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Amerikos Karo Laivai Plaukia
Viduržemių Jūron
Prezidentas Tarėsi su Karo Patarėjais — Rusija Grūmo
ja Turkijai — Anglija ir Amerika Atmeta Rusijos Rei
kalavimus — Daug Kalbų Apie Naujų Karų

ORLAIVIŲ KATASTROFA
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Kaina 6 centai.

41 METAI

Jugoslavai Antru Kartu Šaudė
Amerikos Orlaivius
Triesto Mieste Santykiai Labai Įtempti — Padėtis “Arti
Karo” — Rusija ir Jos Vasalai Žaidžia Ugnimi —
Amerikos Kantrybė Išsisemia

Šią savaitę Amerikos ka
Rugpiučio 9 d. jugoslavų
2,500 Metų Senas
Amerika Turės
ro laivai, vienas didelis or
orlaiviai privertė nusileisti
Kaimas
Greit Kariauti
laivių nešiotojas, du kruzevieną Amerikos transporto
riai ir keletas smulkesnių
-------j orlaivį, kurs per klaidą skriChicagos
universiteto
karo laivų, Įplaukė Į VidurAmerikos mokslininkas' do virš jugoslavų teritorijos.
žemio jurą, kur dabar ren- gamtos muziejaus virsimnDr. Harold C. Urey, laimė-' Dabar paaiškėjo, kad jugokasi nauji karo debesiai, kas Dr. P. S. Maitin prajęs Nobelio dovaną už savo slavai apšaudė Amerikos
Rusija iškėlė reikalavimą.: neša, kad jo vedama moksmoksliškus darbus, ir daug orlaivį ir sužeidė vieną kekafl Turkija leistų rusams liška ekspedicija surado
prisidėjęs prie atominės leivį. Tas pats pasikartojo
turėti kariškas bazes Dar- Naujojoj Meksikoj seną.
bombos išradimo, sako. A- šios savaitės pradžioje, kadaleluose. Rusija reikalau-į 2,500 metų amžiaus kaimą,
merika greitu laiku gali bu- da jugoslavu karo orlaiviai
ja, kad kitos valstybės <A- Kaimas buvo atkastas žemėti priversta kariauti. Jeigu apšaudė
kitą
Amerikos
merika, Anglija, Francija) i je. Jis susideda iš 22 “napasaulyje negalima atstaty transporto orlaivį, jį pašo
nesikištų Į Dardanelų tvar-' mų,” kurie yra ne kas kiti taikos ir jeigu valstybės vė ir orlaivis nukrito į kal
Čia matosi sudužęs laivyno lėktuvas, kuris anądien susikūlė su Kitu orkymą. Iš to aišku, kad Ru- tas, kaip žemėje iškastos
nesutaria del atominių gin nus. Ar lakūnai išsigelbėjo,
laivių viršum skraidyklos ties Chesapeake, Ohio valstijoj. Žuvo 4 asmenys.
sija nori pati būti Dardane- duobės apdengtos stogu.
klų kontrolės, tada Ameri dar nėra žinių.
kurs laikosi ant stulpų. Mo
lų sąsiaurių šeimininku.
kai neliks nieko daugiau,
Amerikos valdžia aiškina
kslininkai
dabar
daro
ty

kaip
kariauti
ir
užtikrinti
“draugiškos” valstybės
Anglija ir Amerika jau
Karas Kinijoj Eina Kruvinos Riaušės Šventoj Žemėj Kru savo viršenybę pasaulyje. tuos
užpuolimus ant musų orlai
pareiškė, kad jos nesutiks rinėjimus to kaimo ir ban
Kalkutos Mieste
vini Neramumai Jeigu Amerika lauks, kol vių ir žada imtis žygių, kad
Smarkyn
su Rusijos reikalavimais, o do pagal surastus senus
daiktus
spręsti,
kaip
žiloj
kitos šalys prisigamins ato tokie užpuolimai nebepasi
jei Rusija puls Turkiją, tai
senobėj
žmonės
gyveno
danėra abejonės, kad Anglija
Kinijos komunistai atme-i
3,000 Žmonių Žuvo. Tuks-j Palestinoje anglai suima minių bombų, tai ji pasta kartotų.
I
: nelegališkai
įvažiavusius tys į pavojų savo ateitį ir
ateis turkams Į pagelbą^ ‘ ba^n®s Naujosios Meksi- tė nacionalinės vyriausybės
tančiai Sužeistu
Šį pirmadienį Amerikos
ako
kad
:
kos
žemėje.
Kaime
jau
suKai kurios žinios
žydus ir siunčia juos jį Kip- visą musų civilizaciją.
planą
apie
Kinijos
valdžios
valdžia
paskelbė, kad san
rusai turi sutraukę didelę h’asta yhrš 2,000 visokių puo- pertvarkymą.
Tokį perspėjimą duoda tykiai tarp
Komunistai Indijoj, Kalkutos mieste, ro salą. Žydai priešinasi
Amerikos ka
kariuomenę prie Juodosios.ir.md^k«ne bVX°.var' pradeda mesti kaltinimus įvyko baisiai kruvini susirė imigrantų
išdangenimui. vienas iš žymiausių moksli riuomenės
ir
jugoslavų
juros pakraščių. Ta kariuo tojami senovėje maistui ga prieš Amerikos nepaprastą mimai tarp magometonų ir Haifos uoste žydai išsprog ninkų. Jis sako, atominių Triesto mieste ir apylinkėse
menė esanti pasiruošusi pul minti ir laikyti. Rasti du ambasadorių generolą G. indų gyventojų. Riaušės ir dino vieną laivą, kuriuo an- ginklų kontrolė yra galima, yra “arti karo.” Jugoslavai
ti Turkija. Panašios žinios žmonių skeletai, bet jie nė Marshall, sako, jis irgi pa- muštynės prasidėjo praeitą glai gabeno ateivius į Kip tik reikia, kad visos valsty pakartotinai užpuldinėja aateina ir iš Irano, kur ir ru ra pilni. Užsilikusieji kau deda kurstyti Kinijos pilie- penktadienį ir tęsėsi kelias Į rą. Visoj Palestinoj anglai bės sutiktų su tokia kontro merikiečius, sabotuoja Trie
sai ir anglai stiprina savo lai yra sveiki, bet kodėl jie tinį karą ir nenorėjo širdin-, dienas. Magometonai pa yra pasiruošę nuslopinti žy le. Jei jos nesutinka, tada sto kariškos valdžios pa
kariuomenę tos’ valstybės nė,ra ?'isi- mokslininkai dar gai tarpininkauti. Visoj Ki- skelbė savo protesto dieną dų riaušes, kurios gresia iš nebus kito kelio, kaip ka tvarkymus ir iš devynių
pasieniuose.
! sakosl nesuprantą.
nijoj komunistai pradėjo prieš žadamą Indijos nepri kilti. Visi didesnieji Pales ras.
į kartų išprovokavo susišauRusų begėdiškas reikala
karo veiksmus prieš nacio klausomybę. JR reikalauja, tinos miestai yra labai bud
ir muštynes. Ameri
Maskva Surado nalinės vyriausybės kariuo kad magomefonams butų riai policijos ir kareivių Siūlo Teismą Žmo dymus
vimas Į Turkiją, rusų pro
ka pasiuntė Jugoslavijai
leista atsiskirti nuo Indijos saugojami. Vienas žydas gaus Teisėms Ginti griežtą protestą ir Wapaganda ir “nervų karas”
Krime Netvarką menę.
ir sudaryti savo nepriklau buvo nušautas ir keli sužeis
prieš turkus sukėlė visur
shingtone kalbama, jog to
daug kalbų apie neišvengia-1 Maskvos vyriausybė iš I Kinijos komunistams tu- somą valstybę. Magometo ti, kai jie bandė pasiprie
neužteks, teks imtis kitų
Australijos delegatas Pa priemenių,
mą karą. Ar rusai jau yra Krimo išgabeno visus toto1 ravoja Maskvos propagan- nų vadai kvietė savo šali šinti imigratų išgabenimui.
kad atšaldžius
pasiruošę kariauti, del to rius, kurie ten gyveno 700 1 da. Maskvos radio irgi kal- ninkus į protestą. Iš tų pro Žydų pogrindžio organiza ryžiaus taikos konferencijo karštą Rusijos lėlę Josib
labai daugelis abeio.ia. bet metų. 700,000 žmonių bu jtina amerikiečius del pilie testų kilo muštynės, kurios cijos kviečia visus žydus je iškėlė reikalavimą, kad Brozovič (maršalą Tito).
Rusijos politika aiškiai ve- vo išgabenti Į Sibiro platy- tinio karo Kinijoj, kelia virto kruvinomis riaušėmis. ruoštis kruvinai kovai prieš į taikos sutartis butų įrašy Rusijos pastatytą Jugoslavi
da į karą. Amerikoje dau- bes ir padėti į priverstino reikalavimą, kad amerikie Per muštynes užmušta apie anglus, bet kada ta žadama ta įsteigimas tarptautinio jos diktatorių. Kokios tos
gelis žmonių pradeda ne-J darbo stovyklas. Negalin- čiai apleistų kinų žemę ir 3,000 žmonių, o keli tūks kova ginklais prasidės, dai teismo “žmogaus teisėms priemonės bus, paaiškės
saugoti.” Tas teismas turė greitu laiku.
tekti kantrybės su Rusijos , tieji dirbti buvo išsklaidyti iš viso atrodo, kad Maskva tančiai yra sužeisti. 10,000 nežinia.
tų klausyti skundų prieš
su
Kinijos
komunistų
paindų pilicistų ir anglų ka
groboniškumu ir pradeda, po plačią Rusiją. Į totorių
žmogaus teisių ir jo laisvių
aiškiai pasisakyti už karą. į vietą rusai atgabeno rusus Sgelba nori sukelti Kinijoj riuomenės dalys tik per di
IRANAS TEBĖRA
AMERIKA
JAU SKYRĖ paneigimą rytų Euroops
didelį
karą.
delį vargą nuramino įsiutu
<
ir
ukrainiečius
kolonistus
ir
PARAKO BAČKA
Rusai nesenai laikė kariš-i juos pastatė dirbti kolektysias fanatikų minias. Daug 20 BILIONŲ PARAMAI kraštuose. Kaip dabar yra,
kus manevrus Juodojoj ju-, vinese farmose (kolchozuo
UŽSIENIAMS
demokratiškos
laisvės
yra
žmonių buvo sudeginta pa
roj. Atsakydami į tai anglai se). Dabar Maskvos spauda 3 MILIONAI BUŠELIŲ degtuose namuose, kiti žu
įrašomos į taikos sutartis,
Iš Teherano, Irano sostiKVIEČIŲ PO ATVIRU
ir amerikiečiai rengiasi ka-; skelbia, kad Krime nėra
Amerika
jau
yra
pasky
bet
tų
laisvių
rytų
Europos
į
nes
praneša, kad prie Ira
vo nuo įsiutusių fanatikų
DANGUMI
ro manevrams Viduržemio tvarkos, naujai atgabenti
rusi
20
bilionų
dolerių
viso
kraštuose
iš
viso
nėra
ir
nė

no sienų šiaurėje rusai tu
rankų. Kartu su muštynėmis
juroje. Tik vieni metai po kolonistai negali įsikurti,
keriopai
paramai
užsie

ra
jokios
įstaigos,
į
kurią
ri
sutraukę iki 25 divizijų
, ... J ėjo plėšimai.
Miesto
Is Washmgt-.no valstijost
,avonų
dar valy- niams. Daugiausiai pinigų galima butų kreiptis su kariuomenės. Rusai tą už
karo pabaigos ir po perga kolchozai yra didžiausioj
lės, o pasaulis j au ir vėl netvarkoj, o kolonistai ba praneša kad vakarinėse baigtas. Kalkutos miesto paskirta paskoloms užsie skundu.
ginčija, bet kiti šaltiniai tą
ruošiasi naujam karui. Ag dauja. Maskvos valdžia del valstijose dabartiniu metu viršininkai bijo. kad nekil niams: Anglijai duota pas
žinią patvirtina. Azerbeiresinga Rusijos diktatūra to kaltina vietos komunistų virš 3.000.000 bušelių kvie tų epidemija del daug pū kola 3.750 milionų, o per FREZiDENTAS TRUMAN džano provincijoj šiaurėje
del didelių vidaus sunkumų viršininkus, kurie yra dide čių yra supilti į dideles krū vančių lavonu, kurie dar Import-Export banką duota NAUJOSIOS ANGLIJOS šeimininkauja msų pastaty
vis labiau gresia pasaulio li ponai ir visai nesirūpina vas po atviru dangum. K vie nėra surasti.
užsieniams paskolų 3,000
ta valdžia, kuri nieko neį
PAKRAŠČIUOSE
čius
teko
supilti
į
krūvas
be
milionų
dolerių. UNRRAi
taikai.
leidžia į tą provinciją. Pie
kolonistų reikalais. Visame
Amerikos valdžia savo Krime komunistų viršinin pastogės todėl, kad derlius
paremti išleista 2.700 milio Prezidentas Trumanas iš tuose. prie Irano sienų ang
griežtą NE del Rusijos rei kai pašalinami, o į jų vietą buvo labai geras, o nėra už
nų dolerių, 3,100 milionų vyko atostogų į juras. Dau lai irgi turi sutraukę ka
Ameri ku Nepre paskirta
kalavimų, paskelbė viešai. siunčiami nauji, kurie bus tenkamai patalpų, kur juos
tarptautiniam ban giausiai laiko iš savo 18 riuomenę. Anglijos laivai
supilti.
Taip
pat
trūksta
Maskva turės apsigalvoti.
kiaus
Žmonių
riniam
tarptautiniam
fon- dienų poilsio prezidentas atveža vis naujos kariuo
tokie pat.
gelžkelių vagonų, kad iškul
kui, 2.750 milionų moneta- keta praleisti Naujosios An menės prie Irano sienų. An
Teisėmis99
SKILIMAS PRAVOSLAVŲ tus kviečius išvežti į dides
dui ir kitos smulkesnės su glijos pakraščiuose. Prezi glai grasina pasiųsti kariuo
Siūlo Mažint Ateivių BAŽNYČIOJ FRANCIJOJ nius sandėlius ir elevato
mos paskirtos kitais keliais. dentas iau buvo sustojęs ke menę j pietų Iraną, jei Ira
rius.
Senatorius Vandenbcrg.
liose vietose, bet jokių po no vyriausybė pasirodys be
Kvotas
Paryžiuje mirė rusų me
prieš išvykdamas į Paryžių POLICIJA NUŠOVĖ SEP- etinių pasitarimų preziden jėgė padaryti tvarką alie
tropolitas Eulogijus. Jis bu
jaus kasyklose. Anglai sa
Kongresmonas Gossetx is vo prieš metus laiko prisi LĖLE IMPERATORIUS dalyvauti ta ik'" konferenci TYNIUS KORĖJIEČIUS tas neturės su Naujosios An ko,
kad rusu įtakoje esanti
glijos politikieriais.
Tęxas sako, kaip tik susi- dėjęs prie Maskvos patriar SKUNDŽIASI TEISMUI joj, pasakė. Grand Rapids
Tudeh
partija (bolševikų ir
legionierių
suvažiavime
Švenčiant pirmas perga
rinks kongresas, jis įneš pa cho. Maskvos patriarchas į
bendrakeleivių
partija) kur
siūlymą sumažinti ateivių Eulogijaus vietą paskyrė Se Buvęs Kinijos, o po japo prakalbą, kimioje jis iškil lės sukaktuves Korėjoj ko PASITRAUKĖ IŠ CIO
sto aliejaus kasyklose riau
UNIJŲ
kvotas per pusę. kad ma rafimą, kuro karo laike bu nų valdžia Mandžurijos mingai pareiškė, kad Ame munistai Kwanju mieste
šes. Irano centraline vyriau
žiau imigrantų begalėtų at vo didelis Hitlerio garbinto “imperatorius lėlė” tarptau rika neprekiaus žmonių tei užpuolė ant policijos ir lai
sybė
pergyvena didelį krivykti į Ameriką. Tas kong jas ir kvietė visus “tikin tiniame karo kriminalistų sėmis ir nenusilenks Rusi ke susišaudymo 7 korej’ie- Philadelphijoje
United zi.
čiai buvo nušauti, keliolika Furniture Workers of Ame
resmonas mano. kad prezi čiuosius” į šventą karą teisme Tokio mieste liudi
dento Trumano siūlymas į- prieš Staliną. Po karo Sera jo. kad jis buvo priverotas jos reikalavimams, kurie A- sužeistų, o daugelis demon rica 37 lokalas su 80d na
sileisti tam tikrą skaičių pa fimas sutiko tarnauti Mas tarnauti japonams. Japonai merikai yra nepriimtini. Se strantų buvo areštuoti. A- rių vienbalsiai nutarė pasi
DIVORSŲ SKAIČIUS
bėgėlių į Ameriką, nepraeis kvai ir dabar liko paskirtas norėjo jį priversti vesti vie natorius sako. <ad jis. kai merikos karo vyriausybė traukti iš CIO unijų ir dė
ANGLIJOJ AUGA
ir kad kongresas greičiau Paryžiaus metropolitu. Bet ną japonų mergaitę ir tuo po republjko’as, visiškai Korėjoj praneša, kad ko- tis prie Amerikos Darbo Fe
bus linkęs sumažinti ateivių Paryžiuje atsirado arkivys tikslu nužudė jo žmoną. Lė pritaria Amerikos užsienių | munistų vedami demonstran deracijos. Tas lokalas sako.
Anglijos teismai yra uzskaičių, negu įsileisti dar kupas Vladimir. kuro ne lė imperatorius sakosi “lin- politikai ir jis ragina visus tai kėlė riaušes prieš Ame ių CIO unija yra komunis- versti divorsų bylomis. Da
rikos okupaciją ir šaukė,
daugiau pabėgėlių. Kitas pripažįsta Maskvos pat
Amerikos kad amerikiečiai trauktųsi tų kontrolėje ir kadangi jie'baltiniu laiku 60,000 poru
kongresmonas. pagarsėjęs riarcho viršenybės ir nori
nenori rietenų ir peštynių su nori gauti divorous ir 40.000
demokratas iš Mississippi, būti nepriklausomas nuo priešintis agresoriams. Ar uzsienid P'
a hutų ne- iš Korėjos.
komunistais, tai geriau nu- , iš ių yra buvusių kareivių
Rankin. sako, visi šautų de Maskvos diktatūros. Pravo tai Pu Yi, buvusio impera-1 Partinė, kad visa tauta remtaria dėtis nrie Darbo Fe- šeimos. Angiiios teismai nemokratai pritars ateivių slavų bažnyčia Vakarų Eu toriaus pasakai teismas pa- tų savo valdžią santykiuose
Remkit biznierius, kurie deracijos ir nutraukti visus pajėgia apsidirbti su tokia
kvotos sumažinimui.
ropoje eina prie skilimo. tikėjo, žinių nėra.
skelbiasi ‘Keleivyje.”
ryšius su CIO.
| gausybe divorsų.
,
, su užsieniais.
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Kas Savaite
PO TAIKOS METINIŲ

Jei Rooseveltas Gyventų...

LIETUVIŲ TAUTOS
NAIKINIMAS

Surado Mussolinio Lavoną

Jei šiandien dar gyventų' Viename Italijos vienuoFranklin Delano Roosevel- lyne buvo surastas Benito
Paminėjus pirmąsias tai
tas, jis tikrai gailėtųsi savo Mussolini lavonas. Ryšyje
Lietuva
bus
kada
nors
kos metines, po galutino A
kelionės i Jaltą.
įsu tuo policija sulaikė tūlą
sies sumušimo ir Europoje nepriklausoma ir laisva.
Toji Jalta, kaip jau žino- skaičių asmenų, jų tarpe li
ir Azijoje, žmonės prieina Del to mes, Amerikos lietute buvo raudonasis Miun- vienuolius.
~
liudnų išvadų. Karas laimė- viai. neturime nei nudžiau
chenas.
Rooseveltas
ir
ChurKomunistų
spauda
is to
tas, Vokietija ir Japonija sios abejonės. Bet “iki saulė
chillas,
kaip
savo
laiku
padarė
didelę
sensaciją.
sumuštos “į dulkes ir pele-; patekės. rasa akis išės,”
Chamberlain ir Daladier, Girdi —
nus,” bet taikos nėra. Juo kaip sako lietuviškas posapirko “taiką musu laikams.”) Mussolinio lavonas buvo
kis.
Kol
Lietuvai
vėl
išauš
toliau nuo V-E ir V-J die
■Pirko
ir štai ko‘susilaukė- paslėptas ne be popiežiaus
nų, juo labiau pasaulis laisvo, demokratiško gyve
me:
žinios ir sutikimo. O tai vėl
krypsta i naują karą, bet nimo diena, kiek lietuvių
Karas Europoje senai rodą, kad anglai ir ameriToks
ne į taiką. “C. S. Monitor” Lietuvoje beliks?
baigtas,
bet — nėra taikos, konai globoja Italijos fašisklausimas
kyla
prieš
visus
skiltyse R. Drummond me
nėra sotaus ir laimingo gy- tus.
tinių sukaktuvių proga sa lietuvius visame pasaulyje,
argumentai
___ _ _______
Komunistų
girdint liūdnas žinias iš
venimo.
Milionai______
žmonių.
ko:
kartu ir lietuviai, gyvena a- verti lygiai tiek, kiek sianLietuvos apie masinius žmo
“Sukaktuvės reiškia užbaiga nių gaudymus ir trėmimus
napus geležinės užlaidos.' dien yra verias Mussolinio
T
— - T * _ -raudonieji
. . - .3
« Irtlavonas.
w
«■> rt
vienų metų, kada nebuvo ka i tolimus Rusijos užkam
Juos
mėsinėja
Italijos komunistų parti
ro. Jos reiškia užbaigą vienų pius prie j vairių prie vaitos
barbarai.
metų, kuriuose nebuvo nė tai darbų. Paskutinės žinios,
Gauti pranešimai sako, ja knibžda fašistais, bet
kos. Kol kas taika dar nesiku pasiekusios mus iš Lietuvos,
kad Stalino bernai ištremia draugas” Ercoli-Tagliatti
Ši nuotrauka* parodo į Haifos uostą (Palestinoj) atėjusį laivą su žydų pa
ria. kol kas turime tiktai tai kalba apie 100,000 išveža
dar 100,000 lietuvių. Tie jų nemato. Ar ir dėl to an
bėgėliais. Jie norėjo įsigauti Palestinon nelegaliai, bet anglai jų neįleido; vi
kos pavydalą.
mų lietuvių, o ir prieš tai
musų broliai bus palaidoti glai ir amerikonai yra kal
si jie buvo perkelti į anglų laivus ir nugabenti į Kipro salą.
“Nėra malonu žiūrėti i po rusai visą laiką “valė” Lie
ti?
Sibiro taigose.
karinės diplomatijos balansą tuvą nuo lietuvių. Lietuva
Ak, taip — jei Roosevel
ir nemalonu tarti, su visu ku rusinama, jos gyventojai
tas dar gyventų... Ir lietu Karaliaučius—Kaliningrad
klumu, perspėjimo žodi: Tai “retinami,” o į išvežamų
Rylų Prūsijos miestas
vio sielvartai jam neduotų
nėra taika, tai nėra saugumas, lietuvių vietą sistematiškai
ramybės.
Karaliaučius gavo naują
-------------tai nėra laisvė nuo baimės... atgabenama rusai. Rusai gesnius ukius įsigyti ir nutilti. Apie juos bus užmiršRusija pasiūlė Turkijai; ja carų ir Kerenskio žo- “Bring Our Troops Home” krikštą. TZ1*_•_ , . 1
“šiandien tarpe didžiųjų są tai daro rusiško imperializ
. i pavadino Kaliningradu.
ta.
O
kūne
non
Lietuvos
persvarstyti
Dardanelų j džius dėl “šiltųjų vandenų”
jungininkų yra suskilimas. mo sumetimais, nes tik pa
Komunistai
nukalė
naują
Vokiečiams tas miestas
laisvės kovoje dalyvauti,' klausimą’ Rusija daro aiš-', ir dėl “sąsiaurių” svarbumo
Kol tarp jų vienybė nebus at keitę Lietuvos gvventojus .
sūkį..
Jų
spauda
ir
jų
kaibuV
o žinomas kaip Koenig. ... ,
Rusijai.
”
*kų
pasiūlymą:
Turkija
turi
jie
tikisi
padaryti
Lietuvą
««
turl
dirbti
su
UetuvTska
bėtojai
rėkauja:
“
Bring
our
statyta, yra neabejojama, kad
rusams kariškas ba- Dardanelų sąsiauriai yra troops home from China.” sbergas.
visuomene ir jos vadovybe- duoti rusam
karo perspektyvos yra dides “ištikimą” Rusijai.
zes Dardaneluose ir turi su svarbi “strateginė pozici Tą Šukį pakartojo ir Brook Kada rusų armija atėjo
nės, negu taikos...
Po musų akimis ir po
tikti, kad tiktai Juodųjų ja.” Sąsiauriuose šeiminin- lyno komunistu “Laisvė.” , Karaliaučiun, jame rado
“Po nepasitikėjimo ir nevie “pergalingų
demokratijų”
jvirš 90,000 gyventojų. Šiansilpna Turkija, kuri
marių pakraščių valstybės kauja supi
nybės, kurie žymi aliantų san akimis vyksta mažos tautos Don Miguel de Cer turėtų žodį svarstant Dar turi vos 18 milionų gyvėn- Girdi —
• dien tas miestas turi vos
tykius, guli centralinis neat naikinimas ir niekur nesi
“
Liaudis
nori,
kad
butų
gyventojų ir vieną
danelų klausimą. Turkai tojų ir mažai anuotų. Ta padalytas galas tiems ma-:32,000
vantes Nekaltas
dideli
besotį
_ BADĄ!
sakytas klausimas: Ar gali to girdi jokių protestų, jokio
žada tą Rusijos malonų pa strateginė pozicija vilioja
talitarinis komunizmas ir va pasipiktinimo, jokio sąžinės
rusus, nes Rusija nori už nevroms, kurie yra daromi j je,‘yra Kaliningradas ir
Ispanų rašytojas Miguel siūlymą atmesti.
karų demokratijos bendradar balso. Lietuvių tautos pa
Kas yra Dardanelai? Iš tikrinti savo “saugumą ” tikslu palaikyti Chinijoj re-,j0 pnetelis badas, o greta
biauti bendroje taikoje?
dėtis dabar primena žydų de Cervantes, Don Kichoto Juodųjų jurų eina siaura į grobdama kaimynų žemes akciją prieš tos šalies de- jų nesuskaitomi tūkstančiai
“Visas pastangas reikia dėti, padėti Europoje, kai Hitle autorius, kadaise buvo ap juros juosta (Bosforo są-1 ir “strategines pozicijas^’ o mokratinę liaudp
Ikapų, kur ilsisi jų suklotos
kad suradus pagrindą bendra ris buvo užsimojęs žydus kaltintas vieno žmogaus už siauris) į mažą Marmuro'Turkijos silpnumas tiktai
Be
sure — Brooklyno, aukos,
darbiavimui, bet nereikia sa fiziškai išnaikinti. Panašiai mušime. Jis buvo areštuo
kvislingai turi mintyje ne1 Tikriausias
bolševizmo
jurą. o iš Marmuro juros erzina Maskvos apetitą.
vęs apgaudinėti ir sakyti, kad dabar rusai naikina lietu tas. tardomas ir teisiamas.
panaši siaura juros juosta Bet Dardanelus nelengva demokratinę liaudį. Jiems rojus, ar ne?
po karo galo buvo toks esmi vius. Tik su tuo skirtumu, Viskas tas buvo 1605 me (Dardanelų sąsiauris) eina bus praryti. Jei rusai prasi nipi tie kiniški raudonkak-,, ž d
j; A
i,
nis bendradarbiavimas.’’
kad lietuviai naikinami tai tais birželio mėnesį. Val- į Viduržemių jurą. Prie laužia per sąsiaurius, jie liai (komunistai), kurie is|
7
.
.
kos metu- ir po pergalės, ladolid mieste. Ispanijoj. Bosforo sąsiaurio stovi di atsiremia į Anglijos “gyvy- pasalų užpuldinėja Ameri-j Kada Hitleris okupavo
kos marinus.
! Austriją, jis konfiskavo viVienų metų “taikos ba kurios visi laukėme, kaip Jokių dokumentų apie tos delis
Turkijos
miestas! binius interesus,” arba
bylos
eigą
ir
teismo
spren

Komunistai nori, kad;sus žydų turtus. Be to, jis
lansas” yra aiškus: šaudy- laisvės ir demokratijos per
Konstantinopolis, arba tur-'Anglijos “gyvybės arteridimą nebuvo.
Dėdės
Šamo armija apleistų! nacionalizavo austrų indusmosi nėra, bet ir taikos nė galės...
kiškai vadir.amas Istanbu-’ją” per Viduržemio jurą ir
Dabar
vienas
ispanas
su

Kiniją.
Kada paskutinis A- tnją.
ra. Pašalinus “Ašies’’ im
lu. Per Bosforo ir Dardane- Sueco kanalą. Taigi, kas
rado
pietinėje
Francijoje.
perializmą, iškilo nesutiki DEL TŲ “DIPLOMATŲ”
lų sąsiaurius eina didelis į rusams butų labai malonu merikos kareivis apleistų Tuos konfiskuotus ir “na
Montpellier
miesto
archvmai tarpe pergalėtojų, kurie
jurų prekybos kelias iš!suvalgyti, anglams butų vi Kiniją, jon atsibelstų Stali cionalizuotus” turtus
/■l y*.Yri įYvmri F i ic
\ivnuiiivHvuo
(71^
veda į naują jėgų bandy
Juodųjų marių (Rusijos, sai nemalonus dalykas. To no gengSteriai ir pleSikaUPraeitame
“
Keleivyje
bylą.
Iš
tų
dokumentų
pa

sako,
kad
tai
Vokietijos,
o
mą.
Bendradarbiavimas minėjome, kaip du lietuviš
Rumunijos, Bulgarijos ir dėl silpna Turkija gali ti tųaiškėjo,
kad
rašytojas
Cer

ne Austrijos turtai.
tarp totalitarinio Rusijos ki diplomatai viešai išmazvantes neužmušė Don Cas- Turkijos) į platųjį pasau kėtis paramos iš Anglijos ir, Du Adomai iš Rojaus
bolševizmo, apsikrėtusio vi
Reiškia:
bolševikiškas
saishitlerinio^ imperializmo 1^
nešvarius balti par de Ezpelets, kaip bu- lį. Kas valdo “sąsiaurius ” gal būt, iš Amerikos.
Vienas laikraštis prane plėšikas savo žygį teisina
viens prieš kitą vo apie jį kalbama. Teis tas gali kiekvienu metu už- Derybos dėl “sąsiaurių ša tokių žinių:
naciško plėšiko paskelbtu
apetitais, ir Vakarų demoktiek negražių daly-!mas tada Cervantesą ištei daryti tą prekybos kelią, o jau prasidėjo. Kol derybos
Iš sovietų zonos Vokieti įstatymu. Raudonoji ir i*uratijų yra tik toks, koks jis
__ o_____
___ jį- karo metu gali praleisti ar eis, galima laukti visokių joj šiomis dienomis pabėgo
kad po šito savitarpio ___sino.
visa__
ta byla prieš
buvo ir su hitlerizmu: Hit ku,
doji kraštutinybė .vėl susi
issimurzinimo tiems diplį- buvo iškelta'piktos*valios nepraleisti "karo laivus J “diplomatiškų
manevrų.
leris grobė, o “Vakarų de matams geriausiai butu vi- žmonių Tikrasis Don Cas-1 Juodąsias marias arba iš, nervų kutenimo, grąsinimų lietuvis gydytojas, Dr. Mi siekė.
Žydų tauta turi daug
mokratijos” ir jų bailus va-; sai užmiršti diplomatija iriparo užmušėjas ir dabarįJubdyjy marių į Vidurže- ir panašių rusiškų baikų. kelėnas.
Argentinos lietuvis Juo raudonųjų kvislingų ir ben
Rai klūpčiojo, “gelbėjo tai užsičiaupti. Ta proga reikia dar nėra žinomas, bet €er-!W: j^ą. Jei Rusija turėtų Stalinas, staiga įsimylėjęs į
ką,” darė nuolaidas, iki ne priminti ir kitiems smetoni- vantes atmintis vra nuva-^sąsiauriuose” savo kans-šventą Sofiją, žada pasibai- zas Radzevičius, savo valia drakeleivių. Ar šis bolševinuvykęs į bolševikų “rojų,” kų plėšikavimas Austrijoje
liko kito išėjimo, kaip im ni’onnc!
„..„Ji..*.
------x-------x..j„_xx----kas bazes, ji galėtų pagal koti anglams. Bet didelės
niams
diplomatams,
nuo
J
lyta
nuo
žmogžudystės
priedabar
J.v
rašo:
- jgrąžins jiems protą?
tis ginklo. Panašiai ir da
savo norą tuos sąsiaurius audros iš "sąsiaurių'' visgi
Romos,
per
Berną
iki
Wa
kaisto.
“
Brangus
drauge,
aš
sku

bar, galingos Amerikos at
uždaryti ir nieko nepraleisti nebus, nes geraširdžiai de bėjau iš Argentinos į darbi Herbert George Wells
kad jiems atėjo
stovas Paryžiuje tūpčioja shingtono,
į šiaurės Turkijos, Rumuni mokratai visai dar nesiren ninku rojų... bet jau to pa Anglijoj mirė genialus
“perdumoti” savo pa
prieš Molotovą, daro jam laikas
NUMATO RAKIETU
jos ir Bulgarijos uostus. gia važiuoti į Jaltą
dėtį ir pabandyti užmiršti
kako. Skubėjau net Franci- rašytojas, Herbert George
nuolaidas, užmiršta visus savo
KARĄ
Kartu, jei Rusija turėtų sa Jei Rusija būtinai norės jon... Aš nežinojau, kad Wells. Mirė sulaukęs 79 me
“
didingą
praeitį.
”
Jų
Amerikos pasižadėjimus ir padėtis dabar yra “nei nu
vo kariškas tvirtoevs są Dardanelų, ji susilauks sergu raudonojo vėžio liga. tų amžiaus.
tik nori žūt būt parvežti ru leisti,
siauriuose. prie didžiausio bombų, bet Jaltos visvien Dabar esu dėkingas likimui,- Wells dar buvo žinomas
nei pakarti.” Jie ka
dens rinkimams kokią nors
Turkijos miesto, ji galėtų nebus.
ir kaip “musų laikų prana
kad aš pasigydžiau...”
“taiką.” nors ir tokią, ko bo ant “nepripažinimo” vo
užkarti Turkijai kokį nors
ratinklio,
bet
po
jų
kojo

kią parvežė Čemberlenas iš
Tiek to su Mikelėnu. Bet šas. ’ Jisai yra parašęs daug
“draugišką“ kvislingų re
mis
nėra
jokios
atramos.
Miuncheno...
su Radzevičium kita kvitą. novelių, kai kurios labai in
žimą ir per Turkiją prasi
Lietuvių akyse jie, kaip
Jo argumentai tikrai cha triguojančios — kaip Belamušti į “šiltuosius vande
Amerikai nėra ko skubė menys, yra neskanios pra
rakteringi. Buvęs komunis mio novelė “Pažvelgus At
nis.”
ti, galvoja daugelis žmonių. eities palikonys, iškilę į vir
tas džiaugiasi, kad turėjo gal.” Jo raštus skaitė ir
Rusijos planai Dardaner
Amerika ramiai per 10 me šų dėka Smetonienės “pas
milionai žmonių, net
progos pabėgti iš komunis skaito
luose nėra niekam joki pa
tų šėrė Japoniją geležimi ir tangoms,” o tarptautinėj
ir
lietuviai.
tų “rojaus”...
slaptis. Rusai dar iš senų
aliejumi, nors japonų armi politikoj jie laikosi lyg liūd
Miręs anglų rašytojas bu
laikų
tyko
pasiekti
Konstan
jos teriojo Kiniją, iki neli ni didžiųjų demokratijų są
Rokas Vėl Rado—Geležėlę vo labai produktyvus žmo
tinopolio. kadaise carų lai
ko kito išėjimo, kaip muš žinės šešėliai.
“Laisvės” Rokas Mizara gus. Jo raštai sudaro netoli
kais rusų popai aiškindavo
tis. Amerika ramiai, su
Tuo tarpu virš 50,000
sumanė išspręsti Palestinos 70 tomų.
žmonėms, kad žūt būt rei
“business as usual” filosofi Lietuvos piliečių gyvena iš
problemą. Skaitykite:
Karas Šventojoj” Žemėj
kia “išvaduoti Šventos So
ja, su neitralumo įstatymu trėmime ir yra gyva Lietu
“Arabai su žydais gali Palestinoj, kuri dar yra
fijos soborą,” tai reiškia
ir su “cash and carry” veid vos dalis. Tie lietuviai
broliškai
sugyventi, jei iš žinoma kaip šventoji žemė,
pravoslavu cerkvę, kurią
mainyste žiurėjo į hitleri savo organizacijas, savo
Palestinos
išsinešdintu ju eina trilypis karas. Arabai
turkai po 1453 metų užka
nės Vokietijos stiprėjimą ir spaudą ir savo atstovybę.
■globotoja? - Londono plėl mušasi su ž da;
.
riavimo perdirbo į magomegrobimus, iki neliko kito iš Tie lietuviai esamose sąly
šabais,
o
da'bar
mušasi
antonišką bažnyčią. Rusų
ėjimo, kaip imtis ginklo. A- gose yra tikrieji pavergto
ma
žydų-arabų
valstybė
ir
merikos vadai ir dabar ne sios Lietuvos siekimų amba Amerikos laivyno taik litikoj mažiau buvo kai
glai su žydais.
ji gražiai gyvuotų.”
mato reikalo skubėti. Jie sadoriai, o tų lietuvių lauš šaudymo ekspertas, k a ma apie “šventą Sofiją,”
Didžiumą Palestinos gy
Kaip matote, Mizaros ventojų sudaro arabai. Jie
dabar nesigaili čemberleniš- pripažinta atstovybė turėtų pitonas Teller, kurio atvaiz bet daug daugiau apie są
kų “pastangų” surasti “pa būti ir praeities diploma das čia matosi, sako, kad siaurius, “šiltuosius vande
svariausias argumentas yra yra priešingi žydų ateivybei
grindą” bendradarbiavimui tams vyriausias autoritetas. netolimoj ateity karos bus nis” ir laisvą kelią į platų
“gali” ir “jei.”
Palestinon. Žydų ekstrimissu Rusijos agresingu impe Nuo to. kiek tie diplomatai vedamas rakietomis. Rakie- pasaulį, skersai Anglijos ju
Prancūzui yra žinoma to tų vadai to nepaiso. Laužy
rializmu. Bet už jų lauki mokės ir norės dirbti Vy tos skraidys be žmogaus, rų kelią į Indiją, Australi
kia pašaipa: su “jei” ir Pa dami įstatymus jie gabena
ją
ir
Afrikos
kolonijas.
mą, už jų nuolaidas milio riausio Lietuvos Išlaisvini po kelis tūkstančius mylių į
ryžių bonkon įkiši...
Palestinon tūkstančius žy
nai žmonių moka savo lais mo Komiteto kontrolėje ir valandą, ir naikins priešą
Koks laimingas tas ko dų.
Bolševikai, kada jie pa
ve, o kada nors ir pati A- vadovybėje, mes matysime, sprogdinamais atomais. A- grobė Rusijoj valdžią, daug Kairėje yra parodytas Ed- munistų Rokas, ir jis dar Anglai tuos bėglius sulai
merika mokės savo krauju. kiek tų diplomatų tarpe merikos laivynas šiandien tyčiojosi iš carų politikos ir ward Stettinius, buvęs Val žino tą svarų “jei.” O gal ko, veža juos Kipro salon
Toki yra amžina nuolaidu dar yra gyvas noras padėti turįs tokių ginklų, apie ko iš Kerenskio valdžios, kad stybės Departamento vedė- kurią nors giedrią dieną ir ir kitur. O žydų teroristai
mo, nesiryžimo ir trumpare- Lietuvai jos kovoje dėl lai- kius keli metai atgal niekas jie norėjo pavergti Turki- jas. Dabar jisai yra išrink- su tuo “jei” jis ims ir visą! vykdo smurto aktus
giško “taikos gelbėjimo sves. Ambicijų maišiukai, nei svajoti nesvajojo, sako ją ir užgrobti sąsiaurius.!tas Virginijos Universiteto New Yorką įmurdys butel-! Naudos iš to nebus, ypač
pamoka.
1 žydams.
(Bet dabar bolševikai karto- rektorium.
kon..
“užšaldytų kreditų” čiulpi- jisai.
St. Strazdas.
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KAS SKAITO, RAŠO

Amerikos Lietuviu
SULAIKYTI ŽYDAI PABĖGĖLIAI

Kas Nauja Brooklyne

TAS PLONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIESKO
SAVO GIKINIŲ AMERIKOJE

Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos
sirinkimą kriaučių NepriSusirinkime
gulmingas Kliubas. Susirin
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš
kime dalyvavo daug siuvė
kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
Lietuvių Socialistų Sąjun jų. Einant valdybos rinki
jų pajieško ir iš kur.
gos 19-ta kuopa turėj’o sa mui, vice-pirmininku palik
Abakanavic iKaupytė) Anelė, iš Miliunaitė Juzė.
vo susirinkimą rugpiučio 16 tas ir ant toliau J. Stanke
Krakių vai.. Kėdainių ap.sk., jryveMirauskaitės, Julė ir Petronėlė, iš
d. Ne visi nariai dalyvavo,' vičius. Jis yra ir kriaučių
»ut>i Easton, Pa.
< tekėjusios, Trakų km.. Nemakščių
Aibat. Berta. Friedrieh ir I.eo, parap.. Raseinių apskr.
kai kurie gal sergalioja ar, 54 skyr. vice-pirm.
zyvene Brooklyne.
Mirauskas, Povilas ir Tamošiui*,
šiaip negaluoja? Susirinki-j J. Nalivaika, varde kriau
Alitienė Rožė. Raudonikių kaimo, sūnūs Juozo. Trakų km.. Nemakš
čių parap., Raseinių apskr.
Alytaus apskr.
mą vedė pirmininkė drg. B.. čių 54 skyriaus pild. tary
Abrarr.aviėitnė ir Abramavjčiutė
Mockevičius Tarnas, Mikėnu km..
Spudienė, gabi musų kuopos' bos, atsiuntė šiam mitingui
Marytė, gyvenusios Lawrence. Mass. Vadoklių vai., Panevėžio apskr.
Bacevičius Aleksas, Sidabravo pa
Arboiienė (Saldžiunaitė, Kristė,
pirmininkė. Buvo išduoti i laišką su nurodymu, kad Įrap., Panevėžio apskr.
ių va'.-. Trakų apskr.
raportai iš kuopos darbo, i ėjus į madą dviem savai
u vyru, sryveaę Jačiunų kaime, ŽasRainienė Or.a. našlė Ar.iceto Rai
Barkauskas Nikodemas, sūnūs Juo nio, kilusio iš Noleč-jų km., Arioga
Musų išvažiavimas Į GreatĮ tėm vakacijų pas kriaučius,
zo. Dotamų kaimo, Gražiškių vai.. los vai., Kėdainių apskr.. jos duktė
•Neck pavyko gerai, kuopai; reikia vakacijoms praleisti
Vilkaviškio apskr.. ir jo du sūnus, Elena, gyv. U'aterbury. Čonn.
* Saladžius Petras, Vyžuonių va!.,
kuri i vienas dvasiškis.
atliko i keli desėtkai dole-j vietos, o mes jos neturime.
Beleckas. Juozas. Jonas ir Pet Utenos apskr.
rių pelno su parama lietu-j Užtad, girdi, kriaučių pild.
Skimibntas Stasys, gyv. Utica, N
ras Beleckienė Petronė ir Beleckaitė Marytė, jryv. Lavvrence, Mass.
vių, kurie tame išvažiavime; taryba ir siūlo Kriaučių NeSmailys. Ignas ir Jurgis, Linku
Biinzienė Marė.
dalyvavo. Kaip visuomet,j I.rigulmingo Kliubo susirin
Budrytė Anelė, Ve'iskimių kaimo. vos vai., Šiaulių apskr., gyv, Brookhne ar Wash{ngtone.
Šeduvos vai.. Panevėžio apskr.
taip ir tame išvažiavime j kimui, kad imti ir pradėti
So«lait:s Antanas. Musninkų km..
Ciuskienė (Venckunaitė, Jieva. ir
daug darbo padėjo nenuils-j rūpintis tuo reikalu, kad ivaikai, Jonas ir Marė, gyvenę M -įJėzno vai.. Alytaus apskr.
* Stase\ ičienė t Kuėaitėl *‘uktė Kos
kanoy City, Pa.
tarnas draugas V. Kalvelis.; sigyti tokią vietą, kur musų
Daujrviiienė (Doutrvila) Stefanija to, Smilgių vai., Panevėžio anekr.
Uoliai dirbo ir kiti draugai.! kriaučiai galėtų praleisti
Stepanauskas Jonas, gyv. Šcranir duktė Irena.
Dorin«ras Liudvikas, gyv. Brookly ton. Pa., Main Avė.
Šiame susirinkime buvo. vakacijų laiką nuosavoje
AL.
I Stitlz-Stitilis Mykolas.
ne.
apsvarstytas klausimas da faunoje. Laiškas tapo pri
Šefleris Antanas. Suvalkų Kalva
Fireviėienė (Lendraitytž) Jieva,
Čia matosi žydų pabėgėlių minia, kuri išlipo Palestinoj nelege
Pažėrą km.. Jurbarko vai.. Raseinių rijos vai.. Mariampolės apsk.. dirlyvavimo LSS suvažiavime imtas. Reikia pasakyti, kad
i bęs anglies kasyklose Pennsylvaniapsk.. gyvenusi Bostone.
buvo sulaikyta ir išgabenta į Kipro salą.
Bostone, rugsėjo 1 ir 2 dd. labai rimtai pild. tar. pasiū
G&sparaiėio Jurgio ir. Gasparaiėio, J°J. ar jo šeimos nariai.
Tarno (kuris žuvo automobilio ne-' Šidlauskas Juozas. Rimėnų kaimo,
Iš musų miesto i suvažiavi lymas buvo apsvarstytas ir
laimėje New Yorke prieš 10 metų),; Daugų vai.
mą vyks 8 delegatai su LSS nutarta jieškoti tinkamos pavojų, jeigu tik rimtai me “Lietuvišką vaimą,
DETROIT, MICH.
Šneideris Jonas, su šeima, gyve
giminės prašomi atsiliepti.
nęs Fairfield, Conn.
centro viršininkais. Delega vietos.
Glebauskas.' Jonas ir Juozsa.
imasi dirbti, nugalimi visi kur jame butų to, ko reikia
Gralius Karolis, kilęs ar turėjęs
Tereškevičienž (Juškaitė) Kosti,
tai vykstame pilni pasiry Tiesa, ir pirmiau pas siu trukumai. Jeigu tie 12 lietuviui piliečiui.
Pasirodė Terorizmas
\ iešintų miest.. Panevėžio apskr.
giminių Vilkaviškio apskr.
L lozas Jonas, sūnūs Mykolo, iš
žimo ir noro pasidarbuoti vėjus ir Kr. Nepr. Kl. susi žmonių, kurie apsiėmė Į
Joskutelis Adomas, sūnūs Jono. iš
Gal būt koks juokdarys,
Stakliškių miestelio, Alytaus apskr., Stakliškių. Alytaus apskr.
dėl musų organizacijos ge rinkimuose, kildavo tokie komitetą sujieškojimui ati pasakys: “Tai čia. brač.
Prieš porą savaičių čia gyvenęs
New Yorke.
Lrbonaitytė Ona. išvyknsi Amerirovės. Sako. kad ir kitos sumanymai, kžd reikia lie tinkamos vietos bus nuošir tikras lietuviškas
____ , kon iš Girininkų km., Naumiesčio
:ko- Įvyko toks atsitikimas: Šo Jazdauskas Vladas, sūnūs_ Juozo.
Gaižunu km., Šėtos vai. Kėdainių"| ▼*•-. Tauragės apskr.
kuopos atsiųs delegacijas, o tuviams kur nors Įsigyti dus, nors iš tų dvylikos tik zas!” Tegul sako kaip kas cialist Workers Party savo apskrities.
i Urlionas Jurgis.
kur kuopų nėra, tai atskiri nuosavą žemės plotą, kad 5 išsirinko Į komitetą, tai nori, bet mums lietuviams buveinėje, 6108 Linwoodį Jeramskas Simas. Alytaus apskr. Vabobs Antanas, Leipalingio vak.
Jokūbaitis Jonas, Kidulių vaisė.. Seinų anskr., gyv. Lawrence.
draugai tegu atvažiuoja, būt galima vakacijas pra dar nereiškia, kad visi dvy- tokios Įstaigos reikia ir ko-1 Avė. laikė susirinkimą. Da-' Šakių
Valantiejus Antanas, kilęs ar tu
apskr.
kaip tai iš Worcesterio, Wa- leisti, išvažiavimus turėti lika neturi dirbti pradėtąjį dėl mes negalime turėti?! lyvavo 125 žmonės. Tuo Į Jckubeitis Pranas. Amerikoj gy- rįs giminių Kražių vai., Raseinių ap.
Valantiejus Mykolas. Rykiškių k..
apie 30 metų, turėjo farma.
terburio ir iš tokių senų ko ir t.t. Bet kaip greitai tą darbą. Jie dirbs! Tie pen- Galime! Ir dar kaip galime!Į tarpu nežinomi piktadariai vena
Jurk šaitis Jonas. I.ukšių-Naumies- Batakių vai.. Tauragės apskr.
lonijų, kaip Shenandoah, klausimą kas iškeldavo, ki, aš suprantu, tik paruoš , Musų Kriaučių Nepriklauso- padegė svetainės išėjimo! čio vai., šakių apskr.
Valiunienė (Mikuls kytė, Liuda, ir
Kodelskienė Marė.
jos vyras Kostas, jryv. New Yorke.
Mahanoy City ir k. Bus ma taip greit atsirasdavo prie-Į projektą.
j mas Kliubas turi ižde virš laiptus. Kilo gaisras.
Lai;
.
,
i Karmazjnienė (Liunytė) Jadvyga,
V injria, pažįstamas Jokūbui Lak•antru riobium
lonu pasimatyti ir pasitarti! šų. Taio ir. atpuldavo tas! Įpareigoti šie musų žnio- 30 tūkstančių
dolerių.
‘
"
'
Tai mei, žmonių aukų
nebUVO, *’ gyvenusi Bostone.
1 sbui, kuris gyvena Bhiladelphijoj.
Antanas ir Juozas, su-į Matjošius.. išvykę iš Veiverių vai..
su kitų kolonijų draugais.! klausimas. Bet kuomet dada-!nėš~
kad pradėtų tą darbą:!graži pinigų krūvelė. Va- bet galėjo būti. Teroristai, nusKazeljor.is.
1
Žilinskai. Antanas, Motiejus jr
Juozo, šakiškiu km.. Daujėnų
su kuriais praeityje dirbom-! bar kriaučių industrijoje jJ. Buivydas, Leonas šerkš- ‘ dinasi, pradžiai turime Jei- kurie atliko šitą hitlerišką vai.. Panevėžio apskr.
Mariampolės apskr.
Žiūkas Povilas, iš Viešintų. Pa
Tikime išvysti delegatų iš į darbininkai gauna dvi sa-,nys, P. Montvila, F. Milas, gu ima kurtis tokia musų ! ar stalinišką pasikėsinimą Keršienė Uršulė. Azereckų km., nevėžio
apskr.
Varėnos vai., gyv. Bostone.
didžiųjų kolonijų, kaip De vaites vakacijų, tai, rodos,'J. Peterson. Alternatyviški kolonija, kaip mes ją nu- prieš sau nepatinkamą or Keršis Pe’ras. Naujalyėio kaimo, Žukas Petras, g-imęs Amerikoje,
gyv. Laverenee. Mass., Lietuvoje gy
troitas, Chicaga. Akronas, kad tokią vietą turint butų!komiteto nariai: Ch. Na- pasakojome, ar jus manote, ganizaciją, dar tebėra ne- Varėnos vaisė.
Končius Pranas, ir jo žmona, venęs Peipalingio vai.. Seinų un-kr,
Pittsburghas, Clevelandas, galima vakacijas praleisti' ciunskas, F. Vaitukaitis, J. kad musų lietuviai užsi- susekti.
Žukauskaitė Ona, gyvenusi Philaiš namu Petrauskaitė. Ona-Petro
j
dėl
ph i joj.
nė
iš
Vilkaviškio
apskr.
Philadelphia, Grand Ra daug puikiau ir net išvažia-'Glaveskas, V. Tumosa, J. merks akis ir užsiki ausis?! Detroito
darbininkišku Kropas Danielius.
j ^ieškomieji ar apie juos žinantiepids ir kitur. Visos tos ko vimus turėti. Pagal tą po-, Stakvilevičia, F. Rainhartas. Xe! Jie rems tokius užsi-i organizacijų tarpe šitas te- Krusman (Paulikaitė) Ona.
' ji inaloniai prašomi atsiliepti.
General of Lithuania
lonijos praeityje buvo gar saki: “Verčiau vėliau, ne-! ir J. Nalivaika. Man atro-' brėžimus, tokias pastangas,; rerizmas sukėlė daug pro- Kučas Juozas. Smilgių vai. p?.;' 41•onsutate
W. 82nd St, New York 24 N.Y.
nevėžio apskr.
sios savo veiklumu __
ir drau gu niekuomet!"’ Taip ir', d o, kad tie 12 vyrų, jeigu kaip tik greit pamatys, kadi testų. Visa eilė unijų vadų, Kukecionienė (Bartkiotė) Ona.
_ _ reąiiZ.uuju.T'i
- - Y w im i, — n 1 — s z/v. vtt/vr,
vi ‘iru-7 4- > ____
ZVV.VA Ai*
iiKirne,_ nau r mūšų kriaučiai pasakė šia- jie rimtai pasiryš sujieškoti tokie jy nurai
pašinui
SlVčį —Į — 1- A.V 1L;-. tC —»'-t: — 1--. . L, * — - gų pasiryžimu rrn.2
np’
aD'kr-. "Vv- PhiUdelphjjoj.
sikesinimą. Jie ią fl-irė
iš'visų jų bus arba organi me susirinkime: “Verčiau' gražioje vietoje žemės plo tikroje to žodžio prasme.
udie ne, Kprklieciai. Jor>a« ir Emilė, ffyve- LDD ir LSS Delegatų
zacijų delegatai ar pavie dabar negu niekuomet!
Aš asmeniai manau, kad iš pritarimo tai trockistinei' m- i .ong Island City.
tą, jie suras.
Dėmesiui
Leonavičius (Ikonas) Juozas, išniekuomet
nebuvo taip rim partijai,. bet gindami . de- vykęs
niai draugai.
Kokią ir kur lietuviai tuiš Lietuvos anie 1923-26* m. j
Susirinkime
dalyvavo
viGyvename toki laiką, sekiu Įsitikinimu ir pažiūru
I-eųkus Antanas. Sakiu km., Tau-!
pažiūrų ri turėti kariną, ar lietuvišką tai pasimota sukurti lietu mokratines piliečiu tenses.
turi
'
i Liet. Darbininkų Draugi
kad visi lietuviai turi būti žmenėsĮsitikinimų
ir visi pritarė tarrfį kaimą? VisM Pirma reikia viuose toki rimtą dalyką. Laisvoje tvarkoje visi turi ,a^eitiene (Biekšaitė) pa,ė ai-jos
suvažiavimas' Įvyksta
gyvi ir daug dirbti dėl Lie kriaučių 54 skyr. pild. tar. Į suprastu kad turi būt neto- kaip pasišovė musų Kriau- turėti teisę daryti susirinki-! tė Tamošiaus. Biekšų km.. VaikinmSo. Bostone, rugpiučio 31
vai., Trakų apskr.
tuvos
klausimo teisingo sumanymui. Tai rodo, kad ^au ka*P simtas mylių nuo čių Nepriklausomas Kliubas mus ir niekas negali kesin- kuLockpetris.
pažįstamas Jokūbui
sprendimo. Mes socialistai mes Brooklyne gal būt iS-'New Yorko miesto. Antra. sukurti. Ir aš pilnai Įsitiki- tis kam nors tą teisę atim- LrAchui. kuris jr>v. Philadelphijoj. d.. Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėje (E ir SilInv. Adlina. <rvv. Brooklyne.
turime būti pirmieji tame sujudinsime.'Kadaise išsiju-'tun but netoli nuo gelzke- nęs, kad jo užsibrėžtas tiks- ti.
Mačiuli--. Račiūnų km., jrvvenęs 'ver gatvių kampas). Posė
reikale ir turime nevengti dinome nupirkdami ant ho’ kad but Patogu visiems las bus įgyvendintas.
Bhiladelphijoj.
D
.
_
' ‘
Vyt. Katilius.
Pragyvenimas Erangsta
Marėiulynn* Antanas. Jėzno vai. džių pradžia 11 vai. iš ryto. .
dirbti su visa musų lietuviš kampo Union Avė. ir Stago- privažiuoti. Taip pat turi
Alvtaus apskr.
; ; _____
Kova prieš pragyvenimo Marčiulyr.ienė f Ma: auskaitė) Pra Šeštadienį, rugpiučio' 31:
ka visuomene. kad Lietuvos St. lotą ir pastatydami A.!but netoli uPės* ar ezer0’
d. 6 vai. vakare toje $&čio- s
. „ . .. '
i brangimą Detroite stiprėja. nė Alytaus apskrities.
žmonės gautų progos gy Liet. Pil. Kl. namą. Tiesa, iarba Prie maHy kranto. Ga
Mintinas
Julius,
Kaniūkų
k.
Duki-įje svetainėje Įvyksta abejų ’
venti laisvi, be svetimų o- rdamas nedidelis, bet rim-!lirna pirkti, kad ir be jokio Lietuvių Kriaučių Kontrak- Rugpįuči0 9 d., šeštadieni, to vai., Zarasų apskr.
torių
Vakarienė
___
! suvažiavimų delegatams pa
,r
i buvo paskelbta “pirkėjų
kupantų sauvalės ir prie toje vietoje ir begalo mums! hudinko, bet turi but daug
Išvažiavimas
gerbti vakarienė. Širdingai
; streiko diena.’’ Kiek matyspaudos.
lietuviams naudingas.
į žemės. Gali but visas toks
nes
čia
___ __
vra
didelė
karo
1 kviečiame LSS suvažiavimo
,
' ti iš pranešimų spaudoje,
Kaip rengiama eilė pra
Suprantama, kad jeigu! žemės plotas, kad ir grynos
pramonė
ir
už
bilionus
do-!
delegatus
pribūti
iš
vakaro
Rugpiučio 11. < rreat Nec-^ pipsėjai tikrai tą dieną
kalbų draugui P. Grigaičiui, butų ALP Kl. namas erdvini S11*108’ tas nedaro mums
karo užsakymų ėjoj ir dalyvauti toje vakarienėtai ir mes Brooklyne turėsi £as, didelis — butu daug!skirtumo, mes pradėsime ke pas Kasmočių buvo Lie-! streikavo ir didesniuose lerių
per
didžiąsias
Detroito !je.
me jam prakalbas. Jos Į- geriau. Bet jeigu per virs kurtis nuo mažo, pritaikant tuvių Kriaučių Kontrakto- marketuose daug prekių dirbtuves.
Lietuvių Socialistų Są
vyks Brooklyne, 11-27 Arion 50 metų Brooklyne buvo prie musų planų, kaip mes rių vakarienė ir išvažiavi- paliko gulėti. Tai vienas
Spaudoje
dabar
vienaip
jungos
suvažiavimas Įvyks
mas.
Išvažiavime
dalyvavo
;
būdas
kovoti
prieš
brangePI., Amalgameitų unijos visų galvočių galvota, gal plačiai išvystysime “Lietu
vien
iškyla
aikštėn,
kaip
ta
rugsėjo
1 ir 2 dienas
veik visi. musų lietuviai nybę. bet. atrodo, kad pirsvetainėje, rugsėjo 6 diena. vota ir neišgalvota didelės višką Kaimą.”
Detroito
karo
reikmenų
“
Sandaros
”
svetainėje,
So.
kontraktoriai. larpe kont-; jęėjų streikai nesulaikys kai
7:30 vai. vakare. Svarbu iš ir ruimingos vietos Įsigyti,
kontraktoriai
darė
pelnus
ir
Ką
mes
manome
Įkurti
girsti jo prakalbas anie Lie tai tas buvo padalyta 1929 ant tokio didelio žemės plo raktorių teko pastebėti ir 1 nų kilimo. Streikas ar ne sukčiavo per karą. Kont Bostone (F ir Silver gatvių
Posėdžių pradžia
tuvos rei Kalus ir apie Ame metais, pastatytas n o ra toks. to? Mes manome Įkurti, vieną kitą kriaučių. Kont- streikas, o valgyti, apsi raktus darė valdžios agen- kampas).
10
vai.
iš
lyto.
raktorių
asociacijos
manarengti ir šiaip visokių daik
rikos lietuvių pastangas pa koki mes turime šiandien. jeigu pamaryje, ar prie utai,
gerai
visuomenės
ap

geris
Greafas.
biznio
agen-j
Visiems
delegatams bus
tų pirkti reikia. Dabar dau
dėti musų kilmės kraštui. Tie kurie priešinosi ALP pės, ar prie ežero, gražų
mokami,
kontraktų
nedari;
Kviečiame visus brooklyniš- kliubui, kad iš to namo nie namą, kur butų restoranas, tas Bravvnstein. Iš unijos: gelio prekių dar trūksta, o darbininkai, kurie sunkiai parūpintos nakvynės pas
kius tose prakalbose daly kas neišeis, kad ne tik “baras” ir svetainė šokiams. matėsi dalyvaujant biznio pas žmones vis dar yra dirbo, kad karas butų lai vietinius draugus. Tuo rei
kalu prašome iš anksto pra
agentas J. Buivydas ir 54 šiek tiek pinigų, todėl su
vauti.
ALP
Kl.
sukiš
pinigus,
bet
mėtas.
Bet
tik
maža
dalis
Paskui
mes
manome
Įsteig

nešti mums (Keleivio adre
skyriaus pirm. J. Glaves- “pirkėjų streikais” kainų
Frank Lavinskas.
sukis pinigus ir tos organi ti luotelių “rowboats” zu- kas. Vakarienės, metu Gre- —
fabrikantų
pelnų
iškyla
vie
su),
kiek delegatų iš kurios
nega
lima
o____ numušti. Bet viszacijos,
kurios
skolino
na

šumon,
tik
labai
retas
suk

vavimui.
Paskui
mes
mano

kolonijos
atvyksta.
afas,
J.
Glaveskas,
Smithas
nora
reikia
daryti
ir
Nutarė Pirkti Farma
mo pastatymui, šiandien tie me Įsteigti “cabin.” kur ga ir Brawnsteinas pasakė po j pirkėjų demonstracija prieš čius ar pelnagrobis paten LDD ir LSS Suvažiavi
Rugp. 9 d. ALP Kliubo patys žmonės yra kliubo lės suvažiavę “turistai” pas prakalbėlę.
! aukštas kainas gali būti ka i spaudą ar tyrinėjimo mams Ruošti
Komisija.
name turėjo pusmetinį su- valdybose ir kas pasako, mumis paviešėti ir linksmai
Vakarienėj pirmininkavo naudinga, ji primins Wa- komisijas. Didžiausieji pel
kad reikia juos pakeisti laiką praleisti. Dar toliau, jaunasis Edvardas Mitchul. • shingtono ponams, kad ne- nai buvo padaryti “visai
naujais žmonėmis, jie drą mes manom išvystyti ūkį, Jis moka tvarką vesti. Bu-į galima žaisti su kainų kili- legališkai,” teisėtai ir “pa
KUR YRA FRANAS
siai užrinka: “Tokie, kurie kad butų galima turėti nuo vo keletas manufakturnin-, mu.
SUKAREVICIUS?
Jei
pragyvenimas doriai.” kuomet jauni žmo
neri valdybas keisti ir keis savų daržovių, nuosavo pie kų. Smithas savo kalboje brangsta, darbininkai turi nės liejo savo kraują mū
WORCESTER, MASS.
ti. kain čigonas kumelę, no ir tų reikmenų, ką ūki pagyrė, kad musų lietuvis-; kovoti. Jei pirkėjų streikas šių laukuose, o milionai Antosė Sukarevičičiutė pa
CHESTNEY’S
tai yra ALP Kl. ardytojai;” ninkas paprastai kad turi. ki kontraktoriai .vra duos-; nieko nepaveiks, teks grieb darbininkų prakaitavo il jieško savo brolio, Frano SukaMatot, gerbiamieji, kaip Prie to mes manome ant tus, po kelius šimtus dole-! tis kitų priemonių.
gas valandas dirbtuvėse... reviėiaus, kurs buvo išvažiavęs
po
CANTEEN
reikalas apsiverčia aukštyn tos žemės ploto išparduoti rių yra paaukoję zvdų pa
Detroito didžiosios pra Brazilijon ir apsigyvenęs Soa
Pelnų Miestas
kojomis. Gal but bus ir ir pavieniams lietuviams, bėgėliams. Tas puiku! Bet
monės atstovai dabar skun- Paulo mieste; vėliau girdėjom
VIETAV MALONI IR ŠILTA musų Kriaučių Nepr. Kliu- kurie panorėtų turėti nuo
Washingtone kongresas džiasi. kad jie ir sj rugpiu- jĮ gyvenant jau Argentijon. bet
musų lietuviai kontraktoriai
be tokių, kurie neigs musų savus vasarnamius. Prie to, turėtų nepamiršti ir lietuvių pradeda aiškinti fabrikantų! čio mėnesi dar negalės pa tikrų žinių neturim. Musų mo
Visokių Gėrimų, Alaus,
gardžiai pagamintų Val- užmanytą darbą, kurie sa mes manome Įsteigti ir mu pabėgėlių, ką jiems ir pri-j pelnus per kąrą. Kada pa-!siekti normališkos produk- tinai mirus, liko jam dalis. Kas
kys visokius pamokslus ir sų seneliams prieglaudą. minėj. Glaveskas savo kai--šaulyje liejosi kraujas, dau-jcijos, nes esą trūksta dar- apie ji žino. malonės pranešti,
gių ir Užkandžių
gąsdins silpnadvasius. Bet Jeigu bus noro pas to “Lie boje, per vakarienę.
Į gelis ir labai daugelis fab- bininkų. Mums, dirban- arba tegul jis pats atsišaukia,
Čia gaunama ir “Keleivis”
to nereikia bijoti. Aišku, tuviško Kaimo” piliečius, Iš lietuvių kontraktorių iikantų Amerikoje darė tiems dirbtuvėse, ir matan- jeigu dar gyvas. Mano adresas
pavieniais numeriais
(38)
kad tokių buvo praeityje,1 tai bus galima Įsteigti ir neteko parengime matyti puikų bizni ir krovė milio-1 tiems, kaip tų darbininkų toks:
ANTOSĖ
SUKĄRĄ
VICIUT
k,
kurie
trukdė
pradėtuosius
bažnyčią
ir
lietuviškas
kaArmakausko ir L Siman. nus pelnus iš karo užsaky-; “trūksta,” šitoks tvirtinimas
90 MILLBURY STREET
75
Hartford
Avė.,
liuetuvių darbus, bus ir da- pines. Vienu žodžiu — su-, o taip tai visi buvo.
Įmų. Detroitas ypak pasižy-'atrodo didžiausias blofas.
WORCESTER, MASS.
New Britain, Conn.
bar. Bet tas dar nesudaro kurti tikrai to žodžio prasVienas iš Kriaučių., mėjo riebiais karo pelnais,!
Senas Unijistas.

Iš LSS 19-tos Kuopos
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Puslapi* Ketvirta*

Nr. 34, Rugpiučio 21, 1946

KELEIVIS, SO. BOSTON

Vokietijos Socialdemokratų
Suvažiavimas
(Laiška* iš Europos)

dar pakartoja socialistų pa
žiūras i šių dienų opiausius
klausimus.

VAIKAI PRISIJAUKINO STIRNAITĘ

J. Butautas.

Poetas Be Nugar
kaulio

suvažiavi- tautos daugumą kovai už
Kalbamasai
Lietuvoje mirė Liudas Gimas, pirmasai po šio karo socializmą.
ra-Radzikauskas.
Mirė jis
ir ilgo nacių viešpatavimo.
Kelias socializmą eina
įvyko š. m. gegužės 9-11 d.į per kovingą demokratiją.; pafa^doTa^^Vilniid^^^alvHannovery. Šito suvažiavi- Vokietijos sąlygose nėra ir {L
visai aukštąjai bol
mo daug kas laukė, mat, negali būti proletarinės ir vaujant
ševikų
ponybei.
po socialdemokratų ir ko buržuazinės demokratijos, Liudas Gira buvo poetas,
munistų
grumtynių
dėl nėra ir negali būti refor- publicistas, kritikas. Šalia
“vieningos socialistų parti mistinio bei revoliucinio so
jis buvo visokio amato
jos” Įkūrimo, daugeliui bu cializmo. Kiekvienas socia to
— buvo gaisrinin
vo įdomu tolimesnis social lizmas, jei jis yra kuribin- žmogus
ku
Vilniuje,
žvalgybi
demokratijos likimas bei gas. yra ir privalo būti re ninku, buvo buvo
kartu studentu
voliucinis. Demokratija yra
nusistatymas.
profesorių, buvo ir politi
Vokietijos socialdemok geriausia politinės kovos ir
buvo redaktorių ir
ratai laimėję kovą su ko forma. Socializmas neįgy kierių,
leidėju,
buvo ir kareiviu
munistais didžiuojasi. Tai vendinamas be demokrati raudonojoj armijoj, žodžiu,
buvo aiškinama suvažiavi jos, be laisvių, laisvos kri tai buvo žmogus vėtytas ir
mo kalbose ir privačiuose tikos, be žmoniškumo, be mėtytas.
pasikalbėjimuose. Didžiuo žmogaus asmens gerbimo.
Liudas Gira, kaipo poe
jamasi tuomi, kad socialis Vokietijos socialdemokrati tas, paliks lietuvių raštijoj;
tai, neturėdami savos spau jos vyriausias siekimas yra jo indėlis į musų raštiją ydos bei partinio aparato, laisvės ir socializmo įgy ra nemažas ir neginčijamas.
Wisconsino giriose farmerių vaikai rado nuo „„
atsilaikė prieš komunistus, vendinimas. nedarant jokių Liudas Gira nemažai yra
tinos pasimetusią stirnaitę. Ji buvo pusiau išbadėjusi.
kurių rankose buvo 8 laik kompromisų.
nusipelnęs ir kaipo kritikas Vaikai pradėjo ją maitinti pienu iš bonkutės, kaip kū
raščiai, Berlynd radiofonas . Šios trumpos ištraukos iš bei literatūros istorijos ty
ir daug kitokių veikimo ir suvažiavimo nutarimų pa rinėtojas. Tais savo darbais dikį. Ožkelė taip prie jų priprato, kad dabar visur pas
propagandos
priemonių kankamai išaiškina Vokie Liudas Gira ir įeis į lietuvių kui juos vaikščioja.
Laimėtąją kovą socialdemo tijos soc. dem. nusistatymą raštijos istoriją. Bet tai nė
kratai įvertina, kaipo de dėl kelio, kuriuo einama ra viskas. Liudas Gira įeis
mokratijos laimėjimą, kai- prie demokratijos ir socia į lietuvišką istoriją ir kaipo
' po socialdemokratijos ne- lizmo Vokietijoj įgyvendi pavyzdys žmogaus be nu
1 priklausomumo ir laisvės nimo.
garkaulio, be jokių įsitiki
FATHER DIVINE
paaugo o*00' arba keturius
—Maike, tu iš manęs juo 10 tūkstančių svieto tų sor_! laimėjimą.
Del
Vokietijos
susitvar

nimų, be jokių principų. Jis
APSIŽENIJO
kartus..
keisi, kai aš pasakiau, kad kių pažiūrėti. I što esąs d u-l —Ir mes. socialdemokra
kymo
suvažiavimas
pasisa

turėjo
talentą
ir
tuo
talen

reikia riktuotis prie kitos beltavas pažitkas, ba žmo-! tai, stovime už vienybę, kė už decentralizuotą res
tu prekiavo, kaip kekšė sa Pagarsėjęs negras “Tėvas
Japonijos “Mandata*”
vainos. Na, o ką šiandien nėms yra sveiko juoko, o mes apgailestaujame, kad
publiką
su
plačia
savivalda
vo
kunu.
Negražu
taip
sa

Divine” šias dienas vedė
Po pirmo pasaulinio kakiaulės gauna čystą skūrą, ši vienybė palaidota, nes
pasakysi?
vietoms.
Ateities
Vokietijos
kyti,
bet
teisingesnio
paly

jauną,
baltą
žmoną.
21
mero
Japonija gavo valdyti
—Tėvas manęs nesupra gerai išsimaudo.
soc. dem. tos vienybės už respublika turi susidaryt iš ginimo negalima sugalvoti. tų merginą iš Montrealo, buvusias vokiečių salas Patai. Aš niekad nesijuokiu iš; —Bet ką tai turi bendra bet kokią kainą pirkti ne
atskirų kraštų, kurių vy
Liudas Gira turėjo ne tik Miss Edna Rose Ritchings, cifiko vandenyne. Ji jas valtos minties, kad gali būt su komunistais?
galėjo.
riausias
tikslas
sukurti
ben

rašymo
talentą, bet jis turė kuri “dieviškojo” senio ap- dė “mandato” teisėmis, o
karas. Karai buvo ir bus, į —Palauk, Maike, gali tu —Jei yra tiesa, kad Alijo talentą užuosti, iš kur linkumoje
turėjo vardą vyriausia priežiūra turėjo
nežiūrint ar mes jų norime rėti. Reikia tik parašyti į jantai kariavo už demokra drą valstybę.
Pasisakyta
dėl
valstybės
vėjas
pučia
ir
jis
visada
ė“
Saldusis
Angelas.
”
būti Tautų Sąjungos rankoar ne.
gazietas, kad toks sportas tijos Europoje atstatymą,
santykių
.
su
bažnyčia,
dėl;jo
pavėjui.
Jis
yra
ėjęs
ir
“
Tėvas
Divine
”
sako
ese. Kada Tautų Sąjunga nu—Ju rait. Maik. Tik pa- su kiaulėm no gut. Vietoji mes reikalaujame demokravisų
laisvių
įgyvendinimo, J grįžęs per visas politines sąs gimęs 1875 metais, tai- silpo, Japonija paliko “man
žiūrėk, kaip Amerika neno- kiaulių, geriau butų suvers-} tija principų įgyvendinimo
dirbančiųjų
aprūpinimo, sroves, tiktai į socialdemok gi jo amžius butų 71 metų. dato” savininku. Dabar kyri vainos, o vistiek komu- ti Į rivę komunistus ir tegul' visose Vokietijos zonose...
kultūros,
švietimo
reikalų. ratus jis nėra bandęs kišti Jis gimė So. Carolina vals- la klausimas, kad bus daronistai lipa jai ant komų ir Jie
jie plaukia. Į krantą neisŠitokie posakiai vyravo
n ia
cnacoKairt
n
savo nosies, nes toje parti tijoj. 1900 metais jis pra- ma su japonų mandatu?
______nr,
jrvcnv. rcisvi.
▼ X£3VJX\XCXX£3
įiiUinisuMas IlUVai XZII<XZ7
....
.jvigu
wn.ivsjsuvažiavime, Iš pastarojo
pncimų. cainijoj nesenai maudynės nenorės, tai tegul, posakio reikia suprasti, kad ra tas. kurs liečia Vokieti joje niekada niekas nemo dėjo aiškinti evangeliją^' Japonijos “mandato” sakomunistai
apšaudė
demokrati jos ir jos santykius su pasauliu. kėjo skambiais pinigais už 1913 metais jis jau save va- los Pacifike turi tiktai kai
.
.t Amen» • važiuoja j Stalino rojų. Tai į nišų zono je demokratijos
kos matrosus. o Jugoslavu- bus čiaupiau Amerikai pa-, laisvo veikimo ^ocialdemo- Šitame nutarime pasisako dusios išpardavimą, o šiaip dino “Pasiuntiniu,” 1919 riškos reikšmės. Tų salų yjoj toks pat brudas šaudo žitko. negu iš kiaulių pluk- kįtams n™a. Troškimas ma, kad socialdemokratai jis yra “išbandęs” Visokius metais — dieviškuoju ma- ra 623, bet jų bendras ploamerikonų raplenus. Man. dymo. Jes, Maike, tu pa- laisvo veikifno vra toks di- siekia Vokietijos atstatymo. “įsitikinimus” ir visur vra joru, o 1932 metais jis jau tis siekia vos 829 ketvirtaibandęs kalti pinigą su savo sakėsi esąs “Dievas.” Taip nes mylias, o gyventojų jovaike, net pikta ’
’ .........................
Įsitikinimų kaitaliojimu.
jis ir dabar save tebevadi- se yra 85,800. Tos salos pa
tokia dortina
Jugoslavijos Tito
Sunku butų suskaityti, na. Jo senoji žmona mirė garsėjo antrame pasauliniaja mušti per tą ranką, ką kiaulė yra geras gyvulys; metė tokia frazę;
baudimą. Socialdemokratija kiek kartų Liudas Gira yra prieš 3 metus, bet “Divine” ,me kare kruvinais mūšiais,
duoda jam duonos ir mė- kad ir išknisa farmeriui! __Mes ir tuomet nasilik- siekia vokiečių tautos įjun keitęs kailiuką: jis buvo iš sako, kad “dvasioje” ji vis į jas įeina Maršalo salos,
sos. Aš. Maike, tą Jugosla- bulves, ale užtai duoda ge- sime demokratais, jei ang- gimo į Pasaulinę Tautų Or kelių kartų katalikas, buvo dar sukinėjasi aplink jį. Karolinos salynas, Marija£era* pažystu, ba įsbu- rų solderių ir kilbasų, o iš ]ai ir amerikonai virstu fa- ganizaciją, vokiečiu tautai tautininkas, buvo liaudinin Father Divine kadaise ture- nos ir Benin salos. Jos yra
visai nedievišką pavar- išsimėčiusios po platų vanvau tenai kelis metus, kai komunistų nėra jokio pa šistais.
priklauso ūkinė, socialinė ir kas. buvo iš dvejų kartų jo
dę
—
George Baker.
J denyną ir galėtų būti puisu turkais vajavojau. Tai žitko.
Šis suvaziavimas nepa- politinė demokratinių tautų bolševikas. Kartą atsimetęs Savo pasekėjams Divine kios Amerikos kariškos bavra utelių užėstas kraštas.! —Bet jie bulviu neknisa. skelbė nei manifestu, nei parama
nuo bolševikų jis virto žvalIr jeigu Amerika dabar ne-1 —Maike. jie knisasi po naujų programų. Jis ‘įverti-į —šių
Šių dienų Vokietiją’gybininku ir gaudė bolševi- aiškina. kad jo vedybos su zės.-. Užtat daugelis ameriduotų tam paršyvui Titui Amerikos fundamentais, tai no bendrąją būklę ir sužv-' slegia nevien tik Trečiojo kus, o kai įsigijo budelio jauna montreališke mergi- kiečių ir siūlo tas salas priživn^ties, jisai pastiptų ba- blogiau da negu bulves iš- mėjo bendruosius siekimus.
siekimus.I! Reicho sunkus palikimas, vardą, po ilgos pertraukos, na yra “tiktai iš vardo.” jupgti prie Amerikos ir vidu. Rodos, turėtų būt dė- knisti. Kaip tu rokuoji, vai- kurie bendrai buvo ir yra!ji ypatingai kenčia nuo to, pasisukus vėjui iš Maskvos, Kaipo “Dievas,” jis sako. sai nesibaikoti su nauju
Kingas bestija už musų bin- ke, ar mano planas ne ge- žinomi. Dar eina ir turės! kad okupantai Vokietijos Liudas Gira vėl virto bol jam moteriškė nėra reika- “mandatu,” arba, kaip da
linga... Kadangi ir jo seno- bar sakoma, “globa” (trusžus ir lašinius, ale kur tau! ras?
vykti socialdemokratijos su-1 atžvilgiu neturi bendros po- ševiku ir kvislingu. Tik už ji
žmona “dvasioje” vis dar teeship), kokią siūlo UNO
Pučiasi kaip ta varlė prieš —Negeras.
siformavimas, jėgų mobili- į litikos. Vokiečių socialde- siėmus nosį galima kalbėti apie
ji sukinėjasi ir kadan- salininkai.
bulių. Na. kaip tu rokuoji,
—Kodėl?
zacija ir įsijungimas parti- 'mokratija laukia dienos, apie Liudą Girą, kaipo
gi
jis
su jaunąja žmona tik--------Maike, ar ilgai Amerika
—Todėl, kad nerimtas.
jos aktyvo į kuriamąjį dar- kada bus Vokietijos ir , pa- politiką. Tai buvo politiniai
tai
“
iš
vardo
”
yra
vedęs,!
Pasaulio
Auksas
kentės tokį komunistų aky—O kodėl nerimtas?
bą, tuomet suaktualės visi šaulio problemos išaiškin nešvarus žmogus ir visa tai atrodo, kad iš tų vedy-\ Auksas kasamas
daugely
plėšiškumą? Ar nepradės
—Amerika, tėve. yra kul . pagrindiniai klausimai ir tos. kada okupantai suvie Lietuva tą žinojo. Bet jis
.
bu
bus
nemažai
painiavų
salių.
Didžiausias
aukso
gakatrą nore dieną mūsiškiai tūringa šalis, ir žmonių u- jų svarstymas bus gyvas ir nodins okupacinę politiką turėdavo geras airis ir viso
m
intojas
yra
Pietų
Afrika,
i
“
dieviškojo
tėvo
'
pranaraplenai šluoti nuo žemės pėje neskandins, vistiek kad’ aktingas. Šiuo metu esanti bendrai ir okupacinių zonų kius savo “įsitikinimus” vi
minčiu aiš- ji iškasė 1943 metais aukso
tą smarvę?
įr komunistai jie butų.
(Vokietijai okupacijos ženk-1 griovimas, žmonių pavergi sada gindavo taip širdingai, šams ir
už 448,153.000 dolerių. Ki
—Labai galimas daiktas,
mas ir jų masinis nai kad kartais žmonės lyg ir kintojams.
—Maike, as tokios kultu-! le, viso to nėra.
tos
salys tais pačiais metais
tėve, kad prie to prieis.
ros~ nepripažįstu. Jeigu ko
 o
k o-i
.
... kinimas, tai buvo nacional užmiršdavo, kad tai kalba
skaitant
Micstas
su
Vienu
Gyven

Suvažiavimas
pasisakė
doleriais iškasė
—Na, tai kas tada bus, munistai be jokios pričiniosĮ
socialistų diktatūros politi apmokamas komediantas.
aukso
:
toju
kai prie to prieis, vaike? Al gali šaudyt į musų matro už stambiosios pramonės ir ka. šitoji politika demokra Liudas Gira mirė jam pri
Amerika ir Filipinų
įmonių
socializaciją.
Visos
ne vaina?
sus ir orlaivius, tai kodėl
tijos amžių ie neturėtų turė derančioje kvislingo rolėje.
Amerikos
miestas
Milli—Taip. tėve. bus karas. mums bijoti suversti juos į kasyklos: anglies ir gele ti vietos. Nei demokratija, Ėjęs per visas politines sro can. Oregon valstijoj, buvo salos .............. $147,783.000
Kanada .............. $127.829.000
—Bet jeigu Amerika pra- rivę? Jeigu jie mus šaudys, žies, cheminė ir bendrai nei tautų laisvė negali būti ves, visur rankiojęs honora garsus tuo, kad jis turėjo Australija
$28.490.000
dės vaiyti ožio ragan Jugo- o mes juos glostysim, tai sintentinė pramonė, visos užtikrinta, jei nebus užtik rus už savo dūšios prosti- tiktai vieną vienintelį gy Rhodezija
$23.009.000
stambiosios
pramonės
įmo

slavijos ar Čainijos komu valuk mano rokundos, Mai
rinta ūkinė laisvė. Social- tuavimą, jis visai tiko būti ventoją. To miesto gyven- Kolombija
$19,789.000
nės
turi
pereiti
visuomenės
nistus. tai ką tada darys ke, bus ne kultūra, ale dur
dcrr.ckratija
pageidauja,
okupacijos pastumdė toias buvo tūlas Rahn. Jis Vakarinė Afrika
$19,740.000
nuosavybėn. Žemės ūky, a- kad Vokietija butų traktuo rusų
Bimba su savo vaisku Ame nystė ir lepšiškumas.
laikė pakelyje krautuvę ir Nikaragva ....
liu
Lietuvoje.
Jam
visai
pri

$7.715.000
rikoje? Ar jis stos už šita
—Bet tėvui taip kalbėti matuose ir prekyboje re jama. kaipo tautinis, F°l’t’* tiko giedoti himnus oku turėjo gyvenamus namus, Cili ......................
$6.000.000
kontrą, ar šauks savo penk- nepritinka, nes tai ne krikš- miama kooperacija. Susisie ni* ir ūkinis vienetas. Vo pantams ir garbinti lietuvių bet jo sodybai buvo pripa Indija ..................
$8.000.000
takojus pikietuoti Trumaną, čioniška dvasia. Krikščiony- kimo įmonės, pinigų ir kre kietijos socialdemokratija tautos budelį Staliną.
žintos miesto teisės ir net
Rusija 1938 metais iška
kain andai pikietavo Ruz- bė sako: “Jeigu gausi per dito ūkis bei draudimo į- siekia Europos tautų sąjun
buvo pašto skyrius ir kito sė aukso už 180,000.000 do
Kalbant
apie
Liudą
Girą.
monės
įjungiamos
į
socia

veltą?
viena žandą, tai atsuk ir ki
gos, demokratinės ir socia kaipo kvislingą ir savo tau kios miesto “įstaigos.” 1945
lerių. Vėlesnių žinių nėra.
—Komunistu pozicija A- tą.’’ Tada žemėje bus ramy listinį planavimą.
listinės Europos valstybių tos judošių. negalima net metų viduryje Rahn pavar
Daugiausia aukso randasi
merikoj bus labai kebli, tė bė. o numirus — dangaus
Socialdemokratija rems federacijos. Ji siekia socia pasakyti, kad jis pasirinko go vienas begyvendamas, Amerikoje.
ban
ve. ieigu Amerika turės ka- karalystė.
smulkiąją ir vidutinę pra listinės Vokietijos socialis iš dvejų blogybių tą. kuri jis pardavė savo stubą ir kai turi 21 Amerikos
bilioną
dolerių
riauti su
ir jos pa Jes, Maike, šventose kny monę, rūpinsis valstybės tinėje Europoje, tik šituo jo akyse atrddė mažesnė— krautuvę, o pats išsikėlė gy
stumdėliais.
gose yra taip parašyta, ale plotu naujų butų statymu ir keliu bus įgyvendintas visų vietoj vokiečių rinkosi ru venti į kita vietą. Dabar aukso atsargos.
—Žinai, Maike. ka aš* niekas taip nedaro. Aš da miestų atstatymu; savo u- kontinentų tautų solidaru sus, kaipo lietuvių tautos Millican miestas turi 4 gy
“KELEIVIO” KALENDOsumislinau!
nemačiau tokio krikščionio, kio politikoj ji eis žmogaus mas.
“globėjus” ir budelius. Vi ventojus. Antro pasaulinio
RIUS 1947 METAMS
—O ka?
katras gyvęs vieną juodą a- asmens ūkinio išlaisvinimo
Socialdemokratija numa- sai ne. 1915 metais, kada i karo veteranas A. Mellin
—Gazietos rašo, kad A- kį atstatytų ir kitą. Yra keliu, todėl jos socializmo! to. kad visų kraštų socia Lietuvą atėjo vokiečiai. L. nupirko “visa miestą” ir ap Pranešame
“Keleivio”
merikoj atsirado naujas net ir knygose parašyta, programa yra darbininkų, listu bendra koya prieš bet Gira laižėsi prie kaizerinių sigyveno Rahn namuose su skaitytojams, kad Kalendo
soortas. Tai vra kiaulių kad akis turi būt išlupta už tarnautojų, laisvųjų profe kurią išnaudojimo formą, vokiečių, gyrė jų kultūrą ir visa savo šeima. Millican rius 1947 metams jau į-uoplukdymas, vaike, Suverčia akį. o dantis už dantį. Taip sijų žmonių. ūkininkų ir vi imperializmą, fašizmą ir dėkavojo kaizerio imperia miesto gyventojų skaičius š i amas ir ji galima užsisa
kiaules ....
į rivę ir jos turi turi .padaryt ir Amerika,
ha durio
sluogsnio
......
— ----„----- programa. reakcija ir nacionalizmą, v- listams už Lietuvos “išvada
kyti jau dabar. Užsakymus
plaukti, jeigu nenori priger- sylos ji turi išmušti savo šituo pagrindu eidama soc. ra vienintelė jėga. kuri lai vimą.”
žią kana visi padorus lie galima siųsti kartu su nreti. Žmonės turi iš to daug priešamsvisas akis ir visus dem. rūpinsis politinį ma duos visoms tautoms laisvę
Mirė poetas be nugaur- tuviai širdingai nusispiaus numerata.
Kalendoriaus
tomu. Girdėjau, kad Seatlo dantis.
šių susipratimą juo plačiau ir taiką.
kaulio. Mirė lietuvių tau ir pasistengę ta negarbingą kaina bus 50 centu,
mieste buvo susirinkę net
—Gal taip ir bus, tėve. išplėsti ir tuo budu laimėti
Šis nutarimas išrvškina ir tos judošėlis. I jo dar švie- žmogų užmiršti.
‘
“Kel.” Administracija.

Įdomus Dalykai
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SIAMO DELEGATAS JUNGTINĖMS TAUTOMS

Kinų buitininkai 6pėja
laimę lengvatikiams iš ko- Reumatiški Skausmai
Nesenai Egypte iškasta jos apačios ruožų. Pas mus Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
karoliai,-, panašus divbti- gi čigonės tą daro iš delnos iš daug skirtingų elementų, turi s$niams
k^rp-m* Re<yn«rtSškus -Mcąų$
' n»»6, raiikų," kojį SKaudėjlmų' 1? (šįtprieš
,pi0W. ttiegRus, šaltį.; Daugi,muš 4jnt>.
rodo.
4 tuvi pagelbėjo’ ir tamstai

Iš Plataus Pasaulio
Audra Tie* Iranu

Į

Jugoslavija Protestuoja

Prie Irano pietinių sienų’ Stipriais žodžiais Jugoanglai sutraukė kariuomenę Į sla vi jos diktatorius Josib
savo bazėse Irake, o prie Brozovič, vadinamas “maršiaurinių Irano sienų rusai salas Tito,” protestavo prieš
turi sukoncentravę kariuo Amerikos ir Anglijos politi
menę. Jei anglai pradės žy ką ginčijamoj Triesto teri
giuoti j Iraną, tą pat darys torijoj. Tito sako anglo-sak
ir rusai. Jei rusai pradės, |sai “palaiko fašistines banneatsiliks nė anglai. Ar Ira-įdas” ir leidžia “įžeisti” Junas bus padalytas?
įgoslavijos vėliavą.
Amnestija Kanadoje

i

žiotis

ry ir
kia
Švedi,
niųu sūri
metais,
jos
darė 1

UNRRA ir Kinija

Kanada dovanojo baus UNRRA sulaikė pagelbos
mes 14,000 karo nusikaltė siuntimą į Kiniją. Tas buvo
lių, nubaustų karo laike už padalyta dėl transporto sun
to, kad Kinijos
nestojimą į kariuomenę, už kūmų ir dėl.....
pabėgimą iš kariuomenės įr į valdžia nelygiai skirstanti
panašius prasižengimus. Be-!^.a?W Pagelbą, ji neduodanveik visi karo prasikaltėliai:
komunistams dalies,
paleisti iš kalėjimų. Kana-I T.lktal paistas dabar siun
dą buvo mobilizavusi 800,-’?ai??s 1. Kiniją o masinos
ir kitoki pagelba sulaiko000 vyrų per karą.
i,I ma.

Iš.
belio
ra,

kitų

Čia matosi Siamo princas Svasti, kuris anądien at ver)
skrido
orlaiviu iš Anglijos Amerikon, kaipo šalies de
Federalinis
.... sveikatos
. , , , biu,
Meksika iškilmingai pasi legatas prie Jungtinių Tautų. Šalia jo stovi jo žmona j aštrius
nutes
ras apskaičiuoja, kad dabar yipo generolą Eisenhowerį,
ir
sesuo.
Amerikoje yra apie S nuskurs £įa lankosi trijų dienų
Ilonai žmonių, kurie dau- vaišėms. Gen. D. Eisenho- siems lietuvių našlaičių ge-; lijai, kad jie turi pavojin- metro
giau ar mažiau serga ner-'wer gpjžo jg Brazilijos, kur radariams, visiems aukoju- gą ginklą prieš “militaris- •
vų liga. Tokių ligonių skai-( ,-jg Buvo labai iškilmingai siems — atskiriems asme tus.” Dar kiti tik galvas
cius ateityje eis didyn, sa- jr širdingai vaišinamas, kai- nims ir draugijoms. Savo kraipo. Visi laukia, ką pa
ko tas biuras, o todėl ir p0 geriausias didžiojo karo nuoširdžią padėką reikšda sakys Švedų valdžia, kuri
psichinių ligonių gydymui generolas
mas Komitetas siunčia di- renka žinias apie tas bomreikes skirti daugiau deme-,
delį prašymą visiems
(asmebas. Švedai turi ką pasaky
Bendri Manevrai
,
•šio.
s .
'Amerika ir Anglija pla-d,‘?.u«!įo"S ti, jei tik baimė neužčiaups
V. N.
jiems burnos.
nuoja ši rudenį daryti ben- kliubamsį.
maldaut a
Rusai Barasi
•»
Maskvos “Pravda” vadi drus karo laivyno manev-paramos Siame dideliame
PASKAITOS IŠ ŠVENTO
na Amerikos Valstybės sek
Bendri
manevrai
planuojaVlsas
aukas
naslaiciams,
RAŠTO
retorių J. Bvrnes “provin
siunčiamas
čekiais
_
ar
pas,
cialu kunigaikščiu.” ar ki mi todėl, kad ateities kare
Rašto Tyrinėtojų paskaitos yperlaidomis, pažymėkite ra Šv.laikomos
kas sekmadienis, vaka
taip tariant, žmogumi, kurs Anglijai ir .Amerikai reikės to
Lithuanian Orphan* Fund rais nuo 5-kių, PE* K HALĖ salėj,
jaučiasi galingas, bet nemo- ir vėl bendrai kovoti prieš.
...
,
United 1440 E. 82nd ir Wade Park Avė..
ka būti mandagus ir neno- bendrą priešą. Kas tas prie--11’ siuskite adiesu.
Cleveland, Ohio. Įėjimas iš 82nd St.,
lubos. Kviečiame vĮsus. Įžan
ri skaitytis su Rusijos pa- šas gali būti, abejonių nie- Lithuanian Relief Fund of trečios
ga nemokama, rinkliavų nebus. Kal
America
19
W.
44th
Street,
bės J. R. Muzikantas.
(35)
geidavimais.
'■ kas neturi.
New York 18, N. Y.
8,000,000 Ligonių

Svečiuojasi Meksikoje

Liet. Naši. Fondo Kom.

Lietuvių Našlaičiu Geradariam!
BALF valdybai pranešus riausybė yra patikėjusi iš
spaudai apie galimumą at-'pinimąsi našlaičių atgabegabenti Amerikon keliasde- nimu.
šimt lietuvių našlaičių iš, 2) Iki šiol iš Vokietijos
Europos, atskiri asmens ir j yra atvykę trys našlaitės
organizacijos parodė gy- (16-17 metų) ir vienas našviausio susidomėjimo. Visa laitis (13 metų). Yra ateilė šeimų pareiškė nuošir- vežta ir vienerių metų amdaus noro įsūnyti našiai- žiaus mergaitė (Rose Marie
čius. Atskiri asmens ir, Talis), bet dar neišaiškindraugijos pradėjo siųsti au- ta, kam bus pripažinta teikas našlaičių kelionės ir ap-(sė ja rūpintis.
gyvendinimo
išlaidoms pa- IX.3) Atvykęs • našlaičiai
—
*
• • tuoj
, • pra, •
dengti.
džioje negali ibūti
ati
Kadangi našlaičių atga- duoti į privačius namus. Jie
benimo ir apgyvendinimo turi būti laikomi atitinkadarbas greit sutiko įvairių mose vaikų globos įstaigosunkumų, todėl BALS vai- se (prieglaudose, bendradyba ryžosi imtis labai at- bučiuose), kol bus surasti
sargių žygių šiam neleng- tinkami privatiški namai,
vam reikalui tinkamai tvar- kuriuose našlaičiai galės
kyti ir tuo tikslu nutarė su- būti įsūnyti (adopted) ar
daryti Lietuvių Našlaičių tik globon paimti (foster
Fondą, kurį globotų ir naš- home).
laičių reikalais tiesioginiai
4) Atvykusios trys našrupintųsi atitinkamas komi- laitės yra laikinai priglaus
tos pas Vargdienių Seseles
Liepos 17 d., BALF val (Putnam, Conn.). Daromos
dybos kvietimu, įvyko pil pastangos, kad nuo rudenio
masis Lietuvių Našlaičių jos galėtų lankyti mokyklą.
Fondo Komiteto susirinki- Firmoje eilėje rūpinamasi,
mas, kuriame taip pasiskirs- kad jos galėtų patekti į Mė
tyta pareigomis: pirm. — tuvišką įstaigą.
Nadas Rastenis, vice-pirmd 5) Adoptavimo sąlygos
— Dr. M. J. Vinikas ir No- nėra lengvos. Čia reikės
ra Gugienė, ižd. — kun. J. griežtai laikytis esančių įsBalkunas. sekret. — Salo- tatymų. Todėl patartina šeimeja Čerienė, daktarė-pata- moms, norinčioms adoptuorėja — Dr. Aldona Šliupai- ti vaikučius, pirmoje eilėje
tė. patarėja našlaičių globos kreiptis i savo apylinkėje
reikaluose — P. Jurgeliutė- veikiančias vaikų globos įsBeveridge, iždo glob. — A. taigas ir sužinoti, ar jos gaŽilinskas, O. Valaitienė ir Ii būti pripažintos tinkamoS. Subatienė. reikalų vedė- mis adoptuoti vaikus,
jas — J. Laučka.
j 6) Šeimos, kurios nori ir
Šis komitetas ateityje ga- sutinka priimti našlaičius
lės būti praplėstas. Jis vra ne adoptavimui. o tik glosudarvtas laikino pobūdžio lojimui, irgi prašomos supagrindu. šiuo metu komi-'jH>^intl su savo valstybių
tetas gali pranešti sekan- ^?ske! home
tvai kymo
taisyklėmis.
7) Komitetas iki šiol yra
1) Lietuviu Naši. Fondo

tyje bendradarbiaus su United States Committee for
the Care of European Children ir katalikų ir protestonų pašalpos organizacijomis. kurioms Amerikos vy-

.«Pas/ap)in90s

t tai ir vt i- kųnas sveikatai. << ' • ! • ti (p; Arbata reikia gerti'.visuose
< tuest .yatrtHifciriftuoęti* 4<ur jaučiama

Užlaikau visokių vaistų nuo
nuo. rožių,
r
ronotų kojų ir-, nuo kaulų gėl
gėlimo.
Taipgi turiu Aialingą Gydymo Mos
> tį
nuo Reumatizmo. Kurie .turite kc
kokius
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
(34)
patarima ir busit patenkinti.
PET. LAMSARGIENĖ,
1811 S. \\ater St-, Philadelphia l’a.

sunkųpias. at ’m-aruagumas žerauti'• tyįj. jji.H o dstljr, arud kuomet" strėnos
j in», kkastditž ilusų. gaurtaihi laišI k»i iš ▼ertojo^jų /lyritstų Arbatų žmo
ni# įtikina mus. kad/ji suteikia grei
tų pl^eągviriihų} nuo inkstų ir pūs
REIKALINGA MOTERIS
le* augšlia. KHįna dėžutei $1.00.
? } k FUlKAE HERB CO.
Moteris reikalinga pagelbėti krau
Bar iKKi -— Hept.
Clinton, Ind.
zl'-Įfanidlaiėiai ir ių-giminės js BliuBliū tuvėj 3 valandas į dieną. Atlygini
džiu kaimo. Šunskų valsčiaus. Ma- mas geras ir darbas ant visados,
atsį- nes aš esu vienas ir pagelbininkė
riarupolės- apskrities. malonus atsi’ šaukti -žetruaG paduotu adrešu. Yra man reikalinga. Platesnių žinių su
(35)
scrafkių. ztiįių iš Uiętuyos ir fe ištrė- teiksiu per laišką.
(35)
G. ALEKSAS SHOE SHOP,
minto Vokietijų).
' '(35)
■ 5646 Wentworth Avė.. Chicago, III.
. AiltS. ’JAMKS Mr-MULLEN.
Sęyniour St,, Hartford fi,
6, Conn. 1 —~——---------------- - _-----------------įko§- vebrąs. (hea- S Pajieškau
apšivėdimui draugės, uu 2 FARMOS PARDAVIMUI
fiH.tjJklus' žti pr.itfe ii • • kininkes be vaiku, iki 57 metų amI žui«.< Sutinkančios tuokti.? civiliniu
Parsiduoda dvi farmos, viena 100
čąnt&'/'kad į 4 mi* .•bu'l'ii
Tut: neblogai a’fddyt, sveika ! akru ir su trobesiais, kita 80 akrų,
i|o sali' nugriaužt ir ir- Įntitkuiios nuotaikos. Apie save be trobesių. Platesnių žinių pranei šių laišku:
(30)
i > ketųRįj colių rfia- j s'ų'tė’ilipsįu žinių p< r laišką.’ , T
-J,
ANTON PESLIK.
2110- Park St., Hartjfocd, Conn.
I
Route 1. Phelps, V.'is.

GjutfiuEfŽAjK!.’Vį/LZVži-V-Y-jV-y-yvyy................

.......

“Gaukite geriausi iš maisto, kurį jūs nusiperkate. Virkite jį elektriškai!”

NAMAS IR 20 AKRŲ
PRIE EŽERO

Parsiduoda bizniavas namas su 20
akrų žemės. Vieta įrengta saliunui,
99
reikia tik laisni išimti. Prie didelio
’ kelio, 1 mvlia nuo miesto, ežeras
prie pat durų, 13.botų ir 5 kempės:
---------- keturios po 5 ruimus, o viena 4 ruišvediioi Daniioi ir Šuo- mų. Visos išnomuotos, atneša po ?2)
... J . . i- o^ocluntin- rendos kas savaitė. Be to. yra 4 karmijOJ pasirodė pasiaptin v-s, 2 veršiai, 1 arklys. 16 ančių ir
vištų. Šluboje gazas ir vanduo.
gos bombos.” kurios atle 200
Namas 10 kambarių. Žemė visa apsė
kia nežinia iš kur ir arba ta ir daržovėm prisodinta. Labai
lekia toliau, arba nukrinta puiki vieta bizniavam žmogui. Kai
tik $10.000. Del platesnių žinių
ir kartais sprogsta. Ypatin na
prašau rašyti žemiau paduotu adre
(34)
gai Švedijoj per visą liepos su arba telefonuati,
ANTOINETTE KAPTEIN.
mėnesį žmonės buvo gąs P.MRS.
O. 106 Schuyler Lake. N. Y.
Tcl. Richfield Springs 23-F-23.
dinami tų nežinomų bombų.

bombos

Rugpiučio 13 d. sako įvyko
LIGONIAMS
net nelaimė. Švedų orlaivis
SV.VRBV VISIEMS ŽINOTI
skrido stebėti tas nežino Kaip prašalinti įvairia? Odos ligas
ir kaip apsisaugoti. Užtikrinantis yra
mas bombas, viena bomba vaistas.
M. J. S. Miracle Salve (Mos
pataikė į orlaivį ir orlaivis tis). Greit pagelbsti nuo šitų ligų:
trūkimas, odos išbėrimas, rash. vo
su trimis lakūnais nukrito tis,
athletic foot.‘ pilės, nušašimąs
sudužęs, lakūnai visi žu ar šaltis, nudeginimas, nušutinimas.
nesveikumai burnoj ar nosėj. skau
vę...
dėjimai ausies, sutinimas ir skaudė
Švedų valdžia visą laiką jimas kojų, ar kaitimas. Tuoj jausi,
kad gelbsti. Del išbandymo pusė
tyli. kariški ekspertai tyri uncijos
2-oz—$1.25.
nėja. o žmonės baukštosi ir No. 4.35c.,
M. J- S. Mostis nuo niežė
ir nuo Poison Ivy. Pusė unci
daro visokius spėHojimus. jimų
jos 35c., 2-oz— >'.25.
Pagal
rakietinių bombų No. 1. Nuo uautų ir smegenų ne
skridimo kryptį spėjama sveikumo. No. 2. nuo Rheumatiškų
kad bombos atlekia iš Ku- įį
4._
nau<jjnJ,a visuomet turėti kiek
sijos valdomos 4..
teritorijos.
vienoj šeimyn'j- Užsakydami sykju
Bet kodėl rusai leidžia ra- siųskit ir pinigus. Adresuoit: (35)
M. J. ŠVILPA.
kietines bombas į Švediją?
P. O. Bor 73. Sta. A.
Argi rusai neturi užtenka
Hartford 6, Conn.
mai vietos savo žemėje, kad Vietiniai ateikit: 944 Broad St.
jiems reikia bombas laidyti
į kaimynų teritoriją? Šve
dų komunistai sako. kad i- Pajieškau l.'-' ftlrvinsko. kilu
kišiol tas paslaptingas bom sio iš Papilės miestelio, Šiaulių ap
išvvkusio Amerikon 1012
bas matę tiktai “reakcinin skrities,
ar 1915 metais ir pradžioje gyve
kai” ir sako, dar nė vienas nusio Chicago Aš turiu jam svar
žinių nu" : miniu užsieny. Pra
Stalino saulės apšviestas bių
šau atsiliepti - -n adresu:
(35)
švedas negalėjęs tų bombų
MRS. ANNA KUSHLEIKA,
.
393 Broad St.. Bridgewatcr. Mass. |
pastebėti...
Paslaptingos bombos virš Aš. Vincenta? Linkus. pajiešRau
Švedijos sukėlė visokių spė sesers Trėsė I • kus. kilusios iš Be
kaimo. Radviliškio vai. Apie
liojimų ir Amerikoje. Nie niuliu
30 metų at: ji gyveno Philadeikas neabejoja, kad rusai, nhijoj. Jos pa v -dės po vyro neži
nau. Bučiau li’-mgas jei kas pra
kaip amerikiečiai, susekė neštu
man jo? a resą, ar ji pati at
(34)
vokiečių rakietinių bombų silieptų.
VINCENTAS LINKUS.
paslaptis ir daro bandymus
10736 S. W*bash Avė..
Chicago 28, IU.
su tomis bombomis. Ameri
koje tokie bandymai daro Pajieška,!
' Pelekso Grinskio,
mi viešai, Naujosios Mek kilusio iš Panevėžio apskrities. Ku
piškio valsčiau Braskuškio kaimo,
sikos , dykumoje.
,
, Be .abejo_
kitąsyk gyvenusio Boston apvliunes. bandymus daro ir Ru- kėj. O mano >na. Uršulė Lapei-

‘ kytė. iš Starkor ų kaimo, Viešintų
valsčiaus, Pp.nevėžis apskrities, pa
jieško pusbroli') Jono. Kosto ir Ur
šulės Jurėnų, k lūšių jį Paketurių
kaimo. Kupisku valsčiaus; Išpeikiu
i iš Duoniunų kainto. Kupiškio vals
į^kymo išlaidoms paden-'J^
norj įbajdyti .ye_ čiaus; Šimkumi is Laitelių kaimo ir
Sanvaičių iš 1^'
kaimo. Viešintų
'
I dus, kad jie žinotų, kokio valsčiaus,
Panevėžio apskrities. Pra
jų pačių arba juos pažįstančiųjų
Komitetas praneš visas ravojaus jie gali susilaukti šom
pranešti jų adresus, už tai busiu la
našlaičių reikalu žinias, kai iš savo “gerų kaimynų.” bai dėkingas.
(40)
JONAS GRINSKIS,
tik ju bus turima. Komite- Kiti mano, kad rusai nori
Toronto. Ont..
tas iš širdies dėkoja vi- parodyti Amerikai ir Ang- 33 Rohinson iSt,.
' nada.

4

Nelauk Hgij»ūs. ale’ tuojaus. įsržr-yk
į<$i£ ftsM'irP£K»NS.5>R<TMEXT.
arba rasyjtrtf rupėe- • Rite j dirbtuvę.
2-o'z
$1.00 9
£ jggttpmų- 4-oz $2.00... Ekstra didalė
didelė dėžė
dėt r
.-©jtri savy- I lG-oz
(29-7,)
tu: ir ,pu»OINTMENT CO.
pįUthMsuo- V.DEKEN'Š
O. Bot 666, Newark 1, X.
N. J.
;d£i>«V; W
geriau vejLamsargienė
nuo ko ap-

ELEKTRIKĄ verdant yra ekonomiška • maistinga • leng

va • greit!

Čia

yrec.j^įaateitisp.rniyn
-sro» StsS

Klausykitės reguliariai Boston Edison programos “More Light on the Newa”, kuri pil
do Irving T. McDonald, nušviesdamas dienos bėgių atsitikimus... Sekmadieniais 12:15
P. M.... Pirmadieniais ir kitomis dienomis ųrnant Penktadieniais 3:45 P.M.... WEEI.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Atlyginimas Už Gimdymus
Pereitą savaitę Anglijoje vaikų; kad gimtų tik tiek,
pradėjo veikti “vaikų sub kiek‘ šalis gali išmaitinti.
sidijos” Įstatymas. Šita vai Nors jo mokslas pritarimo
kų subsidija yra niekas neturi, vis dėl to aiškiai
daugiau, kaip atlyginimas matosi, kad perdidelis gy
už gimdymus. Už pirmutini ventojų skaičius veda prie
vaiką Anglijos valdžia ne karų.
Mums,
amerikiečiams,
mokės nieko, bet už kiek
vieną kitą tėvai gaus po laikas butų perkainuoti sa
vo vertybes. Kad lengviau
doleri Į savaitę.
Apskaičiuota, kad šita butų gyventi, kad mažiau
parama kainuos Anglijos butų piktadarybių, kad sti
iždui $208,000,000 per me presnė butų krašto apsauga,
tus. šitą Įstatymą sumanė Amerikai butų daug geriau
konservatoriai, kurie visuo turėti 100,0o0,000 gyvento
met nori skaitlingos tautos. jų, bet inteligentiškų, gerai
Ar tie jauni anglai bus kon išlavintų ir atsakomingų
servatoriai, liberalai ar so žmonių, negu turėti 200,cialistai, tai jau ne tiek 000,000 su daugybe netikė
svarbu. Svarbu, kad tik bu lių. O atlyginimas už gim
dymus kaip tik tokių dau
tų daugiau anglų.
giausia
ir duoda.
Panašų Įstatymą turi ir
(Iš
Boston Hearald).
Kanada.
Pradeda bręsti panaši
mintis jau ir pas mus. Jung NAŠLAITĖLĖS SKUNDAS!
Čia yra parodyti trys naujausios skrybėlių mados pavyzdžiai. Iš kairės,
tinėse Valstijose. Senato
plunksnomis
papuošta kepurė dar pakenčiama. Iš. dešinės pusės viršutinisparius Langer ragina kongre
(Liaudies daina)
vyzdis jau persunkus. Bet blogiausia išrodo rusiško motivo gopturas apati
są išleisti panašų Įstatymą
Aš našlaitėlė,
niame kampe. Mat, ne viskas gražu, kad nauja.
ir čia. Jisai siūlo, kad už
nėr man tėvelių,
antrąjį vaiką tėvams butų ak. sunku, sunku
mokama $500; už trečiąjį,
no visus ir visus lygiai paTĖVYNĖS KALNAI
vargti vargeli.
$750, už ketvirtąjį ir už
jmilo...
visus sekančius, po $1.000.
(Vertimas)
Praslinko daug amžių
gegutė
Bet kol kas didelio pritari Girioj
nuo tos didžiosios meilės
liūdnai kukavo,
mo šitam sumanymui nesi mano vargelio
Kalnai mano tėvynės tolimos,
pareiškimo...
Nesuskaito
mato.
Del
jus širdis vis ilgėsiu liepsnos;
mus
kartus
žydėjo
čionai
neišdejavo.
Kodėl šalys taip trokšta
Nerandu
niekur aš upių, upelių,
žolynai... Vėtralaužų vieto
didinti savo gyventojų skai Jojo i karą
Kurie primintų man vaikystės kelią.
je dygo ir augo nauji me
čius, nevisuomet būna aiš pulkas brolelių,
Kalnai* tėvynės, kalnai tėvynės!
džiai... ir, tiems supuvus,
ku. Vokietiia ir Japonija
augo
dar
kiti...
Bet
ir
šian

prašiau atimti
turėjo tam aiškių tikslų. Jos
Ak!-trokštu nuolat pamatyti jus,
dien pušyse vėjas liūdnai
mano vargeli.
visados ruošėsi karui. Bet
Tuos brangius kalnus jaunystės dienų.
tebegaudžia/ir'jura vis ne
Anglija ir Kanada karams
Aukštai iškilę, rodos dangų remia.
ramiai
tebebanguoja,
ir
Kardais kapojo,
yra priešingos.
Iš debesų ir saulės groži semia.
vargdienio ašaros tebesikojom minioj o,
Kaina; tėvynės,
kalnai tėvynės
!
maišo su jų prakaitu, ir
Didelis tautos skaičius,
*
*
mano vargelis
žmonių
krūtinėse
teberusepaprastai, reiškia skurdą.
nieko nebojo.
Ir, rodos, vėl matau jus lyg sapne,
na lygus senovės aukurų
Indija gimdo miiionus vai-'
Viršūnės jūsų aukštybes siekia;
liepsnai vargai.
kų,
, , kurie
m paskui miršta nuo . Ak, varge, varge,
Snieguotos, arba dangaus mėlynumo.
Ten, kur plunksnotos pu
bado. Tą pati matome ir, vargeli mano.
Apšviestos saulės auksinio skaistumo.
šų
viršūnės
kartu
Su
aptieKinijoj.
kada aš tave
susiomis
kalną
samanomis
Kalnai tėvynės, kalnai tėvynės!
Vietoj
didinti tautos
biedna išvargsiu?
ir žolynais, tarytum, tiipsta
Kalnai, kalnai tėvynės!
skaičių. Maltbus kitąsyk siū
jurose
ir
dangaus
žydrumo

lė Įvesti gymdymo kontro
Kelk. motinėle,
je, — ten ne tik mažųjų
lę, kad negimtų perdaug
kelk iš kapelių,
širdys tebejieško nuramini-'
atimk nuo manęs
mo. Ten ir šio pasaulio di-!
CHICAGOS GRAŽUOLĖ
sunkų vargeli.
dieji mielai gėrisi tos musųji sluogčio ir nuspausti vandepadangės įimtąja grožybe. ni- Tada pavoliot žuvį mil-Neverk, dukrele
Jie
sujudino šimtus rankų ir;tuose arba sutrintose krekė-Į
mano brangioji,
pastatydino pakalnėje na- se- Turėk paruoštą skaura-Į
nieks tavęs biednos
mus, daug puikesnius užj^ą su storu dugnu. Įdėk į
neželavoja.
tuos, kurie puošia kalno vir- i°n taukų. Je; žuvis neąudy-i
šunę.
ta, tai į taulrus Įdėk drus- i
Kaip atsigulsi
G. Petkevičaitė, koš — po šaukštą kebliam!
ant tų kapelių,
____________
i svarui žuvies. Pakelk ugnį,!
nebeturėsi
kad taukai užvirtų. Tadai
sunkių vargelių.
APIE VALGIUS sudėk žuvį ir ugnį suma
ŽUVIS ČIRŠKINTA PO žink. Tegul kepa palengva,
Prisiuntė
i iki apatinė pusė dailiai pa
LIEPSNA
Kastancija Malca.
gels. Tuomet
Modemus Amerikos pe-'S'T
^'«>mei apversk
apversK ir
i tešonas.
•iai turi prietaisu mėsai ir f-H pagniz , a antras s<

BIRUTES KALNAS

nesu-

- procesas angliškai
Toks
va trupėtų ir duok stalan kol
kitą dinasi “broiling.” Iš vir karšta.

Vargiai tesurasime
Prie žuvie? visados pavietą, taip musų tautos my šaus muša liepsna, o apavra metalinė lėkštė
k°žnam
valgytojui!
limą. kaip Birutės kalnas. čioie
cioje yra metaline leKste. j
„i„K citrinom’
Tarp
tos
lėkštės
ir
liepsnos
Į
^
uot
’
ket\^tdali
Jau senų senovėje žaliuo
nna imama:
jančių pušų paunksny susi ir grotelės, ant kurių pade- emon°)rinkdavo čia lietuviai gar dama mėsa ar žuvis. Tas šakutėm ir dviem antros;
binti prigimties pajėgų. Čia groteles reikia ištrinti tau rankos pirštais suspaudžia-j
iie guosdavos dievams, rūs kais, kad maistas neprisvil ma viršum žuvies, kad sun
čioms dienoms užėjus; čia tų. Čirškinamą žuvį reikia ka apibėgtu visą žuvį.
melsdavosi, kad užderėtų kartas nuo karto patepti
javai; čia Į kovą eidami, sviestu, užkabinus jo ant
Karo šautuvai buvo pra
melsdavo palaiminimo savo peilio viršūnės. Kai viršu
ginklams. Jų maldoms pri tinė pusė gerai pagels, ap dėti naudot pradžioje ketu-'
tardavo banguojanti jura, versti antrą pusę viršun. Jei riolikto amžiaus.
Šita Hollywoodo aktorka.
nerami ir nenuilstanti, kaip čirškinant atsiranda sulčių,
_ _
; senorita Olga San Juan, pažmogaus širdis. Vaidilučių jos nubėga Į lėkštę apačio
Bangžuvė turi labai di- 'sisiudino
naujos mados
giesmės plaukė, susilieda je. Tas sultis paskui reikia dėlės žiotis, bet visai men- maudymosi kostiumą ir
mos išvien su pušyno gau užpilti ant žuvies paduo ką gerklę, vo? 9 colių skers- klausia: kaip jums šitokia
desiu. Dangun kylantieji dant ją Į stalą. Jei sulčių mensmada patinka?
nuo aukuro durnai traukė nėra, reikia ištirpyti trupu
mintis peržengti paprastas ti sviesto ir užpilti ant žu
matomąsias ribas...
vies. Prie čirškinto? žuvies
Didysis Lietuviškas
Ilgainiui, senovės auku taipgi tinka citrina.
rams užgesus, vaidilučių
Tokiu pat budu būna
SAPNININKAS
Chicaga išrinko p-lę Clo- giesmėms nutilus, vėl atran čirškinamas steikas, vištie
Nauja, virš 300 puslapių knyga,
ris Leachman’aitę kaip sa da žmonės tėvų mylėtąjį na ir kitos mėsos.
kurioje yra išaiškinta daugiau
kaip 5000 sapnų
vo kandidatę Į Amerikos kalnelį. Gyslotomis, nuo dar
Nustatyta kaina yra 22.00. bet?
gražuolių kontestą Atlantic bo sumetėjusiomis rankomis KAIP GAMINTI ŽUVJ
‘•Keleivio” skaitytojams tik Sl.OOj
City, kur bus renkama šių rita jie ant pat viršaus ply
Užsakymus adresuokit taip:
metų “Miss America.” P-lė tas. rąstus ir akmenis, ir čia kalbam apie jurų
KELEIVIS
Leachman’aitė yra 20 metų stato namus Tam, Kurs ęa- žuvį. Visų pirma, žuvį rei636 Bro*dw>y. So. Boston 27,
Mass.
amžiaus ir gyvena Evansto- sigailėjo šio pasaulio mažų- kia gerai nuvalyt. Paskui
ne, netoli nuo Chicagos.
jų. Savo Įsakymuose sulygi- padėti ant švaraus rank-

OT KNYGA!

"Keleivio” Knygos
AU BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

DfiLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Bažnyčia sako, tad buvo, o moks
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
taipgi Nojus butų galėjęs surinkti j
-.elias ('ienas visų veislių gyvūnus,
Kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvu
lius prastoj savo arkoj sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, j kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
K airis •
88c

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
noriai, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi? Dėl Ko be valgio
žmogus silpsta? Ir delko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 18c

TABAKAS.

simų aiškina garsuis Vokietijos so

LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
ta ir papildyta laida. Kaina .. 28c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kariuos
žmonės kuria per amžius?

šį intri

guojantį politiškai-ekonomiškų klau

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau cialdemokratų teoretikas Kari Kauta10c
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir ky. Kaina ..........................
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSISTATYDAVO SAU ŽEMĘ
1909 m., pusk 63.......................... 28c.
Labai įdomus senovės filosofų daSOCIALIZMO TEORIJA.
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
Sis veikalas trumpais ir aiškiak knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi kslas arba Kaip Atsirado Kalbos."
draugijos formos, ir kodėl turės būti Parašė Z. Aleksa.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
28c 40 pusL ........................................ 10c
NIHILISTAI
DŽIAN BAMBOS SFYClAl.
Tragedija trijuose aktuose. Vei
kitos fonės. Daugiau juokų, na
kalas perstato nužudymų caro Alek guIrAmerikoj
munšaino. Šioje knygo
sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72
“Džian Bambos spykiai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbėjimai,
humorisv ižo reikalaujamos tik 28 ypatos.
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
So. Boston, 1913, pusk 61.......... 28c. pagerinta
laida. Kaina ............... 2*e

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
PAPARČIO ŽIEDAS.
KRISTAUS VIETININKAS?
Ir keturios kitos apysakos: (lj ha

Parašė kun. M. Valadka. Knyga oiaitikintis Vyras; (2j žydinti Gina,
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 1 (S) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
bažnyčios autoritetą ir faktais paro doma kaip žmonės paikai tiki į viso
do, kad jis nėra joks Kristaus vie kius prietaras, burtus ir tt. .... lėe
tininkas. 224 pusk Kaina .. |1.28 ALKOHOLIS IR KLDlKIAL
Arba kaip tėvų vmtojamt svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikis) kada non
kutą kūdikių tėvais, būtinai turėtų
knygos lietuvių kalboje aerskaityti
dtyti šikų'*knygutę. Kaina lik

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS
GARBINO SENOVfiJE?

Panašios
iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,
lietuviai, barbarai ir tt,; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kius jie santikius su žmonėmis turė
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. 21.00

MATERIALISTIŠKAS
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Si knygelė aiškina proletariato fllizofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota
kius, tai perskaityk šitų knygelę.
Kalba labai lengva. Knyga protau
jantiems darbininkams neapkainuojama. Kaina ........................ 28e.

rrovrrrrrrovrrrriTnnR

nnvana
Geriausia dovana yra
ta, kuri visuomet nau
ja ir draugo vertina
ma.
Tokia Jovana yra tik
viena—geras laikraš
tis. Ji visuomet nauja.
Užrašyk savo draugui Į
“Keleivj.” Tegul jis
lanko jį per 52 savai- ”
tęs į metus.

Kas savaitę ‘Keleivis’
jam teiks naujų žinių
ir primins aukotoją.

“Keleivis” kainuoja
tik $2.50 metams.
“KELEIVIS”

636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
mttim.

EILfiS IR STRAIPSNIAI.
Šioj* knygoj telpa 23 gražios eiMa,
daugybe straipsnių, juokų ir tt.
Puikiai iliustruota. Kaina

SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
klausimu. Jų turėtų perskaityti kieknas katalikas ir socialistas. Parašė
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Kaina .......................................... 10c

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.
šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temce
darbininkiškos,
revoliucionieriškos
tautiškos, humoristiškos ir laisvame
į niškos. Visos skambios, visos geros
Tinka visokiems apvaikščiojimams
baliams, koncertams ir tt. Antra oagerinta laida. Kaina .................. 28c
KUNIGŲ CELIBATAS.
8į knygelė parodo, kodėl Romo*
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorija
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
nupuolimas. Šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvas b
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
teris, dukterjs ir mylimosios nepa
pultų į tokią kunigų' globą. Parašė
kun. Geo. Townsend Fox. D. D., solietovino Ferdinand de Sarr. ogitia.
Kaina .........................................
tie
KODĖL Aš NETIKIU
I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
knygutės ..................................... 20e

KUR MUSŲ BOČIAI
GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
visai atmeta. Mokslas mano, kad
; žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
, knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ..................... 28c

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23...................... 10c.

J “Keleivi*,” 636 Broadway,
Seirtli Boston. Mato.

SIELOS
BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
223 puslapių dydžio, apie 150 {vairių eilių.

JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25
Kiekvienas turėtų papuaM save knygynų minėta knyga.
Kiekvienas nusipirkęs tų knygų pasidžiaugs. Pinigas geriae***
siųst “Money Orderis.** Popierinius galima siųsti tiesiog papras
tame konverte, bet reikia aiškini užrašyti savo b “Keleivio” ad
re.<a ir nepamirškit prilipyt uiS centus markų.

-KELEIVIS”
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

Ar yra Progresas?
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H. G \Vells

Praeitą savaitę Londone
mirė pagarsėjęs rašytojas
H. G. \Vells, sulaukęs 79
metų amžiaus. H. G. Wells
yra parašęs virš 50 Įvairių
knygų, romanų, istorinių ir
(Laiškas iš Europos)
publicistikos veikalų. Kai
Istorijoje šiek tiek nusi- nam gyventojui palikę ne
kurie jo raštai pasklido
manau. Turėjau kelioliką daugiau trijų-keturių kvadšimtais tūkstančių kopijų
metų progos jaunąjai kai ratinių metrų gyvenimo
po visą pasauli. Ypatingai
tai tas savo žinias suteikti, ploto. Kituose geresniuose
pagarsėjo Wells “pasaulio
arba tikriau, jomis pasida namuose jie Įkurdino savas
Istorijos Bruožai,” trumpa
linti. Žmonijos istorija nie- švietimo Įstaigas ir saviems
pasaulio istorija parašyta
kuomet nėra ėjusi ramiu, vaikams suteikė privilegilabai gyvai. Ta jo knyga
lygiu keliu. Butą kovų, butą juotą padėtį.
buvo išversta Į daugybę
žiaurių karų. Praeities tas
Musų mokyklos miestuo
kalbų ir išsiplatino miliosiaubingas kovas, ar karus se turėjo tenkintis žymiai
nais ekzempliorių po visą
mes visi buvome linkę lyg blogesnėse patalpose. Tos
pasauli. Wells “Pasaulio Is
pateisinti, lyg geresnėje svetimos tautos aukšti par
torija” buvo išversta ir Į
šviesoje regėti.
Žmonių eigūnai Įsikurdino geruose
į lietuvių kalbą, ją išleido
niekšingus darbus buvome namuose ir gyvenamo plo
Į Lietuvoje “Kultūros” bend
Ši nuotrauka parodo taikos konferencijos posėdi Luxembourgo Rūmuose, Paryžiuje. Tribūnoj kal
linkę suversti neišprusintam to jų niekas nekontroliavo
rovė.
ba Molotovas, begėdiškai atakuodamas Ameriką, kuri išgelbėjo jo šalį nuo sunaikinimo.
žmogaus protui, todėl tą — pasiskyrė sau tiek, kiek
Wells yra parašęs daug
žmogaus praeiti lyg ir tei jiems patiko, tai priklausė
fantastiškų romanų su drą
sinome. Aptikę žmonijos is išimtinai nuo jų pačių nuo eigunų. Jų tarpe buvo ne TZ*
•
a
1
imperialistine Rusija. Kini- siais pranašavimais apie
torijoje visokių niekšybių ir žiūros, nuo jų budo kuklu maža tokių, kurie buvo iš
ateities Įvykius ir mokslo
lis visų žemės gyventojų. pasiekimus. Dar 1894 me
žiaurumų pėdsakus stengė mo, ar platumo. Mes galė ėję net aukštus mokslus, ar'
Jei Kinija bus vieninga, tais jis išpranašavo atomų
mės visa tai išvesti dienos jome tik tyliai stebėti, bet šiaip gerai išprusinti.
Du Amerikos ambasado- kurstyti Kinijoj karą, o ne stipra ir nepriklausoma, ji energijos atradimą, o 1897
švieson ir, šio amžio aki nieku budu nesiskųsti, nes
Pėdsakų Naikinimas
mis žiūrint, spėjome, kad tokiais atvejais mes buvo
riai Kinijoj paskelbė labai taiką.
Amerika atidavė ateityje bus sprendžiama metais jis paskelbė fantas
Karui
einant
prie
galo,
svarbų dokumentą. Nepa-i (Kokia teise? — klausiai galybė Azijoje ir gali būti tišką romaną “Pasaulių ka
štai dabar negali pasikarto me apšaukiami kontrrevo
ti raganų pirtys, amžiams liucionieriais, o tai reiškė vokiečiai pajutę, kad jų prastas ambasadorius, ge- kinai) rusams Kinijos že-tgeras Amerikos sąjunginin- ras.” Pagal tą knygą 1988
dingo inkvizicijos šiurpus — tiesus kelias i kalėjimą, žiaurybių ir niekšingų dar nerolas G. Marshall, ir am- mes, bet Amerika ir pirštu,kas, kostumeris ir cfraugas. metais vienas amerikietis,
bų pėdsakai, gali pasilikti ir basadorius Dr. Stuart ben- nepajudino, kad rusai lai-.Bet su Jaltos politika, davaizdai, religinė ir rasių arba i Sibirą.
Orson Wells, per radio pa
Ką gi visa šitai turėjo byloti apie jų žmonijos is drame pareiškime sako, kytųsi savo pasižadėjimų rant nuolaidas busimiems sakojo klausytojams apie
neapykanta, spėjom, ateity
darbus, Kinijoj taika atrodo negali-Kinijoj.- Amerikos “taikos priešams ir išduotant savo Marso gyventojų užpuolimą
jau negali pasikartoti, nes bendro su socialinės lygy torijoje negirdėtuss darbus,
pradėjo
lavonus
atkasinėti
ma_ Nors v isa kinų tauta misija”
Kinijoj išsisėmė sąjungininkus, draugų ras- ant žemės ir pasekmėje po
žmogaus elgsenoje daugiau bės ir teisėtumo Įgyvendini
ir
juos
deginti.
Šimtais
ki
nori taikos ir nors sunki e- tuo, kad Amerika “darė ti negalima. Tą teisybę visą Ameriką kilo negirdė
atsirado tolerancijos, pagar mu?
Ką gi bendro turi komu lometrų dvelkė dvokiantieji konominė padėtis verčia ki- ’ spaudimą” Į Kinijos nacio- pradeda jau suprasti ir kai ta panika, nes daugelis
bos visokiems Įsitikinimams
durnai.
nus taikytis, bet
kad
nizmas su rusifikacija?
ii- panašiai.
— 1 taikos
----- ~ nė- inalistų
"7” ji 1taiiT ----- amerikiečiai,
v.
T y,12. .žmonių tikrai suprato, kad
% • • valdžią,
t <
• kurie
w * J;.-.* * ----- 1— kurie
ŠĮ
darbą
turėjo
atlikti
ir,
atrodo,
nebus...
įkytųsi,
bet
Amerika
jokios
lengva
širdimi
gyrė Jaltos|negir(yti ir neregėti Marso
Mes
buvome
bejėgiai
vie

ra
Pažangos Nėra
šai tokias mintis, ar tokius dar gyvais išlikę patys žy Taip
. aip viešai. .pasisakė A- Įtakos negalėjo tuiėti .Į Ki- išdavystę.
Kinijoj atėjo lai- ]ęai-jau)'ii]'iĮęaj pradėjo pulti
......
O štai savo akimis Lietu- klausimus reikšti. O štai Į- dai... Klaiku. Kuomet to menkos atstovai Kinijoj.; nijos komunistus, kad jie įkas atsisakyti nuo Jaltos
voje dviejų okupacijų metu sigalėjo antroji rudoji oku- kius kapus vienur, ar kitur Tuo patim jie pripažino/ jieškotų taikos. Vienpusis Ar Amerika tą padarys, musų vargšę žemelę...
sunaikindavo, tai tie žydai kad Amerikos politika Ki- kas spaudimas padėjo su- matysime greitoj ateityje, H. G. Wells buvo pažan
teko regėti tokius šiurpius, "acija Lietuvoje
vaizdus,
tokias klaikias} p J
. ..
čia pat būdavo sušaudomi nijoj susilaukė visiško pra- stiprėti komunistams, bet nes senoji vienpusiško “tai- gus žmogus, socialistinių
scenas, tiek žiaurumo, kad
Rudieji Barbarai
ir sudeginami. Šitiems dar laimėjimo.
Į tas dar labiau nutolino Ki-jkinimo” politika ten jau pažiūrų. Jis yra daug kelia
Ji ėio visai atviru keliu, bams vadovavo tik patys
manding praeities visi žiau
Amerika siuntė Į Kiniją niją nuo taikos ir Amerikos!pasibaigė ir oficialiai yrajvęs ir lankęs visas pašau
nei kiek nesivaržydama ir vokiečiai, nes kitiems nepa nepaprastą
rūmai nublunka.
ambasadorių, politika kinuose susilaukė pripažinta, kaipo subankru-į lio šalis. Tarp kitko Wells
jokiais
kilniais posakiais sitikėjo. Tenais, kur lavo generolą Marshall. su tisk- visiško bankroto.
Juo labiau, kad tai darė
yra parašęs labai Įdomią
tavusi.
jau išprusinti žmonės, ap nesivaduodama. Jie atvirai nų atkasimo darbai ėjo, tos lu SUTAIKINTI kariau-j Kas toliau? Jei Amerika
Kinijos
Įvykiai
turė| knygą apie “Amerikos at
šviesti, moderniški. Kokiais ir nedviprasmiai tvirtino, vietos būdavo aptveriamos jančius kinus tarpusavyje,; atįtraukia iš Kinijos 23,000 daug didesnės Įtakos atei eitį,” kuri ir amerikiečiui
gi sumetimais galima pa kad jus esate bernų tauta, aukšta medine tvora, kad o paskui Amerika butų pa-, marinų, tai tas bus ženklas čiai, kaip kalbos apie taiką duoda labai daug gerų in
teisinti masinį Lietuvos o mes esame viešpačių tau- niekas nematytų, niekas ne dėjusi koalicinei Kinijos rusams užimti marinu vieta Paryžiaus konferencijoj.
formacijų apie Jungtines
žmonių išvežimą Į Sibirą ta ir ^ak ką mes Jums duo- žinotų, kas už tų tvorų de vyriausybei atstatyti su- ir pasukti visą Kiniją i bolPrierašas: Iš Washingto- Valstijas.
sunkiems darbams? Dešim- dame, turite būti patenkin- dasi.. Lavonus sudėdavo
K.
tys tūkstančių žmonių be ti, nes tai yra musų malo- vienon krūvon. Žinoma, vo griautą per karą ūki ir bu- ševizma. 400,000,000 * kinu no Paneša, kad Amerika
negailėjusi pastangų vi- pasvirs' i Rusijos “itakosis!uo tarPu .nękeis savo polijokio teismo, be jokio pa-. n®s_ įrodymas. Jus visviena kiškai. sudėdavo tvarkin tų
kitaip padėti Kinijai sferą.” o Amerika paliks iritlkos Kinijoj. Marinai ten
MAIKIO TĖVUI PO
siaiškinimo pasmerkti mir- (turėsite nuo šio žemės pa gai, paskui benzinu aplie- saip
atsistoti
ant kojų. Ambasa- be taikos, ir be kiniškos bu? laikomi ir bus daromos
PENKINĘ
čiai, išnykimui? Kuo gali Y^siaus išnykti, bet mes davo ir padegdavo. Tokie
dorius
Marshall
dėjo
daug
demokratijos,
ir
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Kini“
taikinimo
pastangos.
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pateisinti masini politinių Jus nenaikiname, o leidžia- gaisrai,
o____ ______
o______
lavonų
gaisrai,,__
karS. D.
kinus sutaikyti, jos rinkų, ir be šąjungiriinPrisiuntė sekami drau
kalinių žudymą be teismo, Į mehilydžiai jums nežinioje tais kelias dienas degda pastangų
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nuėk
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Ogai: K. Butkus iš Duouesne.
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be aiškiai nustatvtos kal-;uingti. Mes jums darome vo... Buvo neretas atsitiki jo niekais. Kinuose eina rjs
bręsta...
j
Pakalbink biznierius pa- Pa.. A. Taurazas iš Montre
tės?
'
tokią malonę, kad dar ga- mas, kad čia pat dar gyvus
Na, o ką sako, ką bylo-! bte gyventi, o štai kitą ra- žydus, arba jiems pagelbė- pilietinis karas ir, atrodo,) Ar Amerika nori ar ne.’siskelbti “Keleivyje,” pa- al, Kanadoje, J. Butėnas iš
tas karas eis ir toliau, jj dabar Kinijoje susiduria garsinti savo biznį tarp lie- Gardner, Mass., V. Žukaija tie šiurpus kankinimai s€’ gun su mumis net ly- jusius gyvus Įmesdavo Į ug- kadAmerikos
politika Kini- akis j akj su totalitarine ir tuvių,
tis iš Providence. R. I.
tardymo metu? Karas? Bet
negali, kuri žemiau nj..
joj
nepavyko.
Kodėl ir ko
tuo metu Lietuvoje jokio JUSŲ stovi — žydus, naikiTaip tai buvo!...
kios iš to bus daromos iškaro nebūta. Svetima ka-;naP}e.(Pabaiga Seka)
’
i
vadss?
riuomenė atėjo i musų kraš-į
nebuvo tušti žodžiai,
politika Kinitą be jokio mūšio, jokio pa- ^ie, žodžiai buvo paremti Bolševikų Kultuvą J jojAmerikos
nepavyko
rodei, kad ta.
sipriešinimo nebūta. Be to, darbais.
Plinta
Amerikai? {P°
paretata tik
toji pati kariuomenė, jos
ta s±meriK0J€
pailitika
geraįsbuvo
norais, bet ne suŽydų Naikinimas
— ARBA —
politikų lupomis tariant, at
Vokiečių civiliai valdžiai
Lietuvių
komunistų
laik'
P
ra
t
,
in
™
tikrosios
padėties.
ėjo Į musų kraštą “išlaisvin Lietuvoje Įsikūrus, prasidė
“Vilnis” rugpiučio 14 Kada Plentas Roosevelti” žmogų iš kapitalo ir su jo masinis žydų naikinimas.1, rastis
d. praneša toki/ linksma ‘?s "uzle?do .:'į5??5 -v'?teikti musų tautai galimybę1 Šaudė, degino, gyvais po žinia.
Kaip Kaukazo Razbaininkas
tmgas teises į Kinijos zetautiniai, kultūriniai klestė žeme kasė ne tik vyrus, bet
New Yorkas — čia alkoholi- ™es 0 Mongoliją, Į Kiniti. ūkiškai stiprėti ir savo moteris, vaikus, jaunimą. nių
Pasidarė Rusijos
gėrimu parduotuvėse pa-!Jos uostus b I MandžuilJOS
gerbūvi kelti?
Tai buvo klaikus vaizdai. Stebima, kad vodka parsiduo-į gelžkelius), rusai davė jam
Diktatorium
Tai buvo tragiškiausios sce da daug dažniau, kaip praei pasižadėjimą remti Kinijos
Virlome Vergais
Gi plika, nuoga tikrovė nos. kokios žmonijos isto tyje. Pardavėjai nurodo, kad nacionalinę valdžią. Tas ru
r?--' -r
visai ką kitą rodė. Lietuvos rijoje rods nėra buvę. Ne ją perka musų kareiviai, ku sų pasižadėjimas buvo Įra
šimtais,
ne
tūkstančiais
ir
šytas
ir
Į
rusų-kinų
sutarti.
žmonių gerbūvis, buvęs
rie buvo susitikę su raudonar
z
• »- •
gerbūvis, bent dešimčia kar ne dešimtimis tūkstančių, miečiais Vokietijoje ir jūrei Bet rusai savo pasižadėjimo
tų staiga nusmuko. Vieton bet šimtais tūkstančių žydų viai, kurie plaukiodavo Į Mur nepildė ir nepildo, nors už1 •••• . ■
i- mokesnj už tą pasižadėjimą
1 a:V
“T'.
*7- ’z.”
*7* ? V ’
tautinės kultūros, gimtoje buvo šaudoma. Juk Lietu manską.
kalboje siekiamo apsišvieti voje per tris šimtus tūks
V-c/
ilnies” redaktoriai jau jie paėmė. Rusai apginkla
mo, buvo brukte brukama tančių žydų vienu ar kitu senai geria tiktai vodką, o vo šimtus tuksiančių išba
kitos, mums svetimos tautos budu sunaikinta. Jie buvo amerikiečiai buvę kareiviai dėjusių kinu Mandžurijoj
šališka, rybota. suprastinta iš karto visi suvalyti i geto, ir jūreiviai, kurie tik turė su japonų ginklais. Rusai
kultūra. Ją mums piršo sve tenais veik badu' laikomi, jo progos susitikti rusus Vo- išdraskė Mandžurijos pra
tima kalba, brutaliais meto nes be vandens ir duonos kieti joj ar Murmanske, tuoj monę, išvogė mašinas ir pa
I RT n nehn_
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nebu ir
dais. Kultūros lygis staiga jiems kitokio maisto
pamylėjo rusiškąJ vodka liko tą pramoningą kraštą
vo
duodama.
Jei
kas
šiems
pradėjo kristi, geri papro
Ir kas gi gali sakyti, kad ko ekonominėj suirutėj. Ru
mėgino munistų Įtaka Amerikoje sai iš palaidų kinų bandų
čiai nykti. Vagiliavimas, nelaimingiesiems
suorganizavo neblogai gin
girtuokliavimas, lytinis pa suteikti bet kokią paramą, neina didvn?
tasai
turėjo
kartu
su
jais
kluotas armijas. Su rusų
laidumas pradėjo viešai Įžūti.
pagelba Kinijoj susikūrė di
sigalėti. Nebuvo jokių pa
O vistiek, nepaisant i
delė komunistų valdoma
stovių pastangų su šiais rei
valstybė, visiškai nepriklau
škiniais sistematingai kovo mirties grėsmę daug kas iš
musų
krašto
žmonių
kaip
Aukų “Keleivio” namui soma nuo cer.tralinės Kini
ti. Teisėtumas ir teisingu
mas pradėjo nykti. Jautė galėjo ir sugebėjo gelbėjo išpirkti gavome iš sekamų jos...
Kuomet rusai ginklavo
Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi
mės esą tik posūniais, nes tuos nelaiminguosius nuo draugų: L. Stankus iš Grand
mirties
nasrų.
Stalino-Džiugašvili
“žygdarbiai”— plėšimas bankų, intrygos ir suokalbiai
Kinijos
komunistus
ir
stip-'
Rap
;
ds,
Mich.
—
$2.50;
svetimoji tauta, užpludisi
Vokiečių
civilė
valdžia
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas Į diktatoriaus sostą,
Wm. Waina iš Pittsburghoi rino komunistų ' aldomą Kimusų kraštą, be atodairiai
žudant bolševikų “senąją gvardiją,” likvidavimas komunistų ir jų partijų
atsidūrė Viešpačio padėtyje. žydams naikinti buvo suor — $2; Simas Girenski iš ' nijos dalį. amerikiečiai vaužsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.
Visuose geriausiose musų ganizavus SS dalinį žydu Baltimorės — $1; Mrs. M. žiavo Į Kiniją su “taikos
reikalams
tvarkyti,
šis
SS
misija.
”
Jie
dėjo
pastangas
Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milžiniškos
Mereškevičienė iš Steubenmiestų pastatuose Įsikūrė
$1; J. Kava- susodinti prie vieno stalo
Rusijos diktatorium ir kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul Įsigy
svetimi. Vieni jų tenais pri dalinys susidėjo iš visokių ville. Ohio
’ "
išsigimėlių, liauskas iš Pittsburgh,
Pa. kino komunistus ir naciona
ja musu išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus
vačiai apsigyveno, vietos kriminalistų,
___
________
___
„
visuomenės
_
atmatų,
.
visokių
—
75
c.
listus
ir
prikalbinti
Juos
tai

adresuokite šitaip:
gyventojus arba visai iš
Kalbos
apie taiką
savų namu išgujo, arbal^au^ pieksų, bet vadovybė
Visiems
aukavusiems kytis.
„
KELEIVIS
juos, tų laikų terminologija SUSK?ėJ° išimtinai iš aukš- draugams tariame širdingą 'kalbomis ir pasiliko, nes
C36 BR0ADWAY,
SO. BOSTON 27, MASS.
tariant, “suglaudino,” vie-! tesnili vokiečių tautos par- ačiū.
i Maskvos interesuose yra
Ar Žmonija Žengia Pirmyn? — Žiaurumas ir Veidmai
nystė — Moderniškas Melas Pralenkia Tamsiuosius Am
žius — Lietuvių Tauta Svetimųjų Vergijoje —
Naciai ir Bolševikai Lygus Budeliai
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PABĖGĖLIO PADĖKA
----------

Buvo Geras SLA Apskričio
Piknikas

Kruvina* Savaitgalis

Didysis LSS ir LDD ban
ketas įvyksta rugpiucio 31
-------Praeitos savaitės galas
Musų redakcijoj lankėsi į.'V’ė Lietuvių Svetainėje,
Praeitą sekmadienį Keis Bostono apylinkėse buvo svečiai iš Rockford, III. Mr. Jį“ daly’auJ“‘e- ,

LANKĖSI SVEČIAI

Drg. L. Masiulionis So.)
Bostone gavo laišką iš vie
no pabėgėlio Vokietijoj. tučio darže įvyko SLA ant- labai kruvinas. 14 žmonių ir Mrs. VI. Petkai ir Petras
J,u d,bar!
Pabėgėlis R. Raulinaitis, apskričio piknikas. Dalyva Naujojoj Anglijoj žuvo vi
Kutra. Atvyko į Nauj. An- NAMAS DORCHESTERY
gimęs Amerikoje, Shenan- vo gausiai žmonių. “Gabi sokiose automobilių nelai gliją
ir pasisve- Namas moderniškas, 2 šeimynų
doh. Pa., sakosi gavęs rūbų jos” choras padainavo ke mėse, 50 žmonių buvo su čiuoti, atostogų
pabūti mUSų P° ® kambarius ir reception hail,
keta
IŠ LIETUVAI REMTI
*
“ garu apšildomas, baltos sinkos. di
iv radęs vieno drabužio ki lias gražias dainas, adv. K. žeisti ant kelių. 5 žmonės kraštuose keletą
L. PILIEČIŲ DRAUGIJA
dienų
atikas, enameliuoti pečiai, kla
DR-JOS MITINGO
SIUNČIA PROTESTĄ
šenėje drg. Masiulionio nuo Kalinauskas pasakė trumpą buvo užmušti ir keliolika Svečiai važinėjasi savo ma delis
bėtai. porčiai su sietais ir 2 karų
garažas. Arti Codman skvero. Klau
8-th St. adresą. Siunčia pa įspūdingą prakalbą, o Dir- sužeista susidūrus automo- sina.
skite savininkės telefonu:
(34)
Praeitą
šeštadieni
LietuLietuvių Piliečių Draugidėką už rubus ir pasakoja velio orkestrą smagiai grie- biliui su autobusu sekmaBRA 0305-J.
jos narių susirinkimas pra- vai Remti Draugijos antras savo buitį. Kaipo gimęs A- žė šokiams. Ypač daug bu dienio vakare prie Scarboeitą ketvirtadienį nutarė skyrius Bostone turėjo savo merikoje, V. Raulinaitis ti- vo jaunųjų
_ _ SLA šeimų na- ro, Me.
PIGIAI PARSIDUODA
pasiųsti musų vyriausybei narių susirinkimą. Nutarta kiši greitai atvykti į savo rių, kurie linksmai laiką lei
GERI NAMAI
PARSIDUODA DU NAMAI
protestą prieš Paryžiaus tai- tęsti pinigų kėlimą našlaičių gimtąją žtmę. bet kol kas do.
SO. BOSTONE trijų šeimynų
SO. BOSTONE
Vienas 5 šeimynų ir storas, par 7-5-2 kambariai ir storas, mau
kos konferencijoj pasiro- atgabenimui, nutarta pada- negali susižinoti su savo gi
Atsirado Cenzorius
siduoda pigiai; kitas 3 šeimynų.
džiusius neva Baltijos šalių ryti parengimą rugsėjo mė- minėmis, kurie gyvena kur
Susidomėjo Vakariene
4-5-5 anibarių, City Pointe, geram dynė, baltos sinkos, metinės įstovy. Kreipkitės pas:
(34) eigos
“uzsienių reikalų ministe- nesi (whist party), išrinkti nors apie Shenandoah. Drg.
$732. Parsiduoda už
S.
PUČETA
Miesto
“
tėvas
”
arba
konrius.” Tuos Baltijos šalių darbininkai vykti dirbti į Masiulionis sako, kad musų
$3,300.
Bostono ir net tolimesniu
304 3rd St., So. Boston. Mass.
“atstovus” paskyrė, L. R. Draugijos pikniką rug- surenkami drabužiai tikrai apylinkių pažangus žmonės cilmonas W. J. Keenan iš
neva ----------SO. BOSTONE trijų šeimynų
Maskva, o Molotovas atsi piučio 25 d. Chauncy Lake pasiekia pabėgėlius, ką liu rodo didelio susidomėjimo,1 Dorchesterio pareikalavo,,
4- 4-3 kambariai. Parsiduoda už
vežė tuos kvislingus, norė parke ir priimtas protestas dija tokie padėkos laiškai. vakariene, kuri įvyks rug- kad majoras J. Curley už-J PARSIDUODA STORAS $2,500.
IR NAMAS
damas išgauti iš Amerikos prieš Paryžiuje, taikos kon
ROXBURY trijų šeimynų,
>iucio 31 d. So. Bostone, draustų filmą “Outlaw,
pasirodžiusius Lietuvai Remti Draugijos LSS ir LDD suvažiavimų nes ji esanti nemorališka. Sėkmingas geležinių daiktų storas 5- 5-5 kambariai su visais pato
pripažinimą Rusijai Balti ferencijoj
Tas laisvanoris cenzorius ir namas, geriausioj South Bostorio gumais. Parsiduoda už $7,000.
jos šalių. Nutarimas pasiųs- Baltijos kvislingus, kuriuos
delegatams pasveikinti.
Piknikas Ateinantį
biznio vietoj, parsiduoda labai pri- Telefonas ŠOU 4C63.
kalba katalikų bažnyčios
ti protestą priimtas vienbal- rusai atsivežė, kaip neva
Sekmadienį
J
einama kaina. Klauskit telefonu:
vardu.
į Lietuvos, Latvijos ir Estijos
ŠOU 2039.
(X4)
šiai.
RADIJO PROGRAMA
BORIS BEVERAGE CO.
Rep . “užsienių reikalų ministe
Ateinantį
sekmadienį
rius.” Protestai pasiųsti pre prie Chauncy Lake, WestLietuvių Radijo Korpora
LINKSMAS IR ĮVAIRUS
220 E Street, South Boston
B. Petruševičiau* Užmušė zidentui ir Valstybės sekre boro, Mass. įvyks metinis
cijos programa ateinantį nePristato toniką, vyną ir viso
jas Mirė Elektros Kedėje toriui.
Lietuvai Remti Draugijos dėldienį iš \V0RL stoties,
-.•PIKNIKAS:kios rūšies alų baliams, vestu
•
Rep. piknikas. Rengėjai laukia
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
vėms j namus ir sales.
(-)
Praeitą ketvirtadienį Bos
RENGIA
svečių iš visų Massachusetts 10:30 ryto, bus tokia:
«
Savininkai:
tone buvo pasodintas į elek Sandariečių ir Gabijiečių lietuviškų kolonijų. Piknike
ALT Sandaros 1-mas Apskritys
1
—
Virginia
Shumskiutė
tros kėdę Raphael Škopp,
Juozas Arlauskas ir
bus
marga
iigraži
progra

Piknikas
iš
Millbury,
Mass..
armonisbanditas iš Brooklyno, nu
Juozas
Skendalis.
SEKMADIENĮ (PRIEŠ LABOR DAY)
ma. Linkėtina didelio pasi
tė.
Telef.: ŠOU 3141.
teistas mirti už Bronio Pet
RUGSĖJO-SEPTEMBER 1, 1946
Rugsėjo 8 dieną Keistučio sekimo.
2— Dainininkė Dr. Emi
ruševičiaus užmušimą. R. Parke, East Dedham, įvyks
KEISTUČIO PARKE, East Dedham, Mass.
Skopp mirė su maldomis, šaunus piknikas. Jį ruošia Pavaišins LSS Suvažiavimo lija Rudokiutė iš So. Bos
tono.
rabino lydimas. Paprastai Sandaros 7-ta kuopa ir Ga
Delegatu*
Programa bus įvairi ir smagi: muzika, šokiai, dainos
A. J. NAMAKSY
3— Pasaka apie Magdutę.
manoma, kad mirtis elekt bijos choras. Visas šio pik
ir kt. Taipgi bus įvairių valgių ir gėrimų.
REAL ESTATE & INSURANCE
ros kedėje yra staigi, bet niko pelnas, jei neklystu,
Ona Ramanauskienė, gy
Po programos parašykite Kviečiame Bostono ir kitų kolonijų lietuvių atvykti į
R. SKopp mirtis tęsėsi 35 eina Gabijos choro naudai venanti West Hanoveryje, savo įspūdžius ir nusiųskite
414 W. Broadway
pikniką, kur linksmai visą dieną praleisite. *
SOUTH BOSTON, MASS
minutes. Pirmą kartą palei Kurie nori smagiai laiką yra nuoširdi keleivietė ir šiuo adresu- W0RL StaOffice Tel. So. Boston 0948
Kviečia Sandaros 1-mas Apskr.
dus elektrą Skopp buvo tik praleisti ir prisidėti prie pa musų organizacijų rėmėja tion, Lithuanian Program,
Res. 37 ORIOLE STREET
tai pritrenktas ir reikėjo laikymo šio choro, maloniai Aną vakarą drg. J. Taurins- Boston, Mass. S. Minkus.
VVest Roibury, Mas*.
dar penkius kartus leisti e- prašomi dalyvauti.
kui pranešė sekamą:
Tel. Parkway 1233-W
lektrą, iki daktaras jį pa
“Pasakyk rengimo komi
skelbė mirusiu. Prieš mirtį
Geriausia Užeiga Vyram* ir Moterims Yra
sijai, kad LSS suvažiavimo
Skopp prašė, kad jo kūnas
delegatams bus pristatytas
Išvyko Atostogų
butų nugabentas į Brooklydešimties svarų farmerskas
DR. D. PILKA
SOUTH BOSTON CAFE
ną ir ten palaidotas.
suris.”
* .. Ofiso Valandos: noo 2 iki 4
Vincą* Balukonis, Savininkas
Lovveliškis draugas L. Thanks, drauge Rama
ir nuo 7 iki 8“
Paulauskas
šį
ketvirtadienį
Laiškas Onai Pocienei
nauskiene!
išvyksta porai savaičių ato
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geKomisija.
J
506 BROADWAY
stogų
į
Kanadą.
Nova
Scoriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš“Keleivio” ofise yra iš
SO. BOSTON, MASS.
kreiptis raštu pas:
(30)
Europos prisiųstas Onai Po tia provinciją. Sydney Mi
Kas Nužudė McGurk?
♦ Telefonas: SOUth Boston 1320
7:30"; 7:20
cienei laiškas. Rašo Augus nės miestą, kur ilsėsis pas
tinas Pocius ir prašo mus savo gimines. D. L. Pau Bostono policija vis dar
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.
VVONDERLAND
Tel. TRObridge 6330
-t £ v r g
perduoti jai. Jei kas Oną lauskas vyksta savo auto negali išspręsti galvosūkio
Pocienę pažįsta, prašom mobiliu lydimas žmonos El- kas nužudė jauną merginą
IDr. John Repshis
mos ir dvejų sūnų.
jai pranešti apie tai.
McGurk, kurios lavonas bu
(REPŠYS)
vo surastas prieš mėnesį lai
LIETUVIS GYDYTOJAS
ko viename prūde prie On
LIETUVAI REMTI DRAUGIJOS
Valandos: 2-4 ir 6-8
set miestelio. Buvo suimtas
Nedėliomis ir Šventadieniais:
vienas buvęs kareivis, C
nuo 10 iki 12 ryto
R. Goodale, po ilgo tardy
278 HARVARD STREET
kamp. Inman St_, arto Central Sų.
mo
jis
buvo
paleistas,
bet
RUGPIUCIO - AUGUST 25, 1916
CAMBRIDGE, MASS.
anądien policija j įvėl su
ėmė ir dabar laiko kalėjime
LAKE CHAUNCY PARKE
be belos. Policija sako,
WESTBORO, MASS.
Dr. Leo J. Podder
kelsianti teisme bylą prieš
RENGIA
Iš Leningrado.
Bus Graži Programa: DAINOS, MUZIKA, KALBOS Goodale dėl McGurk nužu
Specializuoja
Vyrišku organų nu
LIETUVIŲ SOCIALISTŲ SĄJUNGOS 60 KUOPA
dymo, bet įrodymas prieš
silpnėjime.
Gyvenimo
permainų
Iš So. Bostono busai į pikniką ei* 12:30 vai. po pietų, tariamą žmogžudį nebus
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
nuo Lietuvių Piliečių Draugijos svetainės, E ir Silver Sts. lengvas. McGurk nužudy
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos:
nuo 10 iki 12 dienų
tikrai sudarė policijos
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
Lietuviai ir Lietuvės:—Kviečiame jus dalyvauti mas
tyrinėtojams didelio galvo Nedėlioj, Rugsėjo-Sept. 1,1946
180 HUNTINGTON AVK,
šiame Lietuvai Remti Draugijos piknike. Ši draugija sūkio. Apklausinėta šimtai
BOSTON, MASS.
dirba labdaringą darbą, šelpia nuo karo nukentėju liudininkų, bet vis dar yra
TeL Commonwealtb 4571
sius Lietuvos žmones. Visas savo įplaukas ji skyrė ir abejonių.
skiria labdarybei. Ir šio pikniko pelnas bus paskirtas
MUNICIPAL SVETAINĖJ
labdarybei. Todėl visi ir visos dalyvaukit šiame pik
TeL ŠOU 2805
nike, prisidėkit prie šio kilnaus darbo.
Lake Chauncy Parkas randasi prie Tumpike Road,
Ant Broadway, tarp G ir H gatvių,
DAKTARAS
WELC0ME
greta Westboro miestelio.
South Boston, Mass.
J. L. Pasakantis
RENGĖJAI.

!

PRAKALBOS!

I’ I K IV I I< YV

LSS ir LDD Suvažiavimų
Delegatai!

LDD ir LSS Suvažiavimų Delegatams Pagerbti

Mes. žemiau sekančių
įstaigų savininkai, svei
kiname abiejų suvažiavi
mų delegatus ir linkim
jiems sėkmingo darbo:
Lietuvių Piliečių Kliubas,

Subatoj, Rugpiučio-August 31,1946
LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJE
Prie E ir Silver Sts., So. Bostone
Bus rauni programa. Dainuos Gabijos Choro Mer
gaičių Grupė, vadovaujant Stasiui Paurai
Pradžia 6 valandą vakare

Kurie norit smagiai laiką praleisti ir pasimatyti
su musų svečiais iš kitų kolonijų, dalyvaukit šiame
bankiete. Rengėjai daro viską, kad patenkint šio
banketo dalyvius.
Įsigykit tikietus jau dabar. Jų galit gauti pas
LDD ir LSS kuopų narius ir “Keleivio” ofise.
LDD ir LSS Kuopos.

Cor. E and Silver Sts.
South Boston Cafe,

260 W. Broadvvay
Pen Tavern,

307 W. Broadway

OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

— KALBĖS —

Seredomis:

Nuo 9 ryto iki 12 dienų

Dr. P. GRIGAITIS, iš Chicagos

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

“Naujienų” Redaktorius ir Amerikos Lietuvių
Tarybos Sekretorius
Pradžia 7 vai. vakare.

Įžanga nemokama

DR. G. L. KILLORY
DR. PIJUS GRIGAITIS

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

BOSTONO IR APYLINKIŲ LIETUVIAI:
Kviečiame visus skaitlingai susirinkti į Municipal svetainę ir išgirsti vieną ge
342 W. Broadway
riausių kalbėtojų — “Naujienų” redaktorių ir Amerikos Lietuvių Tarybos sekretorių.
Diamond Cafe
Dr. P. Grigaitį.
305 W. Broadway
Musų kalbėtojas stovi priekyje to judėjimo, kuris daro pastangų nepriklausomai
Boris Beverage,
ir demokratinei Lietuvai atstatyti. Jis geriausiai žino, kas jau padaryta ir kas dar
220 E Street
manoma daryti išvadavimui musų tėvų krašto. Bus labai įdomu išgirst jo kalbą.
Strand Cafe,
Dr. P. Grigaitis aiškins ne tik Lietuvos bylą. Jis kalbės apie visų taiką ir laisvę
374 W. Broadway
mylinčių tautų kovas už laisvą ir ramų gyvenimą. Jus patirsite, kad Lietuva turi mi
lionus draugų; kad. galų gale, bus nutrenkti žiaurios diktatūros pančiai ir pasaulis,
Third Street Cafe,
?
Cor. 3rd and Dorchester kartu ir Lietuva, vėl bus laisvas.
Tad visi ir visos bukite šiose prakalbose. Maloniai prašome nesivėlinti, nes pra
Broadway Casino,
kalbas norim pradėti skirtu laiku.
377 W. Broadway
Salė bus atidaryta 6:30 vai. vakare.
___
RENGĖJAI. ,
Silver Cafe,

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTO J AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to-J
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinam*
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS,
TeL SOUth Boston 4618

