai, nesenai nuėjo nakčia i Stop & Shop krautuvę
nakties metu parsinešti ncmokamo sviesto. Tas jiems
pavyko, jie parsigabeno 13
svarų sviesto ir 12 svaru sū
rio. Pavyko kartą, bandė ir
kitą. Tą pat naktį jie nuėjo
iš antro karto į tą pačią
krautuvę, bet ši kartą nebe
pavyko — užpuolė policija
ir patraukė į teismą, šį pir
madienį teismas nuteisė abu
“pirkėju” po 6 mėnesius ka
lėjimo.
Gera* Alberto Balučio
Šūvi*

ITaeitą sekmadienį poli
cininkai A. Balutis ir W.
Burke Brightone vijosi gengę jaunų automobilių vagių.
Jie šaudė į orą, bet jauni
vagišiai neklausė sustoti.
Besivydamas policininkas
Balutis pargriuvo ant žemės,
jam bepuolant jo revolveris
netyčia iššovė ir taip taikiai,
kad vienas vagišėlis-išsigando ir sustojo. Pagal tą su
imtą 16 metų vagišėlį poli
cija mano sugaudyti ir ki
tus vagis, kurie kraustė pa
jūryje automobilius. Balutis
glaudamas užsigavo koją ir
turėjo eiti į ligoninę ją per
rišti.
Lankėsi Redakcijoj
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Bagoeių Duktė ir Žentas 1 karininkų salėje, 101-st! Bravorai davė $1000 į
Infantry Armory, West'
MacCallivary Fondą
Newton St., arti Boston
Massachusetts bravoru asoci
City Hospital. J šį susirin
kimą buvo kviečiami visi acijos pirmininkas, Philip Watlslietuviai karo veteranai. worth, įteikė Bostono First Na
Aš manau, kad mūsiš tional Bankui čekį $i,ooo sumai,
kiams verta prie šitos tar kurią brovorę draugiją aukavo
nybos prisidėti ir lošti į McGallivary Fondą. Tas fondas yra įsteigtas tam. kad busvarbesnę rolę mūsų vals
tijos gyvenime.
Rep. vusiam puskarininkiui MacGallivary’ui. už jo pasižymėjimą
karo veiksmuose. įkurdinti nuo
RADIO ŽINIOS
savus namus ir biznį.

RADIJO PROGRAMA

Praeitą šeštadienį žino
mas bostoniečiams biznie
rius, So. Bostono Casino sa
vininkas. Edmundas Ketvir
tis, Petro ir Elenos Ketvir
čių sūnūs, susituokė su pa
nele Paulina Kazlauskaite.
Po šaunių vestuvių jaunave
2— Dain. A. Bucevičienė, džiai išvyko povedybinei
Fr. Palionienė ir Ona Kirk kelionei.
ilą uskaitė iš So. Bostono.
VAISTAS AZIVA
3— Pasaka apie Magdutę.
Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį nedėldienį iš W0RL stoties,
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
10:30 ryto, buB tokia:
j_AmonisUs St Wait.
k
g Waltham, MaSS.
_
. T1

Po programos parašykite
Rugpiučio-Augus 4 Lie
Bostono
organizuoti
dar

savo
įspūdžius ir nusiųskite
tuvių Radio Korp. rengia bininkai pradėjo kovą prieš
šiuo
metinį pikniką Vose’s Pk vi kėlimą kainų. Pikietuojama tion. adresu: W0RL StaLithuanian Program,
lione, .Maynard. Mass. Bus kai kurios krautuvės.
Boston,
Mass.
S. Minkus.
laimėjimų ir įdomi progra
ma.
Programoje tarp kitko'
bus įdomi Fo.\ kompaniojs
Šitame atvaizde matome kailių paroda, vadovaujant
Fortūnato ir Birutės Bago- B. Končiui. Dainuos piiTną;
čių vyresniąją dukterį Elai- kartą musų tarpe Stulgins
ną ir jos vyrą J. F. Arnoldą, kių šeima iš Waterbury Ct.
kuriedu susituokė šių metų — tėvas, motina, brolis ir
birželio 15 dieną East Mil- trys sesutės! Palinksmins vi
tone. Po vestuvių jaunave sus magikas “Bordini the i
SAU NAMO
džiai išvyko į Kodaką. S. D., Great” iš Indijos. Bus gra
kur p. Amnld turi valstybi žuolių kontestas, rinksime
... iki neperskaitysi šito
nę tarnybą.
Miss bithuania of N. E. Iš
(Courtesy of Quincy Patriot rinktoji gražuolė bus gauLedfer) ! šiai apdovanota. Keistučio
Namų rinka šiandien nepaprasta. Prieš
j ir Birutės Radio choras pikpasirašymą pirkimo popierius, žiūrėk kad
Massachusetts Valsti . nike dainuos gražias lietuį
vištas
dainas,
šokiams
gros
jos Gvardijoj Kariasi
morgiėių išlygos atatiktų tavo pajamas.
Dirvelio orkestras iš 7 mu

NEPIRK

Lietuvių Kuopa

Lietuviai jau seniai ban
dė gauti vyriausybės leidi
mą įsteigti nors vieną lie
tuvišką kuopą prie Massa
chusetts State Guard. To
kio leidimo negaunant,
daugelis jų vis viena tar
navo įvairiose kuopose.
Bet jie vis neustojo zirzę
viršininkams, kad lietu
viai turėtų būtinai turėti
savo kuopą, nes jie norį
parodyti, kokią pavyzdin-

Musų redakcijoj pastaro-į «2UOP* Iietuviai Sali su’

zikantų.

Banką ir pasitarti apie namo finansavimo
problemą, šitie l>ankai yrą bizny senai...

(Nr. 601074,
Šis vaistas yra geras nuo nusideginimo saulės arba ugnimi,
taipgi nuo nusišutinimo. Nusipirkit tuojau, kad reikalui pasi
taikius turėtumėt namie. Nusi
deginus ar nusišutinus. reikia
sumirkyt AZIVOJ skepetaitę ir
dėti ant žaizdų. Kartoti, kol su
stos skaudėti. Trinti nereikia.
Bonka $2.00.
295 Silver St., ant 1 floro.
So. Bostone.
(31,

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

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

A. J. NAMAKSY
K INSURANCE
414 W. Broadvray

REAL ESTATE

tūli per 100 metų... padėdami žmonėms

SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. So. Boston 094*

pirkti namus ant lengvų, lanksčių morgi-

Res. 37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mass.
Tel. Parkeay 1233-W

tiu.

■pritaikytų” prie jų aplinkybių.

Steponą* ir Valentina
Minkai.

n‘ SATINGS BANKS

F K.nfeKAVONĖ

of Massachusetts

A. J. ir K. Namaksy dėkoja
širdingai Leo Stasiuliui ir Benjjy Pa Į Įvy, kaipti rengėjams. taip
gi Mrs. Stasutis, Mrs. Palby,
Mrs. Dragašius ir Mrs. Kropas,
kaipo pagelbininkėms, už su
rengtą mums surprise party.
musu 20-tie.s metų vedybinio
gyvenimo sukaktuvių proga kur
dalyvavo arti šimto musų drau
gi!. kuriems taįpgi dėkojame už
dalyvavimą, uz išreikštus gra
žius linkėjimus, už gražias do
vanas. ypač už gražią įteiktą
dovaną nuo visų dalyvių.

misv dienomis
atsilankė ne-i~Mz
.
m»zai musų draugų is toh- Pagaliau, naujas pulkimesnių Amerikos kolonijų. ninkas John J. Riley, 26-to
Iš Chicagos buvo atvykę pulko vadas Bostone, pa
draugai Jieva ir Antanas sikvietė į savo raštinę lt.
Bemeckiai. jie buvo atvy Joną J. Romaną, kuris jau
kę Worcesterin. o iš ten at penki metai tarnauja Mas
sachusetts Gvardijoj, ir
. Rep. silankė ir Bostone.
Iš Bangor. Maine valsti pareiškė, jog lietuviai ka
joj buvo atvykusi draugė riai puikiai pasirodė šia
Southbostonietis Mikšėna* P. Vasiliauskienė, ji buvo
me kare ir kad jis norėtų,
Pasižymėjo Peiliu
atvykusi su dukrele Lilliaft. kad šio karo lietuviai vete
vykdama į Providencc, R. I.
S. Mikšėnas, 24 metų pas gimines. Su ja kartu ranai sudary tų vieną kuo
pą iš 61 vyro. Jis paklausė
southbostonietis. liepos 10 lankėsi drg. K. Mitkus.
d. nakčia subadė peiliu ke Iš Pavvtucket. R. I. lankė It. Romaną, ar šis apsiim
lis žmones. Daugiausiai nuo si drg. -T. Akstinas, senas tų tokią kuopą sudaryti.
jo peilio nukentėjo Mrs. A. musų laikraščio draugas. Romanas sutiko. Tada
Downey, jos jaunutė švoger- •Jis atvyko į Nevv Hamp prasidėjo derybos su State
Guard vyriausybe. Paga
ka Marion Dovvney ir Mrs. shire aplankyti giminių.
Dovvney brolis W. Mvers.
Iš Akron. Ohio buvo at liau, šiomis dienomis bri
visi iš South Bostono. Prie silankęs drg. Juozas Milic- gados generolas William
žastis to piaustvmosi buvusi kas, Akrono socialistų dar H. Harrison davė savo su
paniekinta meilė iš Mrs. buotojas. Prieš 31 metus tikimą ir pavedė lt. Roma
Wowney pusės. Kaltininkas drg. M ii ic kas gyveno Brigh- nui sudaryti 26-tame pul-į
dabar suimtas ir laukia tei tone ir atvyko čia giminių ke 9-tą kuopą.
smo. o jo peilio aukos guli aplankyti. Drg. Milickas pa Romanas šaukė pirmą i
ligoninėj.
sakojo liūdną žinią apie šios kuopos susirinkimą!
S. Mikšėno vyresnysis drg. Boleslovo Versiacko 2 liepos vakarą, $-tą vai.,
brolis tūlą laiką atgal buvo mirtį Akrone, tik ką jam
policijos nušautas ir apie tą grįžus iš Nevv Havcn SLA
savo laiku buvo plačiai seimo.
“Keleivyje” rašyta. Dabar
atsitiko nelaimė su jaunes
niuoju broliu. Pats Mikšė Parėmė Lietuvos Draugu*
nas laike muštynių buvo ir
Draugas P. Mankus iš
gi sužeistas. Mrs. Downey
Blackstone.
Mass. lankėsi
jam pramušė galvą su pie
Bostone liepos 4 d. Ta pro
no buteliu.
ga jis buvo užėjęs į “Kelei
vio” ofisą ir į>erdavė mums
M irė Juozą* Bieliauske*
į Lietuvos Socialdemokra
Cambridge liepos 11 d. tams Remti P'ondą 25 dole
mirė drg. Juozas Bieliaus rius. Pinigai persiųsti į Chi
kas. pažangus, laisvų pažiū cago. Drg. P. Mankui už?
ra draugas, vos sulaukęs 56 gausią auką ir jautrią širdį
metų amžiaus. Praeitame garbė.
“K” buvo pranešta apie jo
Lankėsi Redakcijoj
ligą. o šiame tenka praneš
ti liūdną žinią apie mirtį.
Liepos 3 d. musų redak
Velionis paliko dideliame
cijoj
lankėsi pulk. P. Žadei
nubudime žmoną Kazimie
rą, sūnų Albertą ir dvi duk kis. Lietuvos pasiuntinys
reles. Mildą ir Alvirą. Taip Washingtone, kartu su ad
pat paliko du broliu Ame vokatu A. Shallna. Lietuvos
rikoje ir tris brolius ir dvi garbės konsulu Bostone. P.
seseris Lietuvoje. Jis pri Žadeikis čia buvo atvykęs
klausė prie Sūnų D-stės, Lie dalyvauti masiniame lietu
tuvos Šunų ir Dukterų, Pi- vių mitinge Liepos 4 d, So,
liečiu Kliubo ir SLA. Buvo Bostono High School ir. repalaidotas piimadienį.
gis. ketino užsukti į MariaTebūnie jam lengva Ame- napolio lietuviu kataliku
likos žemė!
jsąskridį.

1

Geriausia yra nueiti į Mutual Sav ings

Vose’s pavilionas yra la
bai graži vieta piknikams.
Kviečiame visus atsilankyti
į musų metinį pikniką. Už
tikriname, kad nesigailėsite
atvykę, turėsite progos sma
giai pasilinksminti ir laimė
ti gražias dovanas!

E. Ketvirti* Susituokė

SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1*20

ART PAINTER
Reikalingas lietuvis gabus meno (art, piešėjas, nupie
šimui 100 skirtingų paveikslų, vaizduojančių 1,000 naujų
pagamintų idėjų įkūrimui "Brolybės Draugijos” ir įgyven
dinimui sudaryto "Seven Year Plan for Worid Order,” ku
ris iau baigiamas ruošti spaudai, su spalvuotais paveiks
lais, 300 puslapių didumo knygos.
_ Oėlei piešimo sutarties bei spaudos patarimais, dėlei
prisidėjimo prie draugijos ar knygos išleidimo, malonėkite
kreiptis raštu pas:
(29)
A. I V A S ,
545 Broadway,
So. Boston 27. Mass.

Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balukonis* Savininkas
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiškreiptis raštu pas:
(30,

7 20
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Tel. TRObridge 6350

Dr. John Repshis
fREPSYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6*8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
ano 10 iki 12 ryta
278 HARVARD STREET
kamp. Inman SU, arto Ceatral St
CAMBRIDGE, MA88.

Dr. Leo J. Podder

THIS WEEK!

B

Ofiso Valandos: nuo 2 iki S
ir ano 7 iki 8

506 BROADWAY

A. J. ir K. Namaksy.

7:30

DR. D. PILKA-*

258 BROADVVAY, SOUTH BOSTON, MASS.

F

It Leningrade.
Specializuoja Vyriikjka organą ne
silpnėjime. Gyv ima
motorą. Motorą ir Vyra Ugne
Kraujo ir Odos Litas.
Valandos: nuo 10 iki 12
aso 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
TeL Commeaeeeltk 6878

Tek ŠOU 2805
DAKTARAS

J. L. Pasakarnis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryte iki 7 vakare
Seredomis:
Nuo 9 ryte ild 12 dieaą

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

saiww av MArvmatrvtą a

t

u»t. »♦«»•«. Mm*..

uiwus simcs isto

APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to-)
limas vietas.
Saujai priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
TcL COUth Boston 461?

