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Senatorius Vandenberg Žada
Ginti Lietuvos Laisvę

JUGOSLAVIJOS NERAMUMŲ VIETA

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

’įPasaulio Galybes Kalba Apie
Turkija atsakė Maskvai
T Alk 3 ir•• Ruošiasi Kami
Į dėl Dardanelų sąsiaurių'

•kontrolės. Mandagiai, bet;
----- ;-------.
labai aiškiai turkai atmeta Jugoslavija Kaltina Ameriką — Ukraina Iškelia Bylą
rusų siūlymus ir sako, Dar-Į Graikijai — Maskva “Išvalė” Litvinovą — Turkija Modanelų gynimas turi toliau,
bilizuoja Armiją — Amerika Stiprina Oro
likti Turkijos rankose, o j
Laivyną Europoje
kaip sąsiauriais naudotis,
Praeitą ketvirtadienį A- Į būklę ir cituojami kai ku
Amerika įteikė Jugosla- rui. Bet visos kalba apie
turkai
siūlo derybas tarp
rie
dokumentai.
merikos Lietuvių Tarybos'
vijai
praeitą savaitę ultima- taiką ir pabrėžia, kiek jos
visų
užinteresuotų
valstybių,
Senatorius, atydžiai iš
Vykdomojo Komiteto na
tumą
tuoj pat paleisti suim- trokšta taikos ir gero sugyįskaitant ir Ameriką.
riai, pirmininkas L. Šimutis, klausęs žodžiu duotus jam
Turkija atmeta rusų iš-į tuosius Amerikos lakūnus ir venimo.
sekretorius Dr. P. Grigaitis paaiškinimus ir padėkojęs
keltą
kaltinimą, kad per J keleivius, kurie buvo dveir iždininkas Mikas Vaidi už laišką bei pridėtą prie
karą
ji
praleido per sąsiau-. juose pašautuose Amerikos Amerikoje Šiemet
la, matėsi ir turėjo ilgą pa jo informacinę literatūrą,
rius vokiečių ir italų karo orlaiviuose. Jugoslavija lasikalbėjimą su Jungt. Vals pareiškė, kad jisai giliai
Geras Derlius
laivus. Turkai sako, tas ne-'.kunus ir keleivius paleido.
tijų senatorių Vandenber- simpatizuoja lietuvių tau
! tiesa. Per karą pravažiavo Trys Amerikos lakūnai su--------gu, kuris, kaip žinoma, yra tai, supranta jos nelaimę ir
i
—
—
i
---•
—
i_.—
i
ras
ti
nušauti.
Jie
buvo
pa-'
Šiais
metais
Amerika tuper
sąsiaurius
keli
laivai,
J. A. V. delegacijos naiys darys ką galėdamas, kad
laidoti
viename
kaimelyje,
ri
labai
gerą
derlių.
Numakuriuos vokiečiai ir italai
taikos konferencijai ir vie jai pagelbėti.
skaitė prekybiniais laivais, Du rasti žuvę kalnuose, kur tomą, kad Amerika galės
nas įtakingiausių Kongreso
Sovietų
Rusijos
užsimoji

bet kurie gal buvo naudo jie bandė nusileisti parašiu- parduoti užsieniams 400
vadų užsienio politikoje.
mas aneksuoti Lietuvą, Lat
jami ir karo tikslams. Kaip tais iš pašauto orlaivio. Žu milionų bušelių kviečių.
Pasimatymas įvyko jo viją ir Estiją yra, jo jsisititik anglai ir rusai pareika vusių palaikai parvežami į Nuo ateinančio mėnesio bus
rezidencijos mieste, Grand kinimu, niekuo nepateisina
panaikintas
patvarkymas
lavo tokių laivų nebepraleis- Ameriką.
Rapids, Mich. dieną prieš ma nedorybė ir sutrempikept
juodesnę
duoną.
Alaus
Jugoslavijos
spauda
ir
ti,
turkai
uždarė
jiems
ke

išvyksiant jam į Paryžių, mas visų principų, pažymė
bravarai
ir
degtinės
varyk

diktatorius
“
Tito
”
iškėlė
lią. Turkija žada ginti savo
kur jisai buvo skubiai iš tų Jungtinių Tautų Čartery
los
gaus
daugiau
javų.
nepriklausomybę nuo visų kaltinimus prieš Ameriką ir
šauktas valstybės sekreto je. Čia senatorius paėmė
Apskąičiuojama, kad šių
agresorių, iš kurios pusės Angliją, kad tos valstybės
riaus Byrneso. Tuo budu pasaulio organizacijos čar
Laužyta juoda linija šitame žemėlapy parodo ame jie bepasirodytų.
metų
regordinis kviečių der
“
šnipinėja
”
Jugoslavijos
pasikalbėjimas įgijo dar terio tekstą, atspausdintą rikiečių orlaivių kelią tarp Vienos ir Udinės. į tą ke
lius
siekia 1.160,000.000
paslaptis
ir
per
10
dienų
didesnės reikšmės, negu mažoje knygelėje, ir nuro lią įsikiša siauras Jugoslavijos kampelis. Iš orlaivio
bušelių,
o kornų derlius bus
110 kartų skraidė orlaiviais
Amerikos Pagelba virš
kad buvo tikėtasi, darant su dė tą vietą, kur kalbama sunku tą sieną pastebėti, nes ant žemės tokių juodų
Jugoslavijos teritorijos. 3,400.0000.000 bušelių. To
senatorium “appointmentą” apie tautinio apsisprendimo linijų nėra, todėl lakūnai kartais perskrenda ją visai
Tito
Diktatūrai
Jugoslavijos
spauda “grasi kio didelio derliaus Ameri
prieš trejetą savaičių laiko. teisę. Aišku, tarė jisai, kad ’ netyčia. Nors tie orlaiviai neginkluoti, paprasti trans
na,” kad Tito iškels skundą ka niekada nėra turėjusi.
Senatorius Vandenberg tie rinkimai, kurie buvo portai, bet kaip tik jie perskrenda per Jugoslavijos
Amerika yra davusi Tito prieš Ameriką ' dėl Duno
Baltijos kraštuose, sieną, galvažudžio Tito komunistai tuojau juos šaudo. valdomai Jugoslavijai už jaus laivų sulaikymo ame Unijos Svarsto Už
priėmė ALT Vykdomojo pravesti
_
<.il,
9 tr^Trl ia e iž
Ir du Amerikos orlaiviai buvo jau numušti žemėn; su 32 milionus dolerių visokios rikiečių okupuotoj zonoj
Komiteto narius labai ma
darbių Klausimą
vienu žuvo visi žmonės. Be to, Tito kareiviai buvo jau karo medžiagos ir už 429,- Vokietijoj.
tautinio
apsisprendimo.
loniai ir kalbėjosi su jais
dukart
įsiveržę
į
amerikiečių
zoną
Aurusimjos
apylin

Rusijos
spauda
palaiko
500,000 dolerių pašalpos iš
ištisą valandą.
(Nukelta j 2-rą pusi.)
kėj ir apšaudė amerikiečius. Amerikiečiai du užpuoli- UNRRA. Ta pašalpa irgi Jugoslavijos diktatorių ir CIO ir Darbo FederaciRusai Sutrempė Visus
Lūs užmušė. Demokratinės valstybės šitais komunistų milžiniškoj daugumoj eina giria jį už drąsą, kad jis ns- jos unijų centrai WashingPrincipus
žiaurumais labai pasipiktino ir Amerika nusiuntė Ti iš Amerikos. Kaip tik pasi issigando Amerikos grasini- tone svarsto dabar uždarIndijoj Susidarė
Trumpai paaiškinus sena
tui ultimatumą, kad į 48 valandas visi suimti ameri- baigė karas Europoje į Ju- mų.
’bių klausimą. Unijos laukė,
toriui ALT Vykd. Komite
čiai
butų
paliuosuoti
ir
kad
daugiau
Amerikos
orlaiviai
Indų Valdžia
' goslaviją buvo siunčiama Ukraina nei iš šio, nei iš kol valdžia įves kainų konto atvykimo tikslą, jam
nebūtų šaudomi. Tito nusigando ir suimtuosius jankius galybės visokios pašalpos, to, iškėlė skundą prieš Grai trolę ir uždės naujas “lu
buvo išdėstyta dabartinė
Praeitą šeštadienį Indijoj paleido. Bet Maskva už savo berną užsistojo ir išplū maisto, mašinų, įrankių ir kiją Jungtinių Tautų tary bas” ir tada žadėjo per
apverktina Lietuvos padė susidarė grynai indų vai- ( do Washingtoną, kam tokiai “mažutei valstybėlei” kitokių daiktų už milionus boj, kad ji, kaipo anglų o- svarstyti klausimą, ar reitis sovietų okupacijoje, pa džia, kuri kol kas turi 12; giiimoja ultimatumais.
| dolerių. Jugoslavijos dikta kupuota šalis, gresia taikai • kalauti uždarbių pakėlimo.
brėžiant tai, kad sovietų narių. Ta valdžia rugsėjo 2 •
tūra gautą iš Amerikos pa Balkanuose. Graikai žada Dabar atėjo laikas tokį
Rusija jau antim kartu yra dieną perims Indijos valdy-'
šalpą pardavinėjo savo ša paaiškinti, kas iš tikrųjų persvarstymą daryti. Nauneteisėtai įsiveržusi į Lietu mą. Indijos valdžia turės Orlaivy Tyrinės Kos- Kriminalizmo Banga lies gyventojams ir iš tų pi gresia taikai Balkanuose.
jas OPA bilius jau veikia,
vos teritoriją ir šeiminin-, paruošti Indijos konstituci minius Spindulius
Kinijos
pilietinis
karas'J™
'Kurion;s Pr<*«msuždėnigų
galėjo
lankytis.
Virš
Amerikoje Auga
kauja tenai “kaip namie.” ją ir vykinti gyveniman In
eina
smarkvn
Kiniios
ko|tos
kainų
lubos- bet dau^"
pusės visų Jugoslavijos val
žiauriai persekiodama Lie dijos nepriklausomybę. Kol i Massachusetts Technolo•
‘
•
’
•
J
"
,
mas
maisto
produktų lieka
grasina
sumobili,
•
T .
Šiais metais per pirmuo džios pajamų paeina iš UN munistai
tuvos žmones, masėmis ga kas į Indijos valdžią nęįė-' giojs Instituto mokslininkai
r ia 6-r
i................be jokios kontroJes.
Jeigu
RRA pašalpos pardavinėji zuoti
sius
šešius
mėnesius
sunkių10 milionų kiniečių i
J eentrai niJsi<?tatve. js_
bendama juos į Rusijos gi jo mogametonų atstovai, bet
mo.
įsitaisė
orlaivį
su
instrumenjų
prasikaltimų
skaičius
A
karą
prieš
nacionalinę
vy
,
reikalavima dėl uždar
lumą ir išviso elgdamasi su jiems yra užtikrintos vietos,
riausybę.
Mandžurijoj ir
reiKa avimą dėl uzdartai
tyrinėti
kosminiams
merikoje
padaugėjo
13%,.
Lietuva, kaip su rusų im valdžioje. Šiaip jau į tą;
i
ii
•*
v
••
•
*
biu
kils nauja
spinduliams. Mokslininkai Pernai per šešius mėnesius
keliose kitose Kinijos yieto« pakėlimo,
'
„ .
perijos provincija.
Rusai
Leidžia
šy

naują Indijos valdžią įeina'
se eina kruvini mūšiai tarp
*
Vykd. Komitetas prašė visų srovių ir tikybų atsto 5K3® -1]10 orlaiviu iki i buvo papildyta 460,000 pra40.000
pėdų
aukštumo
ir
1
sikaltimų,
o
šiais
metais
todams
Bėgti
nacionalistų
ir
komunistų.
senatorių daryti kas gali vai, nors daugumą naujo
LE
bandys surinkti daugiau ži- kių prasikaltimų buvo paAmerika stiprina savo o- MASSACHUSETTS
ma. pavartojant savo dide joj valdžioje turi “kongre mų
GIONIERIAI
POSĖ

apie “kosminius spindu
Iš rusų okupuotos Rytų ro laivyną Europoje.*o čia
lę įtaką J. A. V. valdžioje so partija.” Naujos valdžios lius,” apie kuriuos sakoma, pildyta 520.000. Daugiau
DŽIAVO LOWELLY
ir dabartinėje taikos konfe priešakyje stovi Pandit J. kad jie kada nors bus nau šiai prasižengimų papildo Europos kas mėnuo atbėga krašte valdžia skelbia nau
jauni žmonės.
į amerikiečių okupuotą Vo ją pramonės mobilizacijos 25,000 Massachusetts le
rencijoje, kad lietuvių tau Nelru.
jas energijos šaltinis, daug
Kriminaliniai prasižengi- kietijos dalį apie 10,000 žy programą. Pramonė turi bū gionierių buvo suvažiavę
ta butų apginta nuo apni
galingesnis,
kaip
atomai.
Magometonai yra prie
gimai auga todėl, sako ži dų. Iš Lenkijos. Vengrijos ti paruošta per 24 valandas trims dienoms į Lovvell į
kusiu ią bolševikų smurto
Daug
kas
pranašauja,
ir kad butų jai duota proga šingi naujai valdžiai. Vie kad .kosminiai spinduliai novai, kad po karo jaučia i/net iš Rusijos žydai bė pereiti į karo gamybą.
valstijos legionierių kongsumobilizavo
samas didesnis žmonių palai ga organizuotai, neva slap Turkija
galimai greičiausiu budu nas magometonas buvo įė
_
išsirinko
laiku bus įkinkyti į dumas, ginklų dabar pas tais keliais su Maskvos val vo armiją
ir yra pasiruosu- resą.
na«jugLegionieriai
vf,stijog viršininkus
atsistatyti kaipo laisvai ir jęs į tą naują valdžią, bet greitu
ir pirmiausiai į karo žmones yra daugiau, (viso džios leidimu. Šiaip jau iš si gintis, jei rusai bandytų
nepriklausomai
valstybei. sekmadienį nežinomi pikta darbą
darbą.
Amerikoje ir Rusijo kių karo suvinirų), šeimos Rusijos niekas negali išvyk užgrobti Dardanelus. Ame priėmė apie 30 rezoliucijų
Čia pat jam buvo įteiktas dariai jį užmušė. Indijos je jau senai
daromi visokie įtaka į jaunąją kartą yra ti, ”geležinė uždanga,” ku rikos ir Anglijos karo lai visokiais klausimais, nuo
reikalauja,
visų trijų ALT Vvkd. Ko magometonai
atominės bombos iki nemiteto narių pasirašytas kad jiems butų pripažinta bandymai su kosminiais sumažėjusi, o mokyklos, ri skiria Europą į dvi dalis, vai koncentruojasi Vidurže morališkos literatūros, ir
Cambridge mo mūviu teatrai, radio ir labai griežtai saugoma, bet mių juroje. Anglų generali
laiškas, kuriame yra išdės-, teisė kurti savo nepriklau spinduliais.
kslininkai sako, jie skrai spauda nepajėgia pakreipti žydams rusai leidžia bėgti. nio štabo vadai turėjo svar po didelio parado išsiskirs
tyti ryškesnieji faktai, lie somą valstybę — Pakista dys,
norėdami gauti dau jaunų žmonių energiją į do UNRRA pareigūnai Vo bius pasitarimus Camberly, tė namo. Legionieriai rei
čiantys dabartinę Lietuvos ną.
kalauja, kad Amerika butų
giau pagrindinių žinių apie rą kelią.
kietijoj mano, kad Rusija Anglijoje. Anglų maršalas pasiruošusi karui ir kad ap
kosminių spindulių ypaty
tyčia nori kiek galima dau Montgomery lankosi Kana sisaugotų nuo tokių užpuo
bes.
Dr. P. Grigaičio Prakalbų Maršrutas
giau žydų išvaryti iš Lenki doje ir atvyks į Washingto- limų. kaip Jugoslavijoj.
PAIMA 505 JAPONŲ
jos, Vengrijos ir kitų kraš ną tartis su gen. EisenhovveDIRBTUVES
tų, kad Anglija turėtų dau- riu.
Musų skaitytoju žiniai šiuo pranešame, kad Dr. P. HUKBALAHAPS DAR
RUSŲ LAUKIA
Maskva pavarė iš užsie- 120.000ĮSAKYMO
Grigaitis, “Naujienų” redaktorius ir Amerikos Lietuvių VEIKIA FILIPINUOSE
Aliantn okunacinė val- iriau sunkumų su Palestina
Tarybos sekretorius, kalbės sekamose vietose:
Filipinų saloje
Žinomas žurnalistas, D.
SO. BOSTON. MASS.—rugsėjo 1 d., Municipal sve
ilgos
pertraukos
Pearson savo sindikuotoj
tainėj. Broadwav, tarp G ir H Sts. Pradžia 7 vai. vakare.
rašo, kad 120,WORCESTER, MASS.—rugsėjo 4 d.. L. U. Kliubo vinas mušis tarp policijos naimta daugiau dirbtuvių, i eiti per sieną,
kinta amerikiečiais, ji iške- kolumnoje
ir
ginkluotų
valstiečių,
vaPirmon
galvon
imamos
ka000
rusų
paratruperių
yra
svetainėj. 12 Vemon St. Pradžia 7 vai. vakare.
dinamų
Hukbalahaps.
Valsro
ir
sunkiosios
pramonės
LONDONE
BUS
ŽYDŲ
IR
lia
Litvinovą.
o
kada
Mal

sukoncentruota prie Juodų
NORVVOOD, MASS.—rugsėjo 5 d.. Lietuvių svetai
tiečiai reikalauja pravesti dirbtuvės, be kurių
ARABŲ
DERYBOS
va rūstauja — ,u
ji baudžia jų jurų pakraščių ir laukia
tieciai
Kurių negaliakadų ulaidvj
nėj, 13 St. George Avė. Pradžia 7:30 vakare.
” ■
Litvinovą irir padeda
padeda jį į
. —7-77
. 'Litvinovą
BROOKLYNE—rugsėjo 6 d., Arnalgameitų svetai griežtą žemės reformą. Tie ma vesti karo. Kaip tas atinova« įsakymo pulti Turkiją. Ru
valstiečiai
gavo
ginklus
per
silieps
į
Japonijos
ūkį,
dar'
Anglija
kviečia
arabus
ir
lentyną.
Dabar
Litvn
sija turi sutraukusi daug
nėj. 11-27 Arion PI. Praždia 7:30 vakare.
nepakarą,
kada
Amerika
statė
nežinoma.
Spėjama,
kad
žydus
į
bendrus
pasitarimus
lentynoje,
o
Maskva
1
PITTSBURGHE—rugsėjo 8 d.. Mokslo Draugijos ginklus visiems, kurie tik dalis paimtųjų dirbtuvių dėl Palestinos. Pasitarimai tenkinta. Rusų armijos su- kariuomenės prieš Turkiją
ir Iraną.
svetainėj. 142 Orr St. Pradžia 3 vai. popiet.
norėjo priešintis japonams, paliks Japonijoj ir tik per- įvyks Londone rugsėjo 9 d. trauktos prie Juodųjų jurų
Suminėtų kolonijų lietuvius raginame skaitlingai da Valstiečių priešinimosi cen- eis į sąjungininkų rankas ir Iš arabų pusės anglai kvie- ir nne Šiaurės Irano.
R«nki biznierius, kurie
lyvauti prakalbose. Dr. P. Grigaitis kalbės svarbiais mu tras yra viduriniame Luzo- bus naudojamos taikos ga- čiai į derybas septynių ara-' Visos didžiosios valstybės Remkit
mybai
>biškų valstybių atstovus.
[ginkluojasi ir ruošiasi ka- skelbiasi ‘Keleivyje.’
sų visuomenei klausimais—Lietuvos klausimais ir kitais. nt

Turėjo Pasimatymą su Amerikos Lietuvių Tarybos Va
dais — Smerkia Rusijos Agresiją — Sako, Užgerinimo
ir Nuolaidų Politika Baigta — Senatorius Jau Paryžiuje
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1
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kai ateitų reikalais tą gin
MIRTIS JAVŲ KENKĖJAMS
čą spręsti, tai Rusija, UNO
saugumo taryboje su savo
l
Gromyko sėdėtų, kaipo tei-į
sėjas ginče ir vėl galėtų
drumsti ir taip jau drumstą
vandenį, nekalbant jau apie
Draugams- ii Toli ir Arti i Taigi, ir sovietiškas “darLDD IR LSS SUVAŽIA tik per ji siųsti — jis jau Rusijos “veto teisę,” kurios
turi savo
žinos, kur ir kaip tą pagel- apsaugoje Tito ir panašus
Ši padienį South Bos-™V^riskS, paVIMAI
-------bą padėti.
Maskvos lėlės gali rodyti
tono Liet. Piliečių I įaugi , donų Jr meaaliuotų ponų.
Amerikai
savo liežuvį. Vis
ŠĮ šeštadieni Bostone ĮDabar pasirodo, kad ir
jos saleje bus LDD ku pų p. j - badmiriauja, antatstovų suvažiavimas. Va- /. ..
vyksta Lietuviu Darbininkų kai kurie bolševikuojantie- kas tas rodo, kad Amerikoj
Draugijos
suvažiavimas, ji žmonės siuntė paketukus vis dar yra žmonių, kurie
kare ir ten pat bus bankie- 11
kad Pruseika
važiaviNesijuokit, kad Pruseika
tas mn
LDD ir iss
LSS =,,
suvažiavi
šeštadienio vakare, South su Įvairiais daiktais savo mano, kad dvokiantis UNO
bijo važiuot į “rojų.” Jis
mu delegatams pagerbti.
Bostono Lietuvių Piliečių giminėms Lietuvoje. Tie pa- lavonas yra gyvas...
žino, kad generolo cino ten
Ant rytojaus, rugsėjo 1,
Draugijos svetainėje Įvyks ketukai grįžo, nes LietuvoMunicipal svetainėje įvyks negaus, . be
, jo — Leoną
LDD ir LSS suvažiavimų je žmonės negali nežmoniš- AR GALAS NUOLAIDŲ
prakalbos. Kalbės “Naujie- badas piaus.
POLITIKAI?
deleg-atams pasveikinti va- kai aukštų muitų sumokėti,
delegatams
nų” redaktorius ir Ameri Poli Tax Demokratija
karienė. Sekmadieni ir pir o kartais ir tie žmonės jau...
kos Lietuvių Taiybos sekremadienį posėdžiaus Lietu išvežti i Sibirą. Paketukai Rusija pasiūlė turkams
Mississippi valstija turi
grįžta
išvogti,
išdraskyti,
“
pasikalbėti
”
apie
Darda

torius, Dr. P. Grigaitis.
« u tax- demokratiją. Iš
vių Socialistų Sąjungos su
važiavimas.
Sekmadienio geresnius daiktus bolševikai nelus. Maskva siūlosi “pa
LSS kuopų atstovų šuva-: x 250>000 piliečių, kurie ne
vakare So. Bostone. Muni- nukniaukia pakelėje. Gau dėti” turkams ginti Darda
žiūrimas
bus rugsėjo 1 ir 2,1
H balsuoti, pereituose
Alabamoj. Georgijoj ir Floridoj vabalai apniko
nelų sąsiaurius nuo kokių
cipal Building svetainėje Į- nasi nei šis, nei tas.
Sandaros svetainėje.
(nominaeijų
balsavimuose
•'Laisvė” dabar barasi, tai nežinomų priešų. Kadai pynacų laukus. Valdžia siunčia tenai 1,500 tonų nuo
Be to, Dr. Grigaičiui dar dal
o apie 200,000. Tuo
vyks masinis mitingas, ku
du tiems kenkėjams naikinti. Ši nuotrauka parodo
riame kalbės drg. P. Gri .kad tie “draugai” nekreipė se Rusija panašų pasiūlymą vieną
prakalbos Wor- budu daugiau kaip milionas
Alabamos farmerį purkščiant pynacų lauką nuo ruošiamos
gaitis iš Chicagos, “Naujie- dėmesio į Bimbos pamoki darė ir Lietuvai, o kada Lie
cesteryje
(rūgs.
4) ir Nor- piliečių neturėjo teisės baldais
iš
traktoriaus.
,
nimus
ir
norėjo
sušelpti
sa
tuva
sutiko
įsileisti
rusų
nu” redaktorius.
woode — nigs o.
_ suoti. §jtą teisę jiems atėPažangiosios lietuvių vi viskius. Tie bolševikuojan- garnizonus (1939 m. spalių.
Draugai is toli ir arti (istmė « n
įstatymas.
Senatorius A. H. Vandenberg Žada
suomenės atstovų suvažiavi- tieji žmonės užmiršo, kad 10 d.), rusai atėjo ir po ke
Bostono ir apylinkių), ziu-Į Tik del t0 ir iaįmėj0 plamai vyksta tokiu laiku, ka- Stalino karalystėje nevalia lių mėnesių pasiėmė visą
rėkite, kad musų suvaziavi- čiaburms senatorius. “The
Ginti Lietuvos Laisvę
da visi lietuviai visame pa-į šelpti saviškius, ten galima Lietuvą. Panašiai rusai pa
mai, musų bankietas ir mu- Man Bilbo.” jįs yra nežyšaulyje daugiausiai sieloja-Į tiktai siųsti pašalpą per darė su Latvija ir Estija.
sų prakalbos praeitų sėk mios ir fanatiškos mažumos
nuvykęs į Paryžių bus visą mingai !
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
si del Lietuvos likimo. Tas’partijos “labdarybę,” kad Panašiai jie padarytu ir su
atstovas.
klausimas stovės ir musų okupantai ir bolševikų pa- Thrkija.
Tačiau kyla problema, laikų sargyboje. Jeigu po Tai galima padaryti ir
Dėdei Šamui reikalinga
Laissuvažiavimų pirmoje vieto razitai pasipelnytų.
Amerikos msai neklausė kaip atitaisyti daromą si- nas Molotovas panorėtų reikia padaryti — visi ir vi gera šluota, kuri galėtų ap
je. Kaip galime prisidėti vės” tridmikės nori nusi del Dardanelų. Neklausė toms
tautoms gauti pripažinimą sovieti- sos talkon!
mažoms
valyti sautus. Reikia, labai
I nėms Baltijos respublikoms,
prie Lietuvos klausimo kė mazgoti rankas nuo atsako jie nei anglų, nei francuzų, skriaudą.
reikia kito Lincolno.
Komedijos
Diplomatijoj
kurių neva atstovus jisai
limo ir prie Lietuvos išlais mybės ir sako:
nei graikų. Jie mano, kad
Taikos konferencija Pa Well, Amerika Bankrutuoja
vinimo iš imperialistinės “Vienas dalykas lai būna vi užtektų, jei turkai susėstų Į “Appeaaemento” Laikai atsivežė į konferenciją, tai
Praėjo
į
jisai
pagreitintų
klausimo
ryžiuje
eina želvės žings Maskvos “Pravda” paRusijos vergijos? Kaip ga siems aiškus: Mes neėmėmel prie
bendro stalo su rusais |
f*
Senatorius Vandenberg iškėlimą. Senatorius griež- niu. Rusija ir jos satelitai; skejbg retą naujieną. Ji y•
lime padėti Lietuvos žmo-i ir neimame
jokios atsakomy 1 ir tą klausimą išspręstų.
apgailestavo.
kad taip ilgai tai pasipriešintų tokiai Mas- sabotuoja
konferencijos. ra tokia*
nėms, kūne karo audros Ii-* bės už pasiųstų bei siunčiamų
Nors ir neklausta, Ame
buvo
daromos
visokios
nuokvos
pretenzijai.
O
jeigu
darbus, kiek galėdami ir( “Amerikos monopolistinis
ko nublokšti į įvairias Eu Lietuvon pundelių likimą. Nei rika pasiuntė rusams savo
ropos vietas ir del okupaci gi mes galime priversti Tary paaiškinimą del Dardanelų laidos Rusijai. Per trejus su Rusija to reikalo nekels, tai kur suspėdami.
-kapitalas faktinai jau banpuse
metus
sovietų
valdžia,
į
teks
laukti
iki
J.
A.
V.
bus
.\aujosios Zelandijos at- krotaVo. Visoje šalyje ir
jos sąlygų Lietuvoje negali bų Sąjungos bei Lietuvos vy ir sako. kad ji nesutiks su
grįžti į savo kraštą? Ypa riausybės neimti nuo punde Rusijos noru “bendrai su be pasipriešinimo iš Ameri-Į pasiruošusios tarti savo žo- stovas Jordan šią konferen-, katastrofingai plinta nedarciją charakterizavo šitaip: bas milionai žmonių badą
tingai teks apsvarstyti, kaip lių, atsiųstų iš Amerikos, mui Turkija’’ ginti Dardanelus. kos ir Anglijos pusės, gau- dį.
0 kainos kopia ]
galime remti Lietuvos pa tus. Tokia yra tų vyriausybių Rusų kariuomenė nebus į- davo. galima sakyti, viską. Draugiškas Pasikalbėjimas Mes esam priverst! kiaušy-kenči
ko
tik
ji
norėdavo.
Ji
taip
tis
tų
nuolatinių
kva,
kva/j^gų
”
žangiuosius pabėgėlius, mu politika ir mes jos pakeisti ne leista į Dardanelus. Rusija
Visas pasikalbėjimas ėjo
sų idėjos draugus, kurie tu galime. Neigi mes žinome, ar daug užsiprašė Dardaneluo įprato elgtis kaip tinkama, labai draugingoje nuotaiko kya
. .. . , i Tai bolševikų propaganBe to Jugoslavijoj sau- da «vidaus mjtybai7 sTe
rėjo trauktis nuo bolševikų toji politika bus kada nors pa se, bet ji negaus, ko ji no kad ji nenori tikėti, iog je. Senatoriui buvo duoti fldTm
S
lzz\n InlzTiiirn-.
__
•* _ _
diktatūros ir šiandien sun keista.
ri. Rusai galėtų Dardane nuolaidų laikas jau praėjo. keli klausimai, į kuriuos ji- P01"1 Ąmenkos lėktuvai, guj džiaugiasi žioplas Ivakiose sąlygose turi tęsti
,tos pat Amen- nas jr dar žioplesnis Valeluose laimėti tiktai pavar Del to dalinai kalta ir mu sai atsakinėjo noriai. paį-;?audom*
sų
valdžia,
kuri
kaltais
tvir

kovą. už Lietuvos laisvę ir
vairindamas
rimtus
išva-1kos
gautais
kovos lėktuvais.pianas, kad jie gyvena StaMaskvos agentai nusi- todami jėgą, bet prieš jėgą
tai
pasisako
už
savo
princi

demokratiją
džiojimus sąmojingomis pa- u ^nJ?ri?a'“
; lino rojuje ir. kol kas, savo
mazgoja rankas del Mask bus pavartota jėga ir ar ru
Šalia tų lietuviškų reika vos žulikvsčiu ir vagysčių.
___
sai iš to bandymo išeitų lai pus, bet paskui ima ir vėl stabomis apie savo Datvri-! .. ,L Amerika žada skų-, pančiaku dar neDadžiauna
lų suvažiavimai be abejonės , Bet protestuoti nedrįsta.
„
.
. .. . .
mus tarptautinėse konfe-'^1 JU£OslauJ3 Jungtinių ant tvoros.
mėtojais, galima abejoti. nusileidžia.
Mes tunme
įtikinti poną
Tautų saugumo tarybai, kur T
i u
kai rodo
svarstys visokius organiza-’
____________
Tą galėtų žinoti ir patys ru
Pasikalbėjimo
dalyviai v^Tios^ku^
V-J dienos
cijos reikalus, kaip žadinti, “ULTIMATUMAS* IR sai, jei jų diktatoriams dar
pažangiąją lietuvišką visuo-,
UNO
nėra visai apsvaigusios gal Amerika “appeasemento gavo iš jo naudingų patari VeKJ™. ™da-e-rte ” Amerlkos «?!"?>» va kele
Komedijos
menę Amerikoje, kad’ ji
_____
vos nuo didelių laimėjimu. daugiau nebedarys. Mask mų ir išsinešė įspūdį, kad
nopai padidėjusi. Stalino
butų v eiklesnė, gyvesnė ir
Jugoslavijos karo orlai- Dardanelų klausime įdo va liausis siekusi to. kas Michigano senatorius, ku ar ne?
“rojuje” matyt vargas ke
.o ______
^^^„.bendHesrems rei- vjaj jį dvejų kartų (rugpiu mu yra tas, kad Amerika jai nepriklauso, kada ji tik ris šį rudenį vėl
kandida- . Marsas juokiasi 1 saują. roja, vargas lapoja, vargas
kalams. Kaip veikti bend čio 9 ir rugpiučio 19 dd.) pirmą kartą pasakė rusams rai žinos, jog Amerika ma tuoja republikonų partijos1 ? ^kas rodo, kad musų dip- varteliuose žydi, jei reikia
raišiais klausimais su kito pašovė Amerikos transpor aiškų “ne.” Ikišiol Ameri no tai, ką ji sako.
sąrašu, yra nuoširdus drau-' orn^tai -da^.?c.ail?T?ulle^
stvertis šitokio melo.
mis lietuviškomis srovėmis. to orlaivius, kurie skrido iš kos politika buvo gėdingų
į
gas lietuvių. Jisai pasisakė Pai^aį
Jungtinių Tautų
'gavęs per “long distance”i^° karteri, uz Keturias Lai- Maskvos Šarančiai Lietuvoj
Kune turi butą musų santy- Austrijos į Italiją. _Antro nuolaidų ir jaltiškų išdavysOrganizacija
kiąi _su musų idėjos vien-• orlaivio keH jakunaj jr ke_ čių politika. Bet iš visų nuoKomunistų
spauda nuolat
....
Senatorius yra įsitikinęs, telefoną iš Paryžiaus kvie- sves
mmciais Amerikoje ir mu- įeiviai buvo užmušti. Jugo- laidų Amerika susilaukė kad Jungtinių Tautų orga timą iš sekretoriaus Byrne-'Kvislingai Pietų Amerikoj ..artoją, kad Lietuva esanti
nk0S "daus, serijos valdžia sako. kad tik dar įžūlesnių
------------rusų rei'  nizacija vra geriausia ir so pasiskubinti atvykti į j Pereita ^tadieni ir sek- lslalsv.irlta
,Patys j°s.,gykalavimų.
Dardaneluose
ru

taikos
konferenciją
ir
pri-^adieni
Montevidėo
mies
vento
J
a
J
skina
sau reikiašiuo laiku, gal būt, vienin
P T . -I * . . .
•
• I tie orlaiviai skrido virš jų
Tais įvairiais klausimais žem4 0 jugosl-vijos vaJ£ sams pasakyta sustoti, o jei telė tikra viltis nuskriaus- žadėjo jam būti tenai sek-'te Uru'evaiuie vvko™‘de’ mus .valdininkus ir kitokius
j
° sut ETO Bet Štai k*
pasisakys pažangiosios lie-|džia negalinti
npaaiint; leisti
u“,i laužyti jie norės jėga laužtis, Ame- toms tautoms, į .kurių skai- madienio
btuvių visuomenes suvažia-’ džia «,
fikai, nebus kito^
ip| čių įeina ne tiktai Lietuva,
j,.m• 1
• , ''savo “suverenes t
stnmai. Tie paąsakvmai bns>; Rugft'uffi,‘Sfa amen- pavartoti jėgą. i zroKĮ "’ne Latvija ir Ešfija, bet taip Vete/druii Nepiliečiai žiavimas.” Jį sveikino Jun Katine veikia ‘ “marksiz
gtinių
Valstijų lietuviai mo-leninizmo universitetas
Idon^s ir visai musų visuo-;kos vaIdžia pasiunt4 Jug0. Amerika turėjo ir galėjo ru pat Lenkija ir kitos.
.
ir jo rektorium yra rusas
Gauna Pilietybę kvislingai.
-j®Ve,k^“±Ce±^j
valstybiĘ, uniLinkime suvažiavimams
S^ina^' sams senai pasakyti, bet Senatorius davė suprasti
Europos ir Azijos žmonių lietuvių grupei, kad jisai
suvažiavote aptarti versitete dirba prof. Sibasėkmingo darbo ’
“Bet. jeigu laike nurodyto nelaimei. Amerika negalėjo
112,000 ateivių nepiliečių _lietuvių
____
tautos svarbiuosius nov; vieno rajono kompar
laiko (per 48 valandas) iškel apsispręsti su Maskvos dik
tarnavo
Amerikos
karo
pa-!
reikalus
PARDAVĖ ISTORINĘ
tijos sekretorium yra Smirti reikalavimai nebus paten tatūra kalbėti aiškią ir agjėgose. Pagal 1942 metų biKLAPČIUKAI ‘AIŠKIGalit įsivaizduoti, kokius nov; Nemuno laivininkys
ŽEMĘ
kinti,
Jungtinių
Amerikos
Vaiį
resoriams
suprantamą
kallių tie ateiviai gali gauti pi reikalus jie aptarė — berNAŠI
stybių
vyriausybė šauksis bą. Gal dabar Amerika aplietybę palengvintomis są navimą Maskvai, užgyrimą tės vyriausias inžinierius —
Čemobrivcev; Kaune kari
Jungtinių
Tautų
organizacijos
'
sispręs
baigti
Jaltos
politilygomis. 10.000 tokių atei jos smurto Lietuvoje!
Amerikos lietuviai norė
nio
skyriaus kom. sekret.—
vių jau pasinaudojo ta ga Lietuvis žino posakį:
tų pasiųsti saviškiams kokią Saugumo Tarybos, kad ji greit I ką ir nesitenkins vien tik
limybe ir gavo pilietybę. “Meška su lokiu — abudu Sorokin; “Žibutės” techno
nors pagelbą į Lietuvą. susirinktų ir imtųsi atitinka- Dardanelais, bet ir kitur
pasakys
rusams
“
ne
’
mų
žygių.
”
Dabar valdžia perspėja, tokiu.” Kvislingai šiaurėje, logas — Kalčakin; Lietuvos
Daugelis siunčia pinigų į
kad ateiviai nepiliečiai, ku kvislingai pietuose — abe plentų bosas — Antonov;
Lietuvą, nors naudos iš to Galima įsivaizdinti sau,
Laivų remonto dirbtuves
rie tarnavo kariuomenėj ar ji savo tautos išdavikai.
nėra jokios, nes gerus do kokio juoko šitas grasini
valdo — “draugė” Muškilaivyne, turi paskubėti gau
lerius Maskvos valdžia pa mas sukėlė “maršalo Tito”
Kada
nore
jie
susilauks
na;
Kauno moterų skyrių—
ti pilietybę, nes tas bilius užsitarnautos bausmės, kaip
vagia, o kam pinigai siųsti, aplinkumoje. Galinga Ame
Gavnlovič;
Alaus darykla
veiks tik iki šių metų galo. jos susilaukė Hitlerio rudie
tas gauna menkos vertės rika grasina nykštukui su
Aukų
“
Keleivio
”
namui
“Ragutį” — Ripko ir taip
Kas praleis progą, turės ji kvislingai.
rublius, po penkis su puse šiaudiniu botagu, kure vadi išpirkti gavome iš sekamų
toliau
ir daugiau.
prašyti pilietybės, kaip ir
rublius už dolerį. Tai yra nasi UNO! Iš tiesų, jei pats draugų: R. Buches iš RockTo»
“
Klasė*
Rojuje
”
..
T
a
i
vds Maskvos šaran
visi kiti ateiviai.
aiški Maskvos vagystė. Ki Tito butų sau rašęs tą “ul ford, III. — $2.25; T. Lata vagystė yra tame. kad timatumą,” jis nebūtų ga shas iš Michigan City. Ind.
Veteranams duodama pi Vienas komunistų pabė čiai, kurie ėda Lietuvos
lietybė
be pirmųjų popie gėlis. tarnavęs už perkalbė duoną ir vergia lietuvius.
ant siuntinių į Lietuvą Mas lėjęs sugalvoti lengvesnio — $1; Mrs. Anna Vaikšnis
rių; jiems nereikia patiek tąją rusų okupuotos Vokie Ka* Dedasi Čekoslovakijoj
kvos valdžia užkrauna be grasinimo...
iš E. Hampton, L. I.. N. Y.
ti raštingumo įrodymą; ve tijos zonoj, praneša tokią
galiniai aukštus muitus.
Jugoslavija gal išpildys —75c.: Mrs. O. GumulausČekoslovakija
skubotai
teranams nereikia įrodyti, naujieną:
Žmonės Lietuvoje tų muitų Amerikos reikalavimus, nes kienė iš Michigan City. Ind.
sovietizuojama.
štai
pavyzkad jie yra įleisti pastoviam
niekaip negali sumokėti, o tie reikalavimai yra savai — $1; P. Leiman iš Ham“Aš greit patyriau, kad įdėlis:
apsigyvenimui ir nereikia toje “proletariškiausioje pa
jei čia kas Amerikoje tuos me suprantami. Jugoslavi tramck. Mich. — $1.25: L.
muitus sumoka, tai irgi iš jos valdžia gal ir bus pri Siuse iš Michigan City, Ind.
patiekti “rezidencijos įro saulio armijoje’ yra įvesta Sintetinio aliejaus dirb
dymą.” O veteranai, tarna keturių rusių valgyklos: ka tuvė perkrikštyta į Stalino
eina nesvietiškai brangu ir versta atlyjrinti ką nore už —$1; M. Tamulionis iš Vervę užjūrių tarnyboje, netu reivių, kurie gauna papras dirbtuvę, elektros stotis į
Maskvos valdžia vėl pasi nužudytuosius
Amerikos dun. Que. Canada —$1.25;
pelno.
ri įrodyti, kad jie yra lega tą maistą; puskarininkių, Koniev vardo stotį, dar ki
lakūnus. Bet jei ji tą pada S. Kraunelis iš Harrisville,
liai įvažiavę į Ameriką. Ve kurie maitinami geriau; ka ta — Tito stotis ir tt
A. Bimba, Maskvos vėžio rys, tai ne del to ultimatu- R. I. — 50c.
specialistas, “Laisvėj” kar-’mo grasinimų. Tai bus žen Visiems
Koncertininkė Dorothea teranai, kurie nebuvo užjū rininkai, kur duodamas pir Čekoslovakiją neva val
aukavusiems
tą aiškino, kad siuntimas! klas, kad Rusija dar ne- draugams tariame
Powers
priima raktą nuo rių tarnyboje, turi įrodyti, mos rūšies maistas, ir — do Benešąs, bet šis pavyzširdingą
pagelbos į Lietuvą atski- nori mesti kibirkštį į Bal- ačiū.
250 akrų dvaro, kurį ji nu kad yra atvykę į Ameriką generolų, kur galima kimš dis rodyte rodo, kad jos tik
riems žmonėms yra “biz-, kanų parako statinę. Rusai
pirko iš Artūro Rodzinskio, legaliai.
ti kaviarus, šampaną ir rieji šeimininkai yra bolše
nis”: esą tu pasiusi savo' per savo lėlę Belgrade daro
Karo veteranai nepiliečiai daugybę kitų retenybių...” vikai
New Yorko Symphony’jos
Kada nors bolševikams
broliui švarką, o brolis jį, “nervų karo” bandymus, “Keleivis** visada yra gera vedėjo. Tas dvaras randasi gerai padarytų, kad pasi
nereikės
Jr Benešo, jeigu—
_ _____ ralizacijos ofisus, arba, jei,
parduos ir uliavos... Tas be-i mobilizuoja
neapykantą dovana draugams ir pažįsta ties Stockbridge, Mass. ir naudotų tomis lengvatomis
gėdis okupantų skalikas no- prieš Ameriką ir ruošia miems. Užsakykit jį savo arti- 1724 metais buvo nupirktas ir išsiimtų pilietybės popie- tarnauja ginkluotose pajė-; taigi, jeigu Čekoslovakija
rėjo įrodyti, kad pagelbą Balkanus busimam karui
iš indijonų už 3 bačkas sai- ras palengvintomis sąlygo- gose, gali prašyti pilietybės »ka anapus “geležinės užmis Jie turi kreiptis į natų- per savo viršininkus.
Lietuvos žmonėms reikia prieš Ameriką
*----- *- ir Angliją, o wl««ie«a!
• laidos.”
St. Strazdas.
derio ir 30 kvortų romo.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Worcesterio Naujienos
Čia Kalbės Dr. P. Grigaitis, Amerikos
Lietuvių Tarybos Sekretorius
-------------Amerikos Lietuvių Tary- mus. Visi demokratiški lieba šiandien yra aukščiausia tuviai sujunkime jėgas ir
musų tautos atstovė, nes ki- bendrai dirbkime. Musų vatokio musų visuomenės pri- dovas tame darbe yra Apažinto autoriteto nėra. Ji merikos Lietuvių Taryba,
gyvai rūpinasi musų išeivi- kun jungia visus demokrajos reikalais ir tuo pačiu tiško nusistatymo lietuvius
laiku uoliai gina Lietuvos ir visas musų didžiąsias ornepriklausomybės bylą.
; ganizaciias. Ateikime į praTaigi Worcesterio lietu-'kalbas paklausyti, kaip Aviams bus įdomu pasiklau- merikos Lietuvių Taryba
syti, ką apie visa tai praneš dirba ir ko ji iš musų visų
D-ras Pijus Grigaitis, Tary-(laukia,
bos Vykdomojo Komiteto! Prakalbos įvyksta seredosekrętorius, kuris kalbės čia je, rugsėjo-September 4 d.,
4 rugsėjo, ateinančioj sere- Liet. Pil. Kliubo svetainėj,
doj, L. U. Kliubo svetainėj, 12 Vernon St., 7 v. vakare.
12 Vernon St., 7 vai. vak. Į

pas graborių patikrinti as
menybę ir pasirodė, kad tai1
jų tėvas. Vaikai su policija'
nuvažiavo Į E. Hartfordą1
jieškoti jo drabužių ir vie
noje vietoje, pakrantėje ra
do popierinj maišelį su kaikuriomis drapanomis ir sykiu bankos knygelę ir dar
grynais pinigais popieriniais
suvirš 24 šimtus dol. Gerai,
kad dar per dvi-tris dienas
niekas kitas toje vietoje ne
buvo ir rastu turtu pasinaudos mirusio šeimyna. Velionis Juozas Jasutis iš Lietuvos paėjo nuo Papilės, Šiaulių apskr., užsiėmimu buvo
dailydė — namų statytojas,
K.

LAWRENCE, MASS.
Padėkos Žodis

Wcrc2*terietis.

PILIEČIAI MEDŽIOJA NEGRUS

jo 6 d. Amalgameitų unijos
-------svetainėje, 11-27 Arion PI.
Iš LSS 19-tos kuopos su- Plakatai jau platinami ir
sirinkimo dar tenka praneš- nutarta garsinti per radio.
ti, kad numatyti buvo šie Visi brooklyniškiai atsimindelegatai į LSS suvažiavi- kitę prakalbų dieną. Pramą: M. Swingle, J. Ryma-, kalbų pradžia 7:30 vakare,
vičius, A. Buivydienė, P.l
LSS 19 kp. Koresp.
Kriaučiukas, B. Spudienė,!
----- -----------B. Vaitkunas, A. Swingle irj Dariaus-Girėno Komiteto
V. Kalvelis. Reikia tikėtis,
Piknikas
kad visi draugai galės atKaip visuomenei jau živykti į Bostoną.
noma, ruošiama pastatyti
Buvo aptartas klausimas.! paminklas Brooklyne musu
kur geriau butų turėti LSS didvyriams lakūnams Dacentrą. Jei suvažiavimas riui ir Girėnui,
nusistatys centrą palikti) Šiuo reikalu paminklui
Brooklyne. tai mes aptarė-, statyti komitetas, keletas
me, kokius draugus galimai vietinių ir apielinkės draubutų įtraukti į jį.
”
gijų, visu lietuvių vardu
Kalbėta apie referendu- rengia iškilminga pikniką
mų panaikinimą. Iškilo ga-į paminėjimui trylikos metų
na gyvas nuomonėmis pasi- sukakti nuo skridimo garkeitimas. Centro sekreto- bimni karžygiu lakūnų,
rius J. Buivydas manė, kad: Piknikas įvvks šeštadienį,
referendumai vargu yra rugpiučio 31. Klaščiaus
reikalingi:
svarbesnius Parke. Masoethe Prasidės
klausimus pas mus spren- 2 vai. po pietų. įžanga 50c.
džia LSS suvažiavimai ar Bus paruošta šiam momenkonferencijos. o einamus tui tinkama programa l alreikalus nutaria suvažiavi- bomis, dainomis ir šokiais,
mų išrinktas centras. Refe- Likęs pelnas eis paminklo
rendumams pravesti reika- naudai. Taigi nuoširdžiai
linga daug susirašinėjimo kviečiame visus dalyvauti,
Siunčiant aukas paminkVaizdelio viršuje parodytas ginkluotų piliečių bū ir laiko. Kiti nariai manė
kitaip.
Sako,
referendumas
lui
statyti, čekį ar money ojrys, kuris policijai vadovaujant medžioja 8 negims,
kurie Mississsippi valstijoj apšaudė ir sužeidė šerifo yra demokratiškiausias bu- deri teikitės išrašyti taip:
das rinkti centrą ir dargi Darius Girėnas Monument
padėjėją Hesterį. Apačioje jis guli sužeistas.
spręsti svarbesnius klausi- Fund ir adresuokite Fondo
mus. Tie draugai manė, kad iždininkui P. J. Montvila,
LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO jei
kuri kuopa negali atsiųs- 251 Etna St., Brooklyn, N.
ti į suvažiavimą savo at- Y. Pinigus gavę pranešime,
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE
stovų, tai, panaikinus refe- Paminklo statymui yra surendumą, ji liktų visai be rinkta aukų $3.965.96. B't
Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis j Lietuvos
balso
renkant organizacijos reikia daugiau kapitalo šio
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajiešcentro
pareigūnus. Balsuo- darbo įvykinimui. Už jūsų
kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jant
dauguma
draugų pasi- nuoširdumą iš anksto tariajų pajieško ir iš kur.
sakė už palikimą referen- me ačiū.
Su gilia pagarba,
Drumsta Pranas, Žaslių vai.. Tra- durnų.
Adomonis- Petra
» Pov,las
Bagučianskas
Juozas,
gyvenęs
kų apskr.
Dr.
P.
Grigaičio
prakalDariaus Girėno Paminklo
Brooklyne.
Felgendreher Wanda. gyv. Philabos
Brooklvne
įvyks
rugsėFondo
ir Draugijų Atstovų
Baranauskienė Uršulė, duktė AdoGalkus ugenija. gyv. Philadelphia.
Iš 19-tos Kuopos Mitingo

JUOZAS STALINAS

jom jį gyvenant jau Argenti
noj, bet tikru žinių neturim.
Musų motinai mirus, liko jam
dalis. Kas apie jį žino, malonės
pranešti, arba tegul jis pats
atsišaukia, jeigu dar gyvas. Jis
kilęs iš Suvalkų krašto, Leipa
lingio miestelio. Mano adresas
toks:
(38;
ANTOSĖ SUKAREVIČIUTĖ,
75 Hartford Avė.,
New Britain, Conn.

HARTFORD, CONN.
P-

Kas Naujo Pas Mus

Ir mus įžymesnės draugi
jos, sykiu su Amerikos Lie
tuvių Taiybos skyrium, ne
atsiliko ir pasekė kitų kolo
nijų veikimą — pasiuntė į
Paryžių Amerikos taikos
delegacijai, valstybės sekre
toriui James Bymes vardu
telegramą, kad iš Lietuvos
išsinešdintų raudonieji fa
WORCESTER, MASS.
šistai. Taipgi panašios re
zoliucijos pasiųstos laiškais
CBESTNErS
prez. Trumanui, senato
riams ir Conn. valstijos konCANTEEN
gresmanams.
—o—
VIETA MALONI IR ŠILTA
Rugpiučio 9 d. Connectieut upėj East Hartforde pri
Visokių Gėrimų, Alaus,
gėrė lietuvis Juozas Jasu
gardžiai pagamintų Val
tis,
apie 55 m. amžiaus. Kū
gių ir Užkandžių
nas surastas buvo rugpiučio
Čia gaunama ir “Keleivis”
10 d. Įdomu, kad šeimyna,
pavieniais numeriais
vaikai (Jasutis gyveno 164
90 MILLBURY STREET Affeck St., Hartforde) pa
sigedę tėvo pranešė policiUORCESTER. MASS.
! jai ir tuoj jie buvo nuvežti,

<.

iA

1>

’ • ,,’X.

Tai nauja brošiūra, kurią išleido ‘‘Keleivis.” Joje yra surašyti visi
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— piešimas bankų, intrvgos ir suokalbiai
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas į diktatoriaus sostą,
žudant bolševikų “senąją gvardiją,” likvidavimas komunistų ir jų partijų
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.
Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milžiniškos
Rusijos diktatorium ir kaip del to kenčia tos šalies žmonės, tegul įsigy
ja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus
adresuokite šitaip:

KELEIVIS
636 BR0ADWAY,

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne

Liepos 23 d. š. m., po
trumpos
ligos, atsiskyrė su Į
PITTSBURGH, PA.
šiuo pasauliu musų brangus'
--------sūnūs W. B. Vaitkunas, vos'
Rengėjai.
Dr. P. Grigaitis Kalbės
sulaukęs 37 metų amžiaus.;
Teko sužinoti, kad “Nau Mes žemiau pasirašę taria-į
Dr. P. Grigaičio Prakalbos jienų” redaktorius ir ALT me širdingą ačiū tiems, ku-‘
iČentralinio Komiteto sekre rie dalvvavo šermenyse ir.
Rugsėjo-September 4 d., torius Dr. P. Grigaitis tik tiems, kurte prisiuntė gėles,;
trečiadienį, Worcesteryie į- rai galės būti Pittsburghe ir tiems, kurie prisiuntė
vvks svarbios prakalbos. rugsėjo 8 diena ir pasakyti užuojautos žodį, ir visiems,
Kalbės Amerikos Lietuvių prakalbą. Prakalbas jam kurie prisidėjo nors su bile
Taiybos sekretorius Dr. P.! rengia LSS 6 kuopa, Lietu- kuo.
Grigaitis, “Naujienų” re-jvių Mokslo Draugijos sveŠirdinga padėka grabnedaktorius.
'
i tainėje, 142 Oit St.
šiams.
!
Prakalbos įvyks Ameri-Į Patartina Pittsburgho ir
Širdingas
ačiū
Josephinej
kos Lietuvių Piliečių Kliu- apylinkės lietuviams šios
be, 12 Vernon St. Prakalbu', nepaprastos progos nepra (Čiurlionytei) Jozokas, už
pradžia 7 vai. vakare. Visit leisti, nes Dr. Grigaitis yra •\os,
patarnavimą laiWorcesterio lietuviai kvie- vienas iš geriausių Ameri-1 įalbą pasakrta^ant kapiniu
čiami gausiai atsilankyti į kos lietuviu kalbėtojų, kal-,DideysP ači„ ^asuadinėms
prakalbas ir pasiklausyti a-1 bės apie dabartinę padėti (
1S a9H gaspadinems
pie dabartinę Lietuvos pa-' Lietuvi ir apie didžiuosius'1®
skanl« uz‘
dėti ir apie Amerikos lietu-:šių dienų pasaulinius įvy-į T . i •
• -•
vių uždavinius kovoje del į kius. Kaip žinome. Dr.
musų senosios tėvynės iš-'gaitis. kaipo “Naujienų”)malonėkit atleisti.
v1 a • art• •
■ vnrl- olzt/Avine.
Ilsėkis brangus sūneli ir
ir Lrainn X XIIXV_
JIIIIIIV.
Dr. P. Grigaitis yra pla- rikos Lietuvių Tarybos sek-' brol.e.h S1OS 531163 3alt0J ze‘
čiai žinomas visoje lietuvis-i retorius. netik atydžiai se- m6l6L.
.
koje Amerikoje, čia pat ka didžiuosius pasaulinius; Motina
ir
tėvas, n i- • 9 m0> >’ Buzų kaimo, Deltuvos vai., delDhijoj.
M*
iviagaaiena
ir BOieslUB( Ukmergės apsk.. gyv. Chicagoje.
Gaidiešius Domas, Vainočių km.,
musų mieste iš kelių kartu, įvykius, bet jisai turi arti-'
V&itkun&i.
|
Bereišis
Kazys,
sūnūs
Simano.
iš
Triškių
vai.
taip vadinami “tautininkai”'mą kontaktą ir su Lietuvos
ir «vncrpri<s
i Blauzdžių kaimo. Žeimių vai.. KeGilvickas Juozas, sūnūs Silvestro,
ar,
teisingiau pasakius, veikėjais, kurte yra pabė-;
o ii • "Ai ° i ’ a
i • i dainių apskr., gyv. Brooklyne.
Blinstrubiškiu km.. Viduklės vaisė.,
baily
ir
Charles
Amshis.
„
„
..
,
Raseinių apskr.
gę
nuo
žiaurios
bolševikų'
smetonininkai, yra visaip
_______________________________ !
Antanas. Kanciunų km..
Gvazdikas Edvardas.
, Meškuičių vak. Šiaulių apskr.
„
niekinę Grigaitį. Dabar vi-; vergijos į Vakarų Europą; ..........
Darvinskaitė Zosė, kilusi iš Žas- ' Vv
77"? •
P.” be'
si worcesterieciai turės pro ir deda pastangas del iš-Į Pakalbink biznierius pa- lių, Trakų apsk., gyv. Laurence. . Ja.kas’ (J.aKai>> sūnūs Mykolo, kigos asmeniškai pasiklausy laisvinimo Lietuvos, todėl •, sitkelbti “Keleivyje,” pa- Daugėla Petras, Kuodiškių km.. Jakutienė E m iii ia, Vaisvidžių km,
ti, kaip Amerikos LietuviųI Jisai turi daug ko įdomaus garsinti savo bizni tarp lie- Zwšk'° vai., ir vaikai. Kyvenę ir Pakrojaus vai., Šiaulių apskr.
Tarybos sekretorius žiuri j pasakyti Pittsburgho lietu-'tuvių.
I
**
1
viams.
musų visų klausimus.
"
Dr. P. Grigaičio prakal
Mes Amerikos lietuviai
dabar turime dėti visas pa bos yra rengiamos gana
stangas, kad galėtume pa patogiu laiku nedėlioj, Rug
dėti Lietuvai ir Lietuvos sėjo 8 dieną. 3 vai. po pie
žmonėms. J)elto turime bū tų, LMD svetainėj, 142 Orr
ti vieningi ir atmesti viso St. Tad norintiems daly
ARBA
kių fasistuojančių ir bolše- vauti Dr. P. Grigaičio pra
vikuojančių gaivalų skaldy- kalbose, gana patogi diena
ir laikas netik Pittsburgho
Kaip Kaukazo Razbaininkas
lietuviams, bet ir iš tolimes
KUR YRA FLORIUS
nių apylinkių. LMD svetai
SUKAREVICIUS?
Pasidarė Rusijos
Antosė Sukarevičiutė pa nė taip pat yra gerai vi
jieško savo brolio, Floriaus Su- siems žinoma ir lengvai pri
Diktatorium
karevičiaus, kurs buvo išvažia važiuojama. įžangos jokios
vęs Brazilijon ir apsigyvenęs nebus.
’C’*.
S. Bakanas.
Soa Paulo mieste; vėliau girdė

Ateikite visi ir atsiveski
te savo kaimynus. Įžanga
nemokama.
-

KAS SKAITO, RAŠO

SO. BOSTON 27, MASS.

t

Jesiunienės (Činėytės), Antano
Činėio sesers vaikai prašomi atsi
liepti, gyv. Chicagoj. kilę nuo Pa
svalio. Talaėkonių km.
Jonaitytės, Elena, Julė ir Stasė,
Akmenės vai., gyv. Chicagoje.
Jusėnaitė (ar Juzėnaitė) Ona.
Juzėnas Mykolas, sūnūs Justino,
Sindrų km., 'Debeikių vai., Utenos
apskr.
!
Kadusevičius Antanas, Žaslių vai.,
Trakų apskr.
Kasper (Balsaitė) Olimpija, duktė tado. kilusi iš Paalančių km., Ku
lių vai., Kretingos apskr., gyv.
Scranton. Pa.
Kidulis Jonas, Vičių km., Akme
nės vai., gyv. Waterbury, Conn.
Kubilius Augustas. Zavodos km.,
vai.. Senui-apslm
’ >
Kundrotas Petras, sūnūs Igno. iš
Ročkių km., Seirijų vai, gyv. Det
roite.
Liaudanskaitė Kotryna, gyv. So.
Boston. Mass.
Liknickas Feliksas.
Lingytė Marija, duktė Ix>ngino,
Manėekių km.. Akmenės vai.
Liutkevičienė (Kubiliutė) Ona,
Zavodos km., Punsko vai., Seinų
apskr.
Mačiulis Tadas, sūnūs Jono. Ežiu
ku km., Joniškio vai., Šiaulių apskr.
I.inkaičiųų km., Šiaulių apsk.
Mačiulytė Klara, duktė Povilo, iš
Maliauskas Petras, Dručkunų km.,
Varėnos vai., Alytaus apskr.
Malniekas Teodoras. Petrunėlių
km.. Žeimelio vai.. Šiaulių apskr.
Martinaitis. Jonas ir Jurgis, ir jų
šeimos, gimė Amerikoje.
Mažionis Steponas. Tauragės ap.,
gyvenęs New Jersey valstijoj.
Mickevičiūtė Petronėle, šiaudinis
kių km., Alvito vai., Vilkaviškio ap.
Milašius, Augustinas ir Kostantas,
buk gyv. Baltimorėj.
Milašius Kazys, ir vaikai, gyv.
Chicagoje.
Mockus Petras, sūnūs Antano is
Salininkų km., Jonavos vai.. Kau
no apskr.
Navikaitė Antanina, duktė Petro,
kilusi iš Krakenavos, Panevėžio ap..
gyv. Chicagoje.
Pažerskis Matilda, gyv. Chicagoj.
_________
Pctkunas Petras,
Lidžių km.,___
Troš-

tino, Dauciliškių km.. Vievio vai.
Tabūnas Jonas. gyv. New Yorke.
Tomkienė (Kavolytė) Ona, Jur
barko vai.. Raseinių apskr., gyv.
Chicagoje.
Ugenskaitė Marė, Vaidatoniu km.,
Skaudvilės vai., Tauragės apskr.
Žinguleviėienė (Raciauskaitė), Viktorija. Deltuvos vai., Kėdainių aps.
Žukauskas Vincas, sūnūs Antano,
iš Žaslių, Trakų apskr., gyv. Law
rence, Mass.
Jieškomieji ar apie juos žinantie
ji maloniai prašomi atsiliepti.
Consulate General of Litnuania,
41 W. 82nd St.. New York 24. N.Y.

JĮ SUMUŠĖ STREIKIERIAI
•'s. ysf- r-

čia matosi sužeistas laivų kompanijos viršininkas
kum trvai.,
i a» Panevėžio apsk.. įyveno Harold
(b v w Engelke. Sustreika1 • • •
Chicagoje
vę Didžiųjų Ežerų laivinin
Petkus Jonas, gyv. So. Bostone.
Račiauskas Endr.. Vasiliškės km., kai įsiveržė į tos kompani
Raseinių apskr.
Rafiauskas Kazys, Deltuvos vai., jos ofisą Chicagoje ir žiau
Kėdainių apskr.
riai jį sumušė. Kitas kom
Rimkus Antanas, gyv. So. Bostone.
pareigūnas taipgi
Sadauskas Juozas, ganus Mato. panijos
Gražiškių km.. Barzdų vai.. Sakių buvo sužeistas.
apskr., gyv. New Yorke.
Sakalauskas Jonas. Bubnių kaimo,
Pilviškio vai., Vilkaviškio apskr.
Skridulis Stasys, Skridulytė Liu
cija. Andrašiunų km., gyv. Chicago.
Stankūnas. Juozas ir Stasys,
Stašaitienė Ona ir Stašaitytė Ma
rė. Pavirtų km.. Sasnavos vai. Mariampolės apskr.. g>-v. Ne* Yorke.
Šimonis Kasvs. Vaivadiškių km.,
Žeimių vyl.. Kėdainių apskr., gyv.
Chicagoje.
Aumanienė (Jusėnaitė) Veronika.
Sumskai. Jurgis. Vincas ir Stasys,
sūnus Jurgio, kilę ii Dauciliškių k.
šumskaitė Stefanija, duktė Mar-

PASKAITOS IŠ ŠVENTO
RAŠTO
Šv. Rašto Tyrinėtojų oaskaitos yra laikomos kas sekmadienis, vaka
rtis mio 5-kių. PECK HALĖ salėj.
144« E. 8Žnd ir Wade Park
Cleveland, Ohio. Jėjimas iš S2nd St^
trečios lubos. Kviečiame visus. P»aga nemokama, rinkliavų nebus. Kal
bės Jurgis Vanagas temoie:
’
Pasaulis Bus Sunaikintas” ir “K<
Reiškia Pasaulis.”
(

is Ketvirta*
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cuzai pradėjo manyti, kad
“kultūringi” žmonės neturi
turėti daug vaikų. Pasek*
• mėje franeuzu tauta vis
Anglija, Kanada, Rusija,' Jei nebūtų karų, jei ne- smuko žemyn ir šiandien ji;
Francija ir labai daugelis butų tarp tautų ir rasių var- užima tiktai antraeilę vie-;
kitų kraštų moka tėvams'žytynių, jei nebūtų ūkiškų tą Europos tautų tarpe, ir
pašalpas už vaikų gimdymą! varžytynių tarp įvairių kraš- jei ne Amerikos iškilimas j
ir auginimą. Amenkoje apie tų, jei nebūtų tautose noro pirmą vietą pasaulyje, frantai žmonės dar tik kalba, pajungti kitus kraštus, žo-. cuzai šiandien butų vokiebet tokio Įstatymo dai- nėra. džiu, jei butų daug “jei,” Į čių vergai.
O Amerikos jėga kuo gi
Kai kur dirbtuvėse darbi tada gyventojų skaičius buninkams mokami uždarbiai tų nesvąrbus valstybėms ir remiasi, jei ne žmonėmis?
pagal jų šeimos didumą: tautoms. Bet tų “jei” nėra. Kada Amerika iškovojo sau
didesnių šeimų tėvai uždir Yra karai, yra varžytynės, nepriklausomybę, čia buvo
ba daugiau, bevaikiai ai yra tautose noras plėstis ir žmonių, kurie galvojo, kaip
viengungiai uždirba ma- išnaudoti kitas tautas. To- avstraliečiai: jie siūlė su
žiau. Veik visuose kraštuo- dėl tautos, kurios nori būti varžyti imigracija, įsileisti
se, neišskiriant nė Ameri- stiprios ir pajėgios išsilai- tiktai “tinkamus.4 su pini
kos. mokesčiai yra imami kyti gyvenime. rūpinasi sa- gais ir angliškai kalbančius.
atsižvelgiant į šeimynos dy- yo žmonių dauginimu, jų Jei Amerika butų laikiusis
dį: kas turi daugiau vaikų, švietimu ir savo ūkio kėli- tos politikos, ji šiandien tu
rėtų apie 40,000,000 žmomoka mažiau mokesčių! Iš- mu.
įeina tas pats, kaip ir priPo šio karo girdėti, kad į nių ir turėtų tiek pat svqmokėjimas už vaikų gimdy- Australija jau nutarė grei- rio pasaulyje, kaip Brazilimą ir auginimą.
‘
i tu laiku padauginti savo ja. Amerika ir d;
dabar yra
Taigi, visur valstybė skai-'gyventojų skaičių bent iki labai retai apgyventa šalis.
to reikalinga padėti tėvams 20,000,000 žmonių. Argen- Jei Amerika turėtų nors
auginti šeimas. Visur vals- tina nutarė padidinit per 50 tiek gyventojų, kaip Fran
tvbių vadai mano, kad svar metų savo gyventojų skai cija, ji pagal savo gyvena
bu yra padėti šeimoms auk čių iki 100 milionų! Brazi- mą plotą, galėtų lengvai iš
lėti vaikus. Kodėl svarbu? lija jieško “tinkamų” imig maitinti arti 500,000,000
Atsakymas yra tas, kad rantų. Pietų Afrika planuo žmonių’
Yra žmonių, kurie sako,
į valstybių gerbūvis remiasi ja plačiai ‘ atidaryti duris
žmonėmis; valstybių jėga ateiviams. Rusija, kurios I kad, imant ilgą laikotarpį
valdžia išnaikina milionus šį karą Europoje laimėjo
irgi remiasi žmonėmis.
Paimkime,
pavyzdžiui, žmonių koncentracijos sto vokiečiai. Keista? Tikreny
keletą valstybių: Amerika vyklose prie žiaurių prie bėje, tai nėra taip jau keis
i turi 140 milionų gyventojų vartos darbų, nori už pildyt ta. Per karą vokiečių gyven
i ir dabar ji yra skaitoma ga- spragas primokėjimais tė tojų skaičius padidėjo ? sų
linmoncio nooonlm
mokesčiais, visokiais ky- lingiausia
pasaulio \ alstybė. vams už vaikų gimdymą ir puse nuošimčius, o visi vo*
šiais ir kitokiomis suktybė-'Tokio pat dydžio šalis, Aus- auklėjimą. Tuo pat rupina- kiečių kaimynai neteko lį
mis. Jis atsiims iš tų pačių tialija, turi galybes žemės, si ir Europos šalys: Fran- bai daug žmonių. Ypač Len
balsuotojų, kuriems fundijo bet ant tos žemės ten gyve- cija skundžiasi dėl žmonių kija ir Jugoslavija liko becigarus. Nukentės ir tie, na tiktai 7 milionai gy\en- trukumo, Anglija skundžia- kraujės, bet daug nukentė
kurie tų cigarų iš jo nega- tojų. Ii kas tai yra pei \al- si, kad gyventojų skaičius jo Francija. Olandija, BeĮvo......................................... stybe?. Kada japonai pra- neauga, o Vokietija buvo gija, Anglija ir visos kitos
—Maike, aš mislinu, kad dėjo gręsti Australijos sau- pasimojusi padidinti vokie Europos tautos. Kaip tik
tu meluoji. Kaip jis galės gumui, visiems Australijos čių tautos skaičių iki 250 vokiečiai atgaus savo nepri
iš manęs atsiimti, jeigu aš gyventojams pradėjo, kin- milionų žmonių Europoje. klausomybę ir pradės gy
buvo apgy- venti
jam neduosiu?
i kos diebeti, nes jie visi zi- Hitlerio .planas
..........
. savarankiai, jų padi*

MASKVA NORI DARDANELŲ

Pinigai už Gimdymus?

__Tegul bus pagarbintas,
Maike!
_ Sveikas gyvas, tėve!
__Ka. tai aš, vaike, ir vėl
atėjaų pas tave pasiginčyti,
Pereita sykį tu man gražiai

.U.S.S.R.v?

1
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Dardanelais yra vadinamas siauras kanalas, kuris
jungia Juodąją Jurą su Viduržemio Jura. Iki šiol Dar
danelus kontroliuoja Turkija. Dabar Maskva pareika
lavo sau teisės tą strateginį juros kelią kontroliuoti ir
fortifikuoti jį. Kadangi tarptautinės sutartys draudžia
Dardanelus fortifikuoti, tai tą Maskvos reikalavimą
Amerika atmetė ir sutraukė į Viduržemio Jurą dideli
karo laivyną. Dardanelai turi neapsakomai didelės
strateginės svarbos Rusijai karo metu, nes juos užda
rius, niekas negali į Juodąją Jurą įeiti, nei išeiti; o
Rusija dabar ruošiasi karui prieš demokratine valstybes.

MARGUMYNAI

JONAS BAISUSIS “LIE- ruošė rinkimuose, 1576 m.,
TUVOSVALDOVAS”
seimas išrinko Lenkijos ka--------raliumi ir Lietuvos kuniDabar, kada Lietuvą vai- gaikščiu Steponą Batorių,
do Stalinas Kruvinasis, ga- neturtingą Rumunijos kunilime prisiminti, kad kadai- gaikščiuką, kurs pasirodė
nu pasakojai,
Maike,- ale
se ir Jonas Baisusis, krūvi- vienas iš geriausių valdovų
kaip aš paskui tavo šnektas
nas Rusijos caras, norėjo ir - neblogas karo vadas,
gerai apmislinau, Ui pabūti Lietuvos valdovu. Iš Steponas Batorius su Lietumačiau, kad jus, cicilistai.
dvejų kartų Jonas Baisusis vos kariuomene “iškalė” iš
apgaudinėjat svietą, ir dac
__ Tėvas ir nepajusi, kaip nojo, kad japonai gali juosi vendmti vokiečiais Lenki- dėjęs gyventojų
skaičius statė savo kandidatūrą į Jono Baisiojo galvos idėją
Man patinka kad tė- atiduosi. Jeigu tėvas nueisi nuveikti ir išnaikinti, o jų jos. Pabaltijo ir Ukrainos; pradės reikštis politikoje ir Lenkijos karaliaus ir Lietu- apie Lietuvos sostą ir net
visą likusu Vokiatno
Vokietija vėl teks skal vos didžiojo kunigaikščio išmokė tą žiaurųjį carą...
vas šiandien toks’šnekus ir saliunan išsigerti, Ui gau- žemę gali apgyvendinti sa- plctus
"lot-ne ir valdyti visa
liku- «„
vietą.
mandagumo.
atviras* taigi gal malonė- si mažesni stiklą, arba dau- vais žmonėmis. Ne taip sią Europą ir... visą pašau- tytis. kaip su pirmaeile yal- Jonas Baisusis viešpatavo Jonas Baisusis buvo beti™ ris SaCti fiSO- eiau užmokėsi nes saliu- liūdnai, bet panašiai yra su lj.
stybe. tuo tarpu kai FranciLuvU L-T-CiCt
’
CTtlll ’-a ir kiti vokiečių kaimynai Rusijoj_nuo 1547 iki 1584,galiniai žiaurus žmogus,
TYien
r\iact<ic
įjdii
cialisUi yra apgavę?
ninkui tie politikieriai bus Brazilna. Ji turi didesnį ze-;
metų. Tame laikotai-pyje į- bet suktas politikas ir ka—Jie ir mane apgavo, užkrovę daugiau mokesčių. mės plotą, kaip Ameriką,J gyventojųturėti,
pareina ilgai turės laukti, iki-jty gy
vybinės jėgos bus atstatytos- vyko Lietuvoje Ir Lenkijo riauninkas. Istorikai sako,
Miake
Jeigu nusineši prakiurusius bet gyventojų turi tikui nuodaugelioaplinkybių.
je keli valdovo rinkimai. kad jis sirgo sifiliu ir ligos
I —Kada?
batus pataisyti, tenai irgi kiek daugiau 40 milionų. Ir Kada baltieji atsikėlė į da Po 20 ar 30 metų. bos vi 1573 m
—Ogi Ūda. kai buvo go- turėsi daugiau užmokėti, kas su Brazilija pasaulyje baltines Jungtines Ameri- siems aišku, kad kafą lai- Jonas I
nes ir
ir batų taisytojas bus skaitosi? Jos žemės turtai kos Valstybes, čia gyveno mėio vokiečiai, o ne nustivermano linkimai.
nes
kad Lenkijos ir Lie- skerdynėse. Rašydamas laiva
apdėtas
derlin-iapie
800.000 indijonų.
sę ir bekraujai vokiečių kai tikėjosi,
—Kokiu budu jie tėvą apdėtas didesniais
------------ mokės------- -,vra „ neišnaudojami,
_
.
i
« • Indij
tuvos
bajorų
seimas išrinks skus Lietuvai Jonas Baisų
apgavo?
čiais. Jeigu užsidėsi kokį ga žeme stovi dvka. pramo-j jonai nepraktikavo gimdy- mynai:
jį
savo
karaliumi.
Tuo tiks- sis mėgdavo koliotis, kaip
Paprastai taip vadinamos
lu
Johas
Baisusis
buvo net tikiu tikriausias palaido liekultūringos tautos turi ma SUlaikęs nepaliaujamus
ka- žuvio burliokas. Bet kada
žiau vaikų ir mažesnį gy
rus,
kuriuos
jis
vedė
prieš
Lietuvos armija jį iš kelių
ventojų prieauglį. Tas yra
Lietuvą.
Jis
turėjo
Lietuvokartų
apkūlė, jis staiga viruž domkratus, ba jų parti- lesi- Už cigarus turėsi jiems si Pietų Afrikos baltieji gy- ionų supratimu, Amerika tiesa. Bet kur tai yra tčs je ir Lenkijoje savo “parti- to diplomatu ir išmoko su
ja katalikiška. Ale nuėjau' užmokėti keleriopai.
|i ventojai gyvena, kaip ant buvo pilnai apgyventa. Bąl tiesos ribos: pavyzdžiui, - jei lą,” arba savo samdytus ša- sirašinėti su savo “broliu”
—Olrait, Maike. jeigu vulkano. nes šalia jų gyve- tieji parodė, kad kitaip u kultūringos leidčs geriau liftinkus; kurie agitavo už Steponu Batoriu visai pa
ant cicilistų mitingo pasi
klausyt ką jie sako. Jų kal taip, tai aš eisiu į garbar- na juodi žmonės, kurių yra kininkaujant toje pačioje mėgsta laikyti -šuniuku®, lo kandidatūrą ir aiškino, doriai, nebevartodamas nei
bėtojai tada aiškino, kad nę skurų dirbti. Juk mano Denkis kartus daugiau ir žemėje galima sutalpinti kaip auginti vaikus, tįf vi kad toks rustus karalius keiksmų, nei nemandagių
daugiau
žmonių.
sam kraštui iš tų šuniukų “padarys tvarką” ir sudraus žodžių.
'kurie gresia užlieti baltuo-‘daug
J
*'
kas balsuos už dimikratus pėdės jie neatims.
didelės naudos negali būti,
—Galės atimti, tėve. Jie
ir- £al būt. išstumt juos
ai* republikonus. to balsas
Australija gali sutalpinti
nenuoramas.
Ypač
tos kultūringos lėidČS visus
bus numestas už dyką. Sa- galės numušti tau atlygini- 1£ J^ gyvenamų vietų.
daug
šalininkų
Jonas
Baisu

200 milionų žmonių, bet ten nors
:r labai gražiai apie kultūrą
ko. balsuokit už cicilistų•ma už darbą,
MAIKIO TĖVUI PO
SJVCna tiktai I T11’0™.ir ir panašius dalykus kalbė- sis turėjo smulkiųjų bajorų
partiją, tai nepadarysit mis-i —Tada, Maike, aš išeisiu SUGRĮŽO NEBEGYVAS gyvena
ne kaži kaip. Tietarpe,
kurie
manė.
kad
už

PENKINĘ
teiko.
aut streikų.
* sa, australiečiai yra sotus ų.
kėlus
Joną
Baisųjį
ant
so

K. N.
—Jis sakė tiesą.
—Tuo nieko nelaimėsi,
kultūringi, bet turėdami
sto nebereikės su Rusija ka Prisiuntė šie draugai: T.
—Ne. Maike, tai buvo di- tėve. Streikas gali užsitęsti
tiek mažai žmonių jie iki
riauti. Daug pinigų Jonas Lashas- iš Michigan City,
džiausią apgavystė. Mano labai ilgai, ir per tą laiką
ĮVAIRENYBES Baisusis išleido propagan- Ind.. V. Bastis iš N. S. Pittskažin kokių kultūrinių aukšfrentas Džekis tada votavo visai neturėsi uždarbio. B?
itybių nepakilo, o gyventodai, jo šalininkai daug kai- burgh. Pa., S. Tautkus iš
už dimikratus, tai gavo di- to- bestreikuodamas galėsi
Iš milionų dausose žvaig- bėjo apie “taiką ir tvarką.” Philadelphijos, Jose Juodis
jų mažas skaičius daro visą
delį cigarą: be to, jį nuve- da ir guzą gauti nuo policiAustraliją priklausomą nuc džių. tik 55 yra naudoju bet kada atėjo rinkimai iš iš San Bernardo, Chaco, Aržė į votavimo pleisą dide- jus
os navigacijai.
kieno nors malonės dėl ap
abejų kartų seimas pasisa- gentinoje (prisiuntė $6), W.
liu armobilu ir ant galo da —yTai tu rokuoii. kad per
—o—
sigynimo.
kė už kitus kandidatus, o Rinkus iš Herrin, I1L, T.
užfundino airiško ėliaus. O streiką darbininkai negali
I 24 valandas laiko žmn Jonas paliko bežiūrįs. Ant- Taunis iš Millinocket. Me.
Dabar, pašalinus japonų
aš balsavau už cicilistų kan- išreikalauti daugiau pėdės?
* avojų. greit Australijai ga us vidutiniai sukvėpuoja
didatą, tai negavau nieko. —Išreikalauti gali, tėve
li iškilti pavojus iš Indijos,! įpie 3,000 galionų oro.
Niekas nei denkiu nepasa- bet gyvenimas nuo to neiš Kinijos ar net iš Indone-Į
kė. Ar tai ne apgavystė?
pagerės, nes tuomet reikės
Medelis, angliškai vadin?
sijos milionų. Vienintelis
-r.i- brangiau mokėti už maista.
nas
Willow, auga tik iki
protingas Australijos užtik
H
r
uz drapanas ir uz visas kirinimas savo ateities yra Įveju colių dydžio. Iš jc
WK0S.
.
tas būtinybes.
dauginti
gyventojų skaičių. žievės gaunama tam tikra
°
P
*
-Zina'- Maike’ * tik
Australija
ikišiol tyčia taip Iruska, vadinama salicin.
-upiasu.
...
taip kalbu, kad eisiu į garbuvo suvaržiusi imigraciją, kuri svarbią rolę lošia me-Susipratę piliečiai te- fca,
dirhtj
’ S
kad ten retas tegalėjo pa licinoje.
ve eina balsuoti ne tam. aš nenoriu jokio darbo Vot
—o—
tekti.
Užtat kartais sakoma,
kad gauti cigara ar alaus io:„„ ,•„ * „„.u.,-.j-į
PAVERSKITE SAVO MOS Į GERĄ DARBĄ
Didžiausios
pasauly var
stiklą, bet tam, kad išrink- paaarv?
Ka etl
kad Australijos politika bu
ti
valdžią. Todėl so- Pątk J7
>
JP
vo. kaip to šuns ant šieno: ės gyvena Salamon saloje
DABAR MOKA NAUJAS AUKŠTESNES ALGAS
cialistai iokiu dovantį ne- ,rautTviską už dvks 5a et^
nei pats ėda, nei kitam duo r pietiniame Kamerūne, Af
duoda. Kas balsuoja už ei- S,
tai sa'
da. O tuo tarnu Kinija. In rikoje. jų esą net iki 8 co
Jeigu jus turėjot vieną i J Prcga pakilimui, geras,
garus. tas gali padaryti *Y ’
”
donezija. Indija yra perpil lių ilgio.
tam tikrų Armijos Milila- nuolatinis darbas. Gauki—o—
dytos žmonėmis ir visviena,
daug blogo ne tiktai sau,
' *_• f • ...
,
ry Occupational Spėriai- te visus faktus arčiausioj
Pirmą Padėkavonės Die
bet ir kitiems.
bėTm/kita svkl f,P i
koki valdžia bus tose šaly
ties, tai galit dabar įstot jums J. V, Armijos Rek—Maike
aš čia
klW sytėvui
kL Tuoateiti
tarPuj
se, tie klastai visada žiū nos paskelbimą oficialiai
Maixe,as
čia tavęs
tavęs nene gl- lme
patarciau
į naują Reguliarę Armi- rutavimo Stotyje,
rės į Australiją, kaip į leng radare prezidentas Abrasuprantu. Koks čia gali būt socįlist praka]bas> kuriJ
ią su laipsniu atitinkamu
ham Lincoln, 1865 metais.
vai suvalgomą kąsnį...
blogumas, jeigu koks poli- , ks aVnantį nedėldienį
jus\i gabumui ir patyri- _____
—o—
Jei imti ilgą laiką, o ne
tikieris pavezys mane savo South Bostone. Tenai gale!
mui, jei įstosite 3 metam
Nitrogliceriną išrado ita
keliu dešimtu metų laiko
armobilu .r uzfundys eiga- si išgj|.sti (,aug įdomiųgda..
ir paskirtu laiku po pas
Iš Italijos anądien atėjo tarpį, tai vaisingos tautos. las vardu Sobero.
U. S. Army
kutinės pakankamai ge
—Tėvas turi suprasti. ly_oirait Malke
. . ĮNew Yorkan laivas su grjž- prie lygaus kultūros stovio,
H
F TH I H
ros karinės savo tarny
f in f f'PortsnoN n ow
kad patekęs į valdžią toks _________ '
__ nueisiu. Šančiais Amerikos karei- visada išeina laimėtojos. Pa-1 Iš visų Jungtinėse Valstibos.
'
i viais. Vienas jų kelionėje vyzdžiui, PLuronoi dar nrieš ;cse augančių medžių tik
politikieris norės savo pini
(•Mtllt*ry Occupationjil Speclaltles)
_______ kuriuos
___ iis
_ iš_
Keleivy ie” naudinga vra mirė. Ši nuotrauka parodo 150 metų. neskaitant Rusi- 10r7 yra vietiniai, o visi
gus atsiimti,
55 Tremont St.,
Boston, Mass.
feido balsuotojų vaišinimui, daryti visokius biznio skel- jurininkus nuleidžiant jo jes, skaitlingiausia tauta kiti yra atgabenti iš k;tur.
Jis atsiims juos didesniais bimus ir pajieskojimus,
palaikus nuo laivo.
buvo franeuzu. Vėliau fran
_
_
J. D. T.
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PARDUOKIT MAN
INKSTAMS ARBATA
RUOŠIASI invazijai...
) šininkų kandidatus vadino j
ŽODYNĄ
■* “šėtono generolu.” Tūlas
yra geras vaistas nuo visokių inks
krikšč. socialų atsakingas'
Man reikalingas lietuviškai-anglištų ir pūslės negalių. Ji yra rūpes
kas
žodynas, didelis ar mažas. Už
tingai
sutaisyta
iš
įvairių
gydomųkalbėtojas, kad suniekinti
mokėsiu gerą kainą, jei žodynas ge
!
jų
žolelių
ir
uogų.
kurios
turi
savysoc. dem., viešai pareiškė,
' bę valyti ir stiprinti inkstus ir pus- ram stovy. Kas turi žodyną ir su
Lenkija Atmeta
Parama Jugoslavijai
1 lę. Kada inkstai ir pūslė pasiliuosuo- tinka parduoti, prašau man praneš
kad soc. dem. eina prie to,
ja nuo teršiančių juos medžiagų, tai ti koks jis yra ir kiek tikitės už jį
Rusų pastatyta Lenkijos Amerika davė Jugoslavi- kad nusavinti vargingų ajie sustiprėja ir pradeda geriau vei gauti.
J. H. BOOTHE,
valdžia atmetė Anglijos ir jai karo metu visokių karo matininkų turimus įrankius
kti savo valomąjį darbą, nuo ko ap
463 Churchill Avė..
sivalo
ir
sustiprėja
visas
kraujas
Amerikos protestą dėl bol-į reikmenų už daugiau,, kaip ir siekia amatininkų suproOttawa, Canada.
kūne, o kuomet kraujas pasveiksta,
ševikų teroro ir sauvalės;30 milionų dolerių. Po karo letarinimo. Kitoj vietoj tū
tai ir visas kūnas sveiksta.
Šita Arbata reikia gerti visuose
Petronėlė Lamsargienė
Lenkijoj. Varšuvos valdžiai Jugoslavijai buvo duota las “socialas” įrodinėjo,
tuose atsitikimuose, kur jaučiama
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
sako, Lenkija, kaip suvere-idaug pagelbos iš UNRRA kad socialdemokartai so
sunkumas, ar nesmagumas žemuti- ronotų- kojų ir nuo kaulų gėlimo.
nėj pilvo daly, arba kuomet strėnos Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostį
nė valstybė, negali leisti! lėšų. Amerikos spauda tą cialinį aprūpinimą taikys
ima skaudėti. Musų gaunami laiš nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
niekam kištis į jos vidaus I primena dabar, bet niekas tik mirštantiems seniams.
kai iš vartojusių Inkstų Arbatą žmo nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
nių įtikjna mus, kad ji suteikia grei patarimą ir busit patenkinti.
reikalus, o jos rinkimai bus! neužsimena, kad Amerika Kartojasi tai, kas savo lai
(34)
tą palengvinimą, nuo inkstų ir pūs
PET.
LAMSARGIENĖ,
visai “demokratiški.”
ii- Anglija “pripažino” Ju ku buvo Lietuvoje, kuomet
lės negalių. Kaina dėžutei $1.00.
1814 S. Water St.. Philadelphia. Pa.
FLORAL HERB CO.
goslavijai jos garsų “mar mūsiškieji krikdemai pilnu
Box 305 — Dept. 3, Clinton, Ind.
Vokiečiai Gamina
šalą Tito.” Tai irgi “dova balsu šaukė, kad socialistai,
KNYGŲ IR ŽOLIŲ
jei tik jie laimės rinkimus,
Rusų okupuotoj zonoj na
SANDĖLIS
2 FARMOS PARDAVIMUI
rusai ir vokiečiai bendrai
sugriausią visas Lietuvos
Parsiduoda dvi farmos, viena 100
Aukso Altoriukas, maldų knygelė,
bažnyčias.
gamina daug naujų rakietiKanados Socialistai
akrų ir su trobesiais, kita 80 akrų, Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
be trobesių. Platesnių žinių prane viršeliais ................. ................. $1.75
nių bombų, kuriomis vokie- Kanadoje. Reginos mies- Šitie faktai rodo, kad
šiu laišku:
(39) į Vainikėlis, maža maldų knygelė,
krikščionių
socialų
unijoj
čiai daužė karo gale Londo-įte, atsibuvo Kanados sočia
ANTON PESLIK.
mišios su paveikslais, drūtais apda
Route 1. Phelps, Wis.
ną. Ginklų gaminimas Vo- listų (CCF) partijos kon be savų klerikalinių reak
rais .............. ............................... 65c.
kietijoj yra draudžiamas, vencija. Dalyvavo 179 de cionierių susimetė ir jiems
r/stiiu a r
Pekla
- kur ji yra ir kam reika!inPAJIESKOJIMAI
į
s“ kankinimo Įrankiais .. 30c.
bet rusai ir Potsdamo susi- legatai. Savo nutarimuose svetima reakcija, kuri šios
Raktas į Gyvenimą, atsidaryk dutarimą gerbia tiek pat, kieki Kanados socialistai pakar- partijos pagelba nori gel
, . , ... .“ i
. .. D1. ! ris, o atrasi paslėptus nuo tavęs taAmerikos laivynas dabar daro jurų manevrus. Vaiz
Jasiulaiciai ir jų gimines is Ulių- VQ laimes gyvenimo turtus, arba
ir Jaltossutartį — tik tiek,Stojo savo socialistinius sie- bėti savo privilegiruotąiąj
kaimo. Šunskų valsčiaus. . a-i mefj§ko apsivedimo gyvenimas $1.00
gilumoj matosi sustojęs laivas, gi jo jurininkai džių
nampoles apskrities malones atsi- ,
M
knyga su ^veiks_
kiek jiems tasyra naudin-j kimus ir numatė planą ar padėtį. Taigi, atrodo, kad delio
saukti žemiau paduotu adresu. Y ra | lais •*
išlipę
krantan
įsikasa
žemėn,
kaip
daroma
invazijos
60c.
krikščioniškųjų
socialu
“
so

gą.
timiausio laiko
kovai už
svarbių žinių iš Lietuvos ir iš ištrė
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
mętu.
Karo
sekretorius
Forrestal
ir
admirolas
Fitch
mimo
Vokietijoj.
(35)
cializmas,
”
apie
kurį
jie
pil

-------valdžią.
knyga ........................................ $1.50
MRS. JAMES McMULLEN.
Duktė Marių, graži apysaka
25c.
na burna šneka, nėra ir ne stebi, kaip tas darbas jurininkams sekasi.
Drąsų* Estai
3 Seymour St., Hartford 6, Conn.
Lengvas būdas išmokti anglų kal
bus
tas
socializmas,
kokį
18 estų atplaukė mažu
Peronizmas Smunka
Petronėlė Karaliutė-Dapkuvie- bos be kito pagalbos .............. 35c.
Neužmokamas Žiedas, graži apy
(38 pėdų ilgumo) laivuku
Iš Argentinos visi stebė įsivaizduoja tikrieji socia ėjo. karas ir iries palikome, neleido į kambarius. Taip nė.Aš,jieškau
savo draugių Onos Ražaičiutės ir Onos Žiobiutės. Abidvi saka ............................................ 25c.
Kai tetą N. atėjo išvežti, aš skurdom iki karo galo.
iš Estijos į Ameriką, čia tojai praneša, kad generolo listai.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa
bet jų pavardžių pagal
Tačiau reikia pažymėti, buvau pas juos... tai ma-. Dabar gyvenam stovyklo- ištekėjusios,
jięms buvo atsakyta teisė Perono įtaka ir prestižas
vyrus nežinau. Jos kilusios iš Asiūk kymai ........................................ 25c.
ir velniškas tiltas
pąsilikti, bet vėliau buvo tame krašte eina žemvn. Jis kad tikinčiųjų tarpe yra ir čiau, kaip rusai elgėsi su se. Maitinamės šiaip taip. lių kaimo. Gudelių valsčiaus. Prė- Erodas Boba.............................
35c.
nų
parapijos.
Busiu
dėkinga
jei
kas
yra
prezidentas
ir
diktato-i
tokių,
kurie
aiškiai
pasako,
žmonėmis... Taip daugiau ir, Ateitis miglota, nežinia, kur praneš man jų adresą, aiba jei jos Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c.
dįoįas leidimas būti AmeSapnų Knyga su paveikslais, ap
pačios atsiplieps.
ęįkoje 60 dienų. Estai bėgo rius. bet ir jo šalininkai jau kad
L"’"1 savo laiku bažnyčia nesimačiau su teta. Todėl j mus kas padės...
daryta
....................................... $1.35
MRS.
P.
DAPKUVIENĖ.
Jūsų...
nuo bolševikų teroro savo mato, kad tas pasipūtėlis buvo sudariusi “sosto ir al žinodamas tokius rusų ap-j
Stebuklingas Zerkolas. graži apy
4200 Euclid Avė., Baltimore 20. Md.
saka ............................................. 25c.
krašte. Jie plaukė per Šve-; nuves Argentiną tiktai į ba- toriaus” sąjungą. Vokieti siejimus, tai ir važiavom;
Grigorius, gražus skaitymai 30c.
Pajieškau
Povilo
Pavilionio,
gyve
jos
karaliukai,
hercogai
ir
toliau
nuo
jų.
--------------------,diją, Angliją iki pasiekė A-Ją.
nančio kaž kur Oklahomos valstijoj.
Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c.
kitoki pasauliniai valdovai
meriką
juo nori susižinoti jo giminės
Keliauninkai į Palestiną .... 30c.
Iš namų išvažiavom arkGerais norais pragaras Su
Vokietijoj. Jis pats ar apie jį ži
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir
kovojo prieš laisvąją mintį liais... bet Vokietijoj reikė- grįstas,
Slovakija Valosi
nantieji malonės atsiliepti šiuo ad Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių
Anglijos Demobilizacija
Bratislavoje, Slovakijos ir tą kovą vedė sąjungoje jo arklius ir vežimus ati
resu:
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00
JADVYGA TUMAVIČIENĖ.
Salemonas. laimių knygutė
15c.
Nuo 1945 metų birželio j sostinėje, buvo pakartas Be- su bažnyčia, t. y., su “al duoti ir toliau traukiniu, Žodžiais kailinių nepasiu- 30 Robeson
St., Jamaica Plain, Mass.
Sapnas
Marijos
ant
Alyvų
Kalno
18 d. Anglija paleido iš ka-'La Tuką, pagarsėjęs Slova- toriumi.”
..................................... 20c.
mus vežė. Dabar gyvename si
Giminės Vokietijoj jieško Ameri
Šitie atskiri balsai pasi lietuvių stovykloje, ši sto
Burykla ir Burtininkas .... 35c.
riuomenės, laivyno ir visų kijos kvislingas, kurs tarkoj gyvenančių Antano Skvabulio,
Karvės ir nauda iš jų, geresnių
kitų tarnybų 3,689,000 vy- navo vokiečiams per karą sako, kad krikščioniškosios vykla randasi Vokietijos
Martyno Jaučiulio ir Vinco Skvabu sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
šeimos, nes pats Vincas Skvabusavo partiją pava viduryje
Istorija seno ir naujo testamentų,
rų ir moterų. Demobilizaci- ir iš Hitlerio malonės lau- partijos
..
ties Hanoveriu. Reamatiški Skausmai lio
_
lis yra miręs. Jieško taip pat ir su paveikslais.............................. 35c.
ja tęsiama. Šiais metais lie- kė Slovakijai nepriklauso- dinimuose žodį “knkščio- Laukiam, kada galėsim į
Viktorijos
Zubavičiutės-VainauskieNedoras Žydas, jaunų merginų
- .. _ • paleista
i_•
-i198,000
nn z\z\z\ mybės. Tuką_ ibuvo
___ xteismo
•___* nis ftuietų
nrotn nuKvonl/h
v Kas apie juos žino arba jie pa kupčius ......................................... 50c.
pos mėnesį
nubiaukti’ it*ir furv
tuo.jajsv^ demolTratišką Lietu-'. Deksnio Galinga Mostis, sudaryta nės
tys prašomi rašyti man:
Ponsko Piloto galas .............. 10c.
vyrų ir moterų iš karo tar- nuteistas už šalies išdavys- ?uclu nevelti krikscionybes v„ važiuoti ar kol kur nors daug skirtingų elementų, turi
ANTANAS LEIMONAS.
120 Dainų Rinkinys .............. 75c.
nybos.
"
tę.
Į
Į
politiką
ir
į
kasdieninius
___
r,..
_______________
vyje
galingą
šilimą.
šildydama
tę.
Savizrolas, juokingi skaitymai 50c.
mUS išves. Pas 1USUS lingai, ištarpins Reumatiškus skaus 1603 E. 72nd St., Cleveland, Ohio
■reikalus.
Gyvenimas .......... 35c.
---- Tie atskiri balsai
.— nenorim važiuoti... Laukiu mus- rankV- k«>jw skaudėjimą ir tir- Pajieškau Pjistu Sirvinsko. kilu Girtuoklio
Kantičkos, šv. giesmės .... $2.50
į šneka, kad proletarai gali! atsakymo.
pimą. dieglius, saltj. Daugumui ano- sio iš Papilės miestelio. Šiaulių ap
- -1 nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. skrities. išvvkusio Amerikon 1912
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm,
maršuoti į socializmą
vieni
ar 1913 metais ir pradžioje gyve 15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas
Kitame
laiške
aprašo
pla!
^
®į.
uk
a
^
K
4
uoja
^
įs
'
Kyk
. . ,
,
L . i DEKENb OINTMENT. arba rasysu Markso “kapitalu,” kiti C1SU, ,KSip
Chicagoje. Aš turiu jam svar 40c., 3 tuzinai až $1.
teki ; Degti 1S Lie-> kits į dirbtuve. Kaina 2-oz $1.00; nusio
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
bių
žinių
nuo giminiu užsieny. Pra
i
su “Biblija” rankose, jų tuvbs ir per Vokietiją. Laišdidelė
dėz
®
šau atsiliepti šiuo adresu:
(35) Nervų suirimas ir nemiga . §Se.
«
*
C
16-oz
,
(M-l)
Ncro cukrinės ligos .................. 80c.
šūkis turėtų būti j — religi ,
MRS. AN'N’A tUSHL'ErKA.
»•
DEKT.N S OINTMENT CO.
(Laiškas iš Vokietijos) j Amerikonų okupacinė vai- ja ir socializmas. Jie šne ke sako,l
303 Broad St.. Bridgevvater. Mass. Vidurių valytojas ...................... 60c.
Nuo veneriškų ligų .............. $1.20
^viršutiniai
V.1
& ka apie tai, kad ne socia Karas išvarė mus iš na P. O. Box 666, Newark 1, N. J.
Skausmingų mėnesiniųreguliatorius
Pajieškau
brolio
Pelekso
Grinskio,
mų. frontas buvo ties musų
REIKALINGA MOTERIS
..................................... 60c.
kilusio iš Panevėžio’ apskrities. Ku
&££ k M e Elvje vi
--h lizmas ir krikščionybė yra, namais, iškasė griovius mu Moteris reikalinga pagelbėti krau piškio valsčiaus, Braskuškio kaimo, Nuo dusulio, kosulio ir mainų
mirtini priešai, bet, kad
asthmos ................................. 60c.
kitąsyk gyvenusio Boston apvlin3 valandas į dieną. Atlygini kėj. O mano žmona. Uršulė Lapei- Nuo vandenligės ...................... 60c.
ri. reakciniai gaivalai staiga PartW
Socialdemokratų krikščionybės ir kapitaliz sų žemėje, mus išvarė iš na tuvėj
mas
geras
ir
darbas
ant
visados,
mų ko skubiausiai, liko na
kytė. iš Starkonių kaimo, Viešintų
užsisenėjusio kataro bei hay
išnyko. Visi sLito save deaš esu vienas ir pagelbininkė valsčiaus, Panevėžio apskrities, pa Nuo
mo priešingumai yra lygus muose visi gyvuliai ir viso nes
fever
......................................... 85c.
nan reikalinga. Platesnių žinių su jieško pusbrolių Jono. Kosto ir Ur Nuo inkstų
mokratais ir šneka, kad su n'u4dy^ama. Jkad 'reakcija ugnies ir vandens priešin
akmenėlių bei strėnų 60c.
teiksiu
per
laiška.
(35)
amžiaus turtas. Važiavom
šulės Jurėnų, kilusių iš Paketurių Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
G.
ALEKSAS
SHOE
SHOP,
gumui.
nacizmu ne nieko bendro
. krikščioniškuįu
Kupiškio valsčiaus: Lapeikių Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
arkliais į vakarus. Išvykom 5646 Wentworth Avė.. Chicago, III. kaimo,
iš Duoniunų kaimo. Kupiškio vals Trajankos, stambios .............. 60c.
neturėję Demokratija sta-. susl.m,eta 1 KnksciomsKųjų
Panašus
balsai
yra
kol
čiaus; Šimkūnų iš Laitelių kaimo ir Kamparas, pakelis ...................... 35c.
iicvuicjvru socialu partiją, ta partija, kas vienišai, bet jie yra. liepos 30 d.. 1944 m. Lietu
Sanvaičių iš Laičių kaimo. Viešintų Plaukų augintojas — saugoja juos
tomą pumoje vietoje^ DeJrinkimXe faimėj’o
voje važinėjom 9 savaites,
valsčiaus. Panevėžio apskrities. Pra
Tuos vienišus balsus nu paskui išvarė per sieną, tai
nuo pražilimo ...................... 60c.
mokratija aukštinama vi- ( •
• vietas
LIGONIAMS
šom jų pačių arba juos pažįstančiųjų Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
stelbia bažnyčių viršinin Vokietijoj važinėjom 6 sa
sijose kampuose. To maža:'P
3 ..
pranešti jų adresus, už tai busiu la Nesišlapink miegodamas .......... 60c.
bai dėkingas.
(40) Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c.
SVARBU VISIEMS ŽINOTI
greta demokratijos tokiai Gegužes 24 d amenkonų kai. kurie reakcinių sluogsvaites,
paskui
atėmė
ark

JONAS
GRINSKIS,
Kaip
prašalinti
įvairias
Odos
ligas
Nuo surūgusio pilvo (heart bum)
pat prasm? linksniuojamas komendantas sustabdė VVu- nių remiami, savo privile
38 Robinson St.. Toronto, Ont..
ir kaip apsisaugoti. Užtikrinantis yra
...................................... 85c.
Šbdalizmas. Socializmas ir erzburgo miesto ir apskn- gijų išsaugojimą mato da lius, likome pėsti. Pabuvom vaistas. M. J. S. Miraclc Salve (Mos
Canada.
Tyra mostis, nuo bile kokio nie
ant
vietos
12
dienų,
pavežė
tis).
Greit
pagelbsti
nuo
šitų
ligų:
jė įgyvendinimas visiems ties knksciomų socialų uni- baltiniuose krikščioniškųjų
žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
trūkimas, odos išbėrimas, rash. vo
kiek
traukiniu
ir
vėl
fron

do
visokius skaudulius, apdegimus
APSIVEDIMAI
priimtinas, pageidaujamas,1
(LbL) veikimą. Fir- socialu
_
-------junginiuose,
šita tas užpuolė, bėgom toliaus tis, athletic foot. pilės, nušašimąs
ir Lt..................................
$2.25
ar
šaltis,
nudeginimas,
nušutinimas,
vienintelė priemonė išgel- miausiai buvo suspenduotas mintį patvirtino gyvenimo į vakarus, papuolėm i bom nesveikumai burnoj ar nosėj. skau- Pajieškau apsivedimui draugės, u- Pailių arbata arba mostis .... 85c.
M. ŽUKAITIS,
(41)
bėti Vokietija ir būtinas Vo- tos partijos pirmininkas, faktai. Bažnyčia tik tuodėjimai ausies, sutinimas _ir skaudė- kininkės be vaikų, iki 57 metų am
SnencernorL N. ▼.
bardavimą,
5
OS
išlikom gV - jįnlas kojų, ar kaitimas. Tuoj jausi, žiaus, sutinkančios tuoktis civiliniu 33." D»»n
kietiioM ūkio" pagrindas ..
tūlas dr. K. Durr, kuris nn- met prisitaikys
nrisitaikvs naujai
nairiai buk
hnkPAAIŠKINIMAS: Del aukščiau
budu. Turi neblogai atrodyt, sveika
Tikram socialistui vra vi- kimų tikrinimui buvo pa lei. kai pastebės, kad kitos vi, drabužius ant musų SU-Į kad gelbsti. Del išbandymo pusė ir linksmios nuotaikos. Apie save skelbiamų knygų prašome kreiptis j
kapojo. Vėliau traukėme Į i ^V ?/T J S nuo niežė- suteiksiu žinių per laišką.
patį skelbėją. “Keleivio” administ
sai aišku, kad šnekėti apie skyręs savo partijos pati- išeities nėra ir nebus.
racija jų nepardavinėja.
Svinemuendę ir ten vėl pa- imu ir nuo Poison Ivy. Pusė unciJ. BORIS.
socializma yra galima ir ketinus buvusius nacių par“Kel.” Administracija.
J. Butautas. tekome į baisius bombarda- p0^-;
239
Park
St.,
Hartford.
Conn.
stnejrern} nc.
nieks tokių šnektų nedrau- tijos ir SA narius. Kai avimus, žuvo tūkstančiai i sveikumo. No. 2. nuo Rheumatiškų
džia. kad šnekos palieka merikonų VVuerzburgo kornniiiiiiiiiiiitiiiuiiitiiiiiiir
žmrmin 1S tpn
vairi’J viršutinių
skausmų. Gausizmonių.
un pinm
ėjom toliau
lOUdU | ir
te >creitą
pa(re|bą Išmintinga
ir lašnekomis. bet socializmo Į-.mendantas buvo CSU pirIš Pabėgėliu 1 VakaiTlS visa mėnesi ir peri hai naudinga visuomet turėti kiekgyvendiniraas yra ne tas. i mininką suspendavęs, miVplvkpg
ancistoinmp netoli
vieno-i šeimynoj.
veiynas apsistojome
netun siųskit
ir pinijrus Užsakydami
AHrpsuoit; sykiu
(35)
kas yra paprastas plepėji-‘ ".etos partijos įgaliotinių su
Hamburgo.
Vargom
neism
.
j
.
švilpa
.
Laišku
mas apie socializmų, (gy- sirinkimas savo nepaprastoj
pasakytai, badavom. nakP’ HarSd T Co^'. A’
vendinant socializmų, tai konferencijoj K. . Durr ir
VOJOm
tvartuose,
nes
prusai'
Vietiniai ateikit: 944 Broad St.
yra, einant prie stambiųjų 'ei vienbalsiai išrinko
“Keleivio”
skaitytojas
kapitalų nusavinimo, ap Wuerzburgo miesto ir ap drg.
A.
Z.
iš
Verona,
N. J.
kraunant turtinguosius ati skrities krikš. socialų unijos
prisiuntė mums savo gimi Tolimas Telefonu Pasikalbėjimas Naujojoj Anglijoj
tinkamais mokesčiais, tuo pirmininkus.
J šitokią demonstraciją naičių laiškus iš Vokietijos.
jau pat išlys iš maišo visi
komendantas
reagavo ir tuo Laiške tarp kitko rašo:
interesų priešingumai ir ko
va už socializmą bus ne- jau uždraudė partijos sky Mielas... Dėdė A. pasili
riaus veikimą. Krikščioniš- ko Lietuvoje, nes abudu su
.. . buk tikras, kad morgičiaus išlygos ata'^'socią,—
dėde V. buvo vienos nuo
tinka tavo pajamas. Šiandien yra nepapras
monės (kur čia nubėgsi ir
tos namų kainos ir finansus reikia tvarkyti
Bet ‘lociali’zmo"'vėliava da^ ™ b“v?s “nesusipratimas.” kur čia prieglaudą berasi!),
labai atsargiai.
,bar dangstosi
, Ji _: krikščionis Kitokio pasiaiškinimo ir taip pat ir fronto greitas
motyvų nėra. to užėjimas privertė juos pa
Del morgičių busi tikras, jei pasitarsi su
kosios partijos. Vienur kle svaresnių
5=
silikti. Dabar apie juos jo-i
dėl
operuojama
“
nesusipra

Mutual
Savings Banku. Visi Savings Bankų
rikalai eina krikščionių de timu.” Spauda, ypač soc. kios žinios, ar jie savo na-'
morgičiai
yra “pritaikyti" kožnam atskirai;
mokratų unijos (COU) varSpau^a nurodo, kad muose. ar toli. toli išvežti
juos nustato nuosavybių vertės ir finansi
Tnlimii' • Long Distance) pasikalbėjimas Naujojoj Angdu. kltui jie P *
..
CSTT
carnšnosp
buvę
naruliiojc nu datos auga. Kai kuriose vietose mes gauname
Rusijon, Sibire...
CSU
sąrašuose
buvę
pana
nių problemų žinovai.
krikščionių socialistų unijos šių žmonių, pavyzdžiui,
80'< dai giau pasikalbėjimų negu pereitais metais. Tam
Mano tetą N. 1941 me
tikslui
visa Ui apimti, mes nupirkom ir Įrengėm
bei partijos vardu, kai kur krikšč. socialų unijos sąra- tais
daug armijos atliekamų telefonų įrengimų. Mes sambirželio mėnesį išvežė
_
Nepasirašyk “ant taškuotos linijos” iki
prie šio pavadinimo pride šu rinkimuose į Stuttgartoiš Lietuvos į Sibirą. Tai nuo
Hom tūkstančius naujų telefonisčių. Ir mes pndedam
nepasitarsi
su vietos Mutual Savings Ban
tukstanr
us
mylių
įrengimo
Ix>ng
DisUnce
tinklui
Nau
damas “liaudies” titulas. miesto savivaldybę esą pra-’, to laiko jokių žinių neturė
jojoj Anglijoj.
ku
apie
nebrangų
ir lankstų morgičių.
Spaudoi jau pasigirsta bal ję aiškus naciai.
Į
jom
nei
gyvendami
Lietiijįet k1 'a® Long Distance pasikalbėjimų tenka palauk
sų. kad šios krikščioniško
Soc.
dem.
spauda
pažyvoie.
nei
dabar.
Juos
rusai
ti _
ai iš ryto ir vakarais. Greičiausiai tokį pasi
sios parti ios nandoia reli mi faktą, kad Eversbacho kaltino, kad jie yra buržukalbėjimą darbo dienomis galima gauti, tai tarp pir,r <T»tintos valandos po pietų, o Nedėldieniais —
gija politikos reikalams ir bažnyčioj savivaldybių rin- jai. perdaug turtingi. Taip
bile laiku.
Tke SAVINGS BANKS
spekuliuoja krikščionybe.
kimų metu tūlas kunigas iš pat ir musų šeima buvo jau
of Massachusetts
Bet yia ir kitų duomenų, sakyklos savo partijos kan- užregistruota komunistų išfI£-7
TELEPHOME & TLLEGSAPK CO.
Bavarijoj buvo susikurusi didatą apibudino, kaipo vežti- iš Lietuvos i Rusiją,
iiiiMiu hii 11 u m 11 nnmtHNinii
aiškių monarchistu partija.! “Dievo generolą,” gi prie-bet nebesuspėjo. Greit užj

Kur Dingo Reakcija?

m

m s

PIRMA NEGU
PIRKSI NAMA
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nyk. tamsta, kas toliau bus.
KAIP JIS IŠVOGĖ MERGAITĘ
Tamstos vaikai niekur čia
nebebus priimti mokytis.
—Nieko! Parvažiuos na
mo ir ars tėvo žemę.
DftLKO REIKIA ŽMOGUI
AR BUVO VISUOTINAS
Atsikėlusi
linktelėjau
ir
GERT IR VALGYT?
TVANAS?
SI SKYRIŲ TVARKO
išėjau.
Atsisveikindamas
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
Bažnyčia sako, Kad buvo, o moks
M. MICHELSONIENĖ
buvo daug šaltesnis, negu
las sakia kad nebuvo. Jeigu buvo, tai noriai, atšaus nepagalvojęs žmogus.
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j Bet dėl ko gi norisi? Dėl ko be valgio
pasisveikindamas, bet tai
kelias dienas visų veislių gyvūnus, žmogus silpsta? Ir dėlko vienas Glai
niekai. Direktorius tik gy
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
rėsi : mokinių jis man nebu
nus prastoj savo arkoi sutalpinti? druskos ir kitų pauašių dalykų? Ko
vo davęs, jie patys atėjo,
Iš kur ėmėsi tiek vanoens, kau visų dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi
žemę
apsemtų? Kur tas vanduo da mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
nes buvo seniau pažįstami.
bar
yra?
Kaip iš Nojaus šeimynos Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.
Vieną 1896 metų rytų —Mes ir dabar nebeturiVakare visiems mūsiš
galėjo atsirasti po tvano juodveiažiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim LYTIŠKOS LIGOS.
Mintaujos gimnazijos moki- me kur pasidėti. Direkto- kiams susirinkus papasako
tai kitų klausimų, į kuriuoa negali
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM
nams buvo išakyta melstis rius pareikalaus, kad mus jau savo pasikalbėjimą su
atsakyti jokis kun' as, yra nuosakiai D-ras P. Matulaitis. Antra, peržiuro
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. te ir papildyta laida. Kaina .. 25c.
rusiškai. Vienas ketvirtos iš bendrabučio pašaliųtu- direktorium. Buvo atėję po
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
klasės mokinys lietuvis ėmė mėtė. Jei paliktumėt. galėtų ra svečių. Visi drąsino ir
faktas; kas sakinys—tai naujas ku KURGI VISA TAI NYKSTA?
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
skaityti iš paduotos knyge li- bendrabuti uždaryti.
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
ramino ištremtuosius jauni
mokslas nuo pradžios iki galo.
žmonės
kuria per amžius? Šį intri
lės rusiškai, bet. visiems ty —Tiek tų bėdų!
Kaina
........................................
..
28c.
kaičius. Tą valandėlę apri
guojantį politiskai-ekonomiškų klau
Tuojau vienas gimnazis- mo, bet rytojus jiems atro
lint, ir jis sumišęs nutilo.
sima aiškina garsuis Vokietijos boTABAKAS.
Parėję namo vaikai po kits tas buvo deleguotas Į Rygą dė baisus. Visi jie gyveno
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau cialaemokratų teoretikas Kari Kauta
Kaina ................................. lū«kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir ky.
kito apsakinėjo šitą atsiti- Įspėti, kad ir tenai visi mo- ir mokės savo ištesėjimu,
daugeli iš gyvenimo patyrimų pa
kimą, visi nusimanydami. j kiniai griežtai atsisakytų savo lėšomis. Uždarbiauda
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. KA1P SENOVĖS ŽMONES PERSlSTATYDAVO S A L' ŽEMĘ!
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.
kad lytoj ir jiems lieps tą rusiškai melstis. Iš Rygos vo mokydami ir ruošdami
T^>hai įdomus senovės filosofų daSOCIALIZMO TEORUa.
rusišką maldą skaityti. Kas telegrafuota Į Liepoją ir kitus vaikus egzaminams.
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
tada atsakyti?
Šiaulius, šiauliečiai, nors Mokėsi puikiai ir todėl nuo
Sis veikalas trumpais ir aiškiai* knygutės dalis yra; "išvirkščias mo
faktais parodo, kaip iki šiol keitės! kslas arba Kaip Atsirado Kalbos."
—Neskaitysime, neskai- jau buvo sutikę melstis, bet mokesčio už mokslą kasmet
draugijos formos, ir kodėl turės būti Parašė Z. Aleksa.
tysime!
'
i mintaujiečių Įspėti, atsisa- būdavo atleidžiami. Dabar
William Heirens, 17 metų amžiaus Chicagos Uni pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 40
pusi.......................................... 1 Ot.
—Atsisakvkite griežtai, i kė.
versiteto
studentas,
rodo
policijai,
kaip
jis
išvogė
per
NIHILISTAI
visa tai praranda, nes daug
DŽIAN BAMBOS SFYClAL
—O jei kiti neatsisakys?, Tą atmintiną dieną di kas ir savo vaikų jiems mo langą Zuzaną Degnan’aitę, 6 metų amžiaus mergaitę,
Tragedija trijuose aktuose. Vei
kitos fonės. Daugiau juokų, n*
kalas perstato nužudymų caro Alek guIrAmerikoj
—Pasiiupinkit, kad nei rektorius atsiuntė kvieslį, kyti nebeduos. Buvo svajo kurią paskui žiauriai nužudė.
munšaino. šioje knygo
sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72
"Džian Ra m bos spy
vienas lietuvis tos knygelės kad ateičiau Į gimnaziją
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbėjimai,
ta. pavasarį, baigus gimna
hutnoria
viso
reikalaujamos
tik
28
ypatos.
lauksiąs
manęs
ketvirtą
va

Į rankas neimtų.
tiški straipsniukai ir juokai. Autra
ziją, vasarą pasipelnyti vai
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. pagerinta
laida. Kaina .............. 26c
ŠIENAPIUTĖ
—Gal kiti nepaklausys? landą. Nuėjau. Ceremoniš- kus bemokant, užsidirbti
AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
—Tai tesižino! O jus vi kai pasisveikinę susėdome. keletą skatikų kelionei Į uPAPARČIO ŽIEDAS.
KRISTAUS VIETININKAS?
Aukso
miglos
supa
tylą,
ir
jis
pradėjo:
Ir keturios kitos apysakos. U) N«
si atsisakykite!
rp
.
v • • • . • iiiv
T Vt OlVVVttj o UaVUl
nieversitetą,
dabar Uitu
dar
Valadka.
Knyga ( užaitikintis Vyras; (2j Žydiuti
Užu
šilo
saulė
kyla.
Parašė
kun.
M.
----.
—
_
—Mus tada išvarys iš
n}°?£miai..atsl"tžiema. Kas veikti? Kur padrųsiai kritikuoja Romos Katalikų (3)_ Klaida; (4 j Korekta. Jo^e nuro
Žengia vyras paskui vyrą,
54tQlll<tR jiems
ĮIMTO! gidėti
r
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- donma kaip žmonės paikai tiki t viso
gimnazijos ir suardys gyve sakė kalbėti atsiųstą
Ryto
perlai
žemėn
byra.
do,
kad jis nėra joks Kristaus vie kiną prietarus, burtus ir tt. .... lšt
iš
ministerijos
maldą
—
vi

nimą galutinai!
Per tą sumišimą veikėjas
tininkas. 224 pusi. Kaina .. >1.25 ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI
—Tik ne galutinai. Pro si tamstos bendrabučio įna Bakučionis pasakė prana
Arba kaip tėvų vartojami nvaigi
Žolę žalią, žolę jauną
KOKIUS DIEVUS ŽMONftS
tingi žmonės žinos, ką reiš miai T
šišką kalbą. Nesą ko bijoti
Darnieji gėrimai atsiliepia jų m
Žvangios
dalgės
žvangiai
piaua.
GARBINO SENOVfiJE?
—Pone direktoriau! Pir valdžios bausmių. Valdžia
kams. Kas yra arba tikno *.ada uun
kia toks jūsų pasielgimas,
boti kūdikių tėvais, būtinai turėt,
Lenkit
galvas,
pievų
gėlės
—
ma,
negu
jie
tapo
mano
Panašios knygos lietuvių kalboje oerskaityti šitų knygutę
ir mokės tai Įvertinti.
l(*
esanti tik laikina. “AtminEina jaunos grėbėjėlės.
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
Rvtą aštuntos ir septintos bendrabučio
bendrabučio įnamiai, jie
«Rym0 galykius dievus garbino senovės indai bei EILES IR STRAIPSNIAI.
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai, i
klasės mokiniai buvo ver-l^?v0,^™J°; a’^į®tįn1®1- “ bę ir jo tironus. Kur jie dalietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die- I Šioj knygoj telpa 23 gražio? eile*
“
Padėk
Dieve!
”
—
“
Ačiū,
ačiū...
”
čiami tą maldą skaityti, da- į*
J?
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko- 1 daugybė straipsnių, juokų n tt.
bai’------? Taip praeis visos ga
Pradalgėlių, kaip gyvačių...
V-*kius jie santikius su žmonėmis turė Puikiai iliustruota Kmipm
lyvaujant pačiam direkto-|Sarbes Ir man 11 tamstaL . lybės...”
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA
Dalgė dalgę mostais varo.
rimtai
Tai yra tikra tikėjimų istorija. >1.00
Praėjo dvi savaitės abe
riui ir inspektoriui, bet jau —Pasikviečiau
Labai įdomi Knygutė šrtuo »varfeiu
Tiesiais barais šalia baro.
klausimu. Jų turėtų perskaityti Liek
pasikalbėti,
o
tamsta
juo

jojimų...
Vieną
rytą
atbėga
nikaičiai visi ligi vieno at
MATERIALISTIŠKAS
nas katalikas ir socialiata.-. Parašė
sisakė. Direktorius Įnirto ir kauji ! Aš prašau tamstą, kvieslys. Teateina mažieji
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Saulė žėri, spindi rasos.
[STORUOS SUPRATIMAS.
Kaina .......................................... 10e.
tuojau liepė jiems išstoti iš kaip išmintingą moteriškę,, į gimnaziją, maldą kalbėti
Braido pievą kojos basos.
Si knygelė aiškina proletariato fi
gimnazijos ir ateiti tik po padalyti Įtakos tiems nepro esą leista lietuviškai... Kitas
li zofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas MONOLOGAI IR
Čeža, šlama, žvanga, tyška
gimdo pasaulyje įvairiausius nuota DEKLAMACIJOS.
tingiems
jaunikaičiams,
pa

kvieslys pakvietė ištremtuo
pierių atsiimti.
Žalioj pievoj ir už miško...
kius, tai perskaityk šitų knygely.
Šioje knygoje telpa daugybė nao
Antroje klasėje liepė ma galiau pareikalauti, kad sius. Vargšai turėjo išgirs
Kalba labeu lengva. Knyga protau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
jantiems darbininkam* neapkaino sunui Antanui, pirmąjam nedarytų niekų, bet ateitų ti nemalonų nutarimą f iš
Petras Vaičiūnas.
auojama. Kaina ........................ 25c gų ir deklamacijų. Visokios temos
darbininkiškos,
revoliucionieriškoe
klasės mokiniui, skaityt ru vytoj Į gimnaziją ir paskal varomi iš gimnazijos visištautiškos, humoristiškos ir laisvame
sišką maldą. Šis aiškiai ir tytų maldą, kaip reikiant. i kai. Bet kad jau visi buvo ir sudekit Į puodą kartu su Prieš kiek laiko Puerto
ni8*.u8. V lšw ŠJatniuidS. vT5ū5
□nrr«^Tr»TTrrrrrrrrrrrw Tinka visokiems apvaikščiojimama,
—To nepadarysiu. Tai pasiruosę išgirsti tokią ži cukrum ir lemono sunka.
balsiai atsakė:
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
užplūdo žiurkės. Jųjų
—Neskaitysiu. Griežtai nesutinka su mano nuomo nią, tai dabar namo grįžo Virinkit ant mažos ugne Rico
gerinta laida. Kaina .................. 25e
ne ir sąžine.
beveik nesusijaudinę. Va lės, dažnai pamaišant, kad naikinimui iš Ispanijos Įga
atsisakau.
KUNIGŲ CELIBATAS.
—Ak, tu! Lauk iš kla- —Ak, taip! Dabar matau kare bendrame susirinkime neprisviltų, apie 20 minu benta taip vadinamų monSi knygelė parodo, kodėl Romo*
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia
didžiai apsirikęs, leisdamas buvo nutarta: visi liks tuo čių, arba iki skystimas su- gooses. Išsiplatinusios monsės!
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
naikina ne vien žiur
Antanas renkasi savo tamstai čia Įsteigti bendra tarpu Mintaujoje, kur pa tirštės. Supilkit Į karštus, goosės
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijo*
kes,
bet
ir
mažus
narni?.ius
Geriausia dovana yra
nupuolimas. Šių knygų turėtų per
knygas, ir visi lietuviai, ma butį ir duodamas jam ge žįstami pampino jiems pa sterilizuotus stiklus, ir tuo gyvulėlius.
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
ta,
kuri
visuomet
nau

žučiai berniukai, pagriebė riausius aukštesniųjų klasių mokų, o apie Naujuosius jau uždarykit aklinai.
i jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų moJ. D. T.
j terįs, dukterįs ir mylimosios nepa
ja ir draugo vertina
savo knygas, veržiasi pro mokinius. Kol tamstos čia Metus visi važiuos Į aukš
Pastaba: .Jei pyčės nesulpultų į tokių kunigų globų. ParaM
ma.
nebuvo, visa pas mus buvo tuosius mokslus, kur kam tingos, galima Įpilti truputį
duris.
kun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
hetovino Ferdinand de Samogiti*.
—O jus, veršiukai, kur? ramu. o dabar tokia suiru patogiau.
Tokia lovana yra tik
vandens, nes kitaip marmaKaina .........................................
2>
L. Didžiulienė. ledas bus persausas ir ga “MISS WASHINGTON*
—Ten, kur ir jis, — bu tė!
viena—geras laikraš
KODĖL AS NETIKIU
—Perdaug man garbės.
vo atsakyta.
lės prisvilti. Del stipresnio
tis. Ji visuomet nauja.
I DIEVĄ?
Dar nesuskubau numal Aš čia nė kiek neprisidėjau.
skonio patartina sumušt ke
Laisvamanis čia pasako, kodėl JI*
Užrašyk savo draugui
—Pasipriešinimas
val
APIE VALGIUS lius pyčių kauliukus ir iš
dyti didžiųjų, štai parbėga
negali tikėti. Pilna argumentų, kurių
nesumuš joks jėzuitas. Kama tos
“Keleivį.” Tegul jis
džiai... pasipriešinimas val
verkdamas pats mažasis:
imtus iš jų branduolius iš-'
knygutės ..................................... 3C«
lanko jį per 52 savai
—Išvarė, išvarė! Nenorė džiai... — murmėjo supy KOTLETAI 15 RŪKYTOS virinti kartu su marmaledu. i
KUR MUSŲ BOČIAI
kęs direktorius.
tes j metus.
jau rusiškai melstis. + ’
TRESKOS (COD)
—Valdžia neturėtų duoti
GYVENO?
—Nurimk, sūneli, gerai
Kas savaitę ‘Keleivis’
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
padarei! Nurimk, neverk! progos tokiems pasipriešini Žuvies krautuvėse parsi
Gamtos
Šposai
jam teiks naujų žinių
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
Vyresnieji gerokai nusi mams.
visai atmeta. Mokslas mano, kad
duoda gražiais geltonais
ir primins aukotoją.
1 žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ii
gandę: pašauksią dokumen —Ne mums spręsti.—at gabalais rūkyta žuvis, ang
, knyga parodo, kodėl taip manoma
Pirmieji Amerikos pio
“Keleivis” kainuoja
tų atsiimti; vadinasi, sudie, kirto direktorius. — Ir štai liškai
Labai įdomus ir pamokinantis
vadinama “cod.” nieriai nekuri laiką pagyve
skaitymas.
Kaina ...................... 25c
tamstos
sūnūs,
antraklasis:
tik
$2.50
metams.
gimnazija! “Ką beveiksime,
Mes ją lietuviškai vadinam nę šiame krašte, pasigedo
ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
pamokas taip tyliai atsako, “treška.” Amerikoj iš jos
kur bepasidėsime?’’
žvirblių
ir
juos
importavo
iš
Vieno akto vaizdelis ir monolo
“
KELEIVIS
”
—Neaimanuokite, nesi vos girdisi. O kai liepiau daromi kotletai (fish balls). Anglijos. Vėliau, laikui bė
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
636
Broadway,
tuvaitė. So. Boston, Mass.
sielokite — visa bus gerai. šiandien maldą skaityti, tai Ta žuvis yra labai sūri, to gant, žvirblių čia tiek pri
1914 m.., pusi. 23...................... lOe.
, Mass.
■
So.
Boston
27,
rikte
suriko
visai
klasei:
Nuvažiuosite Į sostinę, gim
dėl reikia ją užpilti vande viso, kad jie čia liko ne tik
■ i “Keleivi*,” 636 Bro*dway,
nazijos ir universitetas jum “griežtai atsisakau!” Tai niu ir pastatyti ant galo pe nepageidaujami, bet ir di
durų neuždarys. Eisite ir toks tamstos sūnelis. Už tai čiaus; kai vanduo sušils, deli iškadariariai. Lesa, ka
^įihhhii. .imt
Seatb Boaton. Mato.
ouuumx»a
nueisite aukštyn. Sveikatos išvariau_ visus w drauge. iš reikia jį nupilti ir užpilti poja ir ant žemės išbarsto
yra, galvos geros, tai neliu- gimnazijos. Aš .apviltas, šviežio; kai tas sušils, vėl kviečių, kukuruzų ir kitų
dėkite ir nenusiminkite!
skaudžiai apviltas. Pama- nupilti. Dabar žuvis bus jau
javų grudus. Lenda, ypač
išmirkus.
Sutrupink
ją žiemos metu, Į vištų užtva
smulkiai. Išvirk bulvių ir rus ir surenka joms skirtą
87 METŲ AMŽIAUS TĖVAS
sutrink jas. Kol bulvės karš maistą. Ir daug daug kito
tos, sudėk žuvį ir gerai iš kių nuostolių jie pridaro.
maišyk. Bulvių turi būt du Žvirblių naikinimui vė
syk daugiau negu žuvies. liau Įgabenta juodas paukš
Įdėk sviesto, padaryk kot tis, angliškai vadinamas
letus ir spirgink karštuose starling. Tie pusvanagiai, Jeanne Carson’aitė, 19
taukuose kol gražiai pa- daugėdami, naikino
naiki
ir nai metų amžiaus mergina iš
GRAŽIOS EILES, DAINOS
grus. Kotletus visada dėk kiną ne tik žvirblius, bet ir Virginijos, buvo išrinkta
Į verdančius taukus.
IR BALADOS.
naminius paukštelius: viš- kaip gražiausia WashingtoDel Įvairumo, prieš spir tukus, antukus ir kalakutų no jaunuolė Į Amerikos graKnyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pakeiksiu,
ginimą kotletus galima pa- vaikus.
žuolių kontestą.
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
volioti išplaktame kiaušiny
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
ir apibarstyt duonos trupi
DARBO VALANDAS.
niais.

"Keleivio” Knygos

Moterų Skyrius

ATSIMINIMAI

\J

Dovana

SIELOS
BALSAI

ajs

MARMALEDAS IŠ
PYČIŲ
4 svarai pyčių.
4 šaukštai lemonų sunkos.
4 puodukai cukraus.

Šitas senis, Luis Carrizale, eina 87-tus metus, bet
Parinkit nunokusias, bet
turi vedęs 22 metų amžiaus moterį. Nesenai ji susi sveikas pyčes. Nuplaukite'
laukė kūdikio, ir tas senis sako, kad tai tikrai jo “bei- jas, nulupkit ir pasalinkit I
kauliukus. Sumaigykit jas
bė.”

I

0T KNYGA!

Didysis Lietuviškas
SAPNININKAS
Nauja, virš 300 puslapių knyga Į
kurioje yra išaiškinta daugiau!
kaip 5000 sapnų
J
Nustatyta kaina yra $2.00. bet*
"Keleivio" skaitytojams tik >1.0«|
Užsakymus adresuokit taip:
KELEIVIS
636 Broaduav So. Boston 27,
Mass.

KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.

Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarafe $1.25
Kiekvienas turėtą
1 knygynų minėta knyga.
Kiekvienas naši pirkęs takari
. Kaygą pasidžiaugti. Pinigu., gerinama
siųst “Money Orderis."
Popierinius galima siųsti tiesiog papras
Orderio
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
resą ir nepamirikit prilipyt «Š3 centu* markę.

“KELEIVIS”

636 BROADVVAY,

SO. BOSTON. MASS.

Kugpiucto

Puslapi* SepiuiL-i

KELEIVIS, SC BOSTON

O vienok tų šeimų tarpe buvo jumi sąskaitas suvesime., pats patikimiausias elemen- nes

nužudymą. Carman gaili meilių žodžių. Jei požmona sudegė gaisre, o po- licija įrodys, kad Carman
mano, kad
kadCarman
•7
• ij ddėė Lietuvos ūkininkus, kad
Carman sudegino savožmoną,
žmoną, jam
kad ‘• jų tas sąskaitas,
sąskaitas raudonąja! Tokia jau komunistų tak- licija mano,
savo teks ilgai vėdintiskalėjime.
_
.
I šie slepia nuo vokiečių duo- armijai išnaujo užpludus tika. tokie jų darbai. Ne patsnamą padegė ir
Ar Žmonija Žengia Pirmyn? — Žiaurumas ir Veidmai- klės ir jų jiems neatiduo- Lietuvą — suv dė. Dauge- pykti tenka, o tik juos rei- žmoną sudegino. Carman
----------------nystė — Moderniškas Melas Pralenkia Tamsiuosius Am- da...
J_
”
---- ir tokių šeimų.'lis
—
Buvo
ir daugelis tų šeinių liko kia tinkamai pažinti, Įver- buvo Įsimylėjęs Į 16 metų JUGOSLAVIJA LAIKO
žius — Lietuvių Tauta Svetimųjų Vergijoje —
kurios jau buvo iki gyvo Lietuvoje ir-kai iabar ten- tinti ir iš viso šito padaryti mergaitę, rašinėjo jai karšTRIS JANKIUS
tus laiškus ir buvo išvažiaNaciai ir Bolševikai Lygus Budeliai
kaulo raudonojo suskio ap ka nugirsti, tenai- likę ru nuesakias. išvadas.
J. vęs su ja Į Floridą...
imtos ir jos atvirai sakyda sų šeimos pradeda sudaryti
Trys amerikiečiai puska(Laiškas iš Europos)
vo, kad mes suprantame, kolchozų brar. i. nlius. jos
į šešiolikinė jaunuolė pri-' rininkiai yra areštuoti ir
sipažino, kad ji mylėjusi laikomi Jugoslavijoj kalė(Pabaiga)
tuvos ūkininkams leisdavo kad jus mus maitinate tik kuriasi lietuviu šeimų ap
Ką Meile Seniui
leistuose
ūkiuose.
Tai
busi

propagandos
sumetimais,
Carmaną ir rašiusi jam mei- jime nuo vasario mėnesio,
nusipirkti... Belaisvis kaš
Vokiška “Kultūra”
mas
kolchozinis
Lietuvos
Padarė
kad
mes
jums
pritartume,
lės laiškus ir iš jo gavusi Jugoslavai kelia prieš juos
tavo penkias markes. Atvy
O štai kitos niekšybės.
laiškų. Policija surado jų kaltinimą, kad jie šaudę Į
kęs belaisvi pirkti turėjo bet mes esame rusai ir kai avangardas.
Vokiečiai okupavę Lie teisę pats sau pasirinkti... tų komunistai... anksčiau,
Aišku,, ----kad dabarties
Lie-i. Policija suėmė 62 metų laiškus. Carman rašė, jis no- Tito policiją. Amerikos am
------...... —
tuvą veik visuose didesŪkininkai eidavo, vieni ai* vėliau čia ateis raudono- tuvos šeimininkams tos ru- Nashville, Tenn. gyventoją rįs vesti tą šešiolikinę Bob- basada Belgrade stengiasi
niuose miestuose įtaisė vie- iš pasigailėjimo, kiti iš rei ji armija ir tuomet mes su sų užsilikę Lietuvoje šeimos D. 0. Carman už savo žmo- by Ann Keith ir šiaip nesi- juos išlaisvinti.
sus savo kariams ir parei-jkalo tokių belaisvių dar
SUnHmS
DaleiStUVVStės
oru nti
Rot vnlnatu
gunams
paleistuvystės DMna bume
bams gauti...
Bet vokietis
mus. Į šiuos namus tiesiog, visur pasilieka vokiečiu, tai
dienos metu, moteris gau yra apgaviku. Kaip ūkinin
dydavo gatvėse. Sučiupę kai tuos belaisvius atgany
moteris varu nuvesdavo Į davo, atšerdavo ir jų svei
tokius narpus. Čia jas pri katą tiek sutvarkydavo, kad.
versdavo pasirašyti sutartį, jie jau tikdavo darbams,
kad jos laisvu noru, sava tai vokiečiai tokius belais
noriškai sutinka keletą mė vius vėl pasiimdavo ir siųs
nesių paleistuvystės namuo davo į Vokietiją, žinoma,
se išbūti. Joms buvo nusta karo pramonės darbams,
tyta tam tikra taksa. Dalis arba paskirdavo j savisau
to mokesčio eidavo tų na gos svetimšalių batalijomis,
★ Be Pelno
mų išlaikymui, dalis toms Tatai vokiečiams šis biznis
DIDŽIULIS 40,000 KALORIJŲ RIŠULYS
moterims ir trečia dalis bu gerai apsimokėjo — penkios
★ Valdžios Užgirtas
vo skiriama vokiečių vals markės eidavo Į vokiečių
tybės išlaidoms...
valstybės iždą ir dar Lie
★ Pristatymas užtikrintas
Kai moterų gaudymas tuvos ūkininkas tokį belais
prasidėjo gatvėse, visame vi vokiečiams atšerdavo,
arba pinigai atgal
krašte kilo tikra audra. sutvarkydavo jo sveikatą,
Žmonių pasipiktinimas ne tai vokiečiams ir tai buvo
turėjo ribų. Vokiečiai pa naudinga.
CARE PLANAS
GREIT PRISTATOMAIS EUROPINIŲ SANDELIŲ
būgo ir vėliau liovėsi viešai
Lietuvos ūkininkai pajų
gaudę moteris. Tuose pa tę ir čia vokiečio juodą ran
leistuvystės namuose tvarka ką, pradėjo vengti ėmę be
buvo nustatyta vokiška, tai laisvius Į savo ukius, o tuos,
JOKS KITAS MAISTO SIUNTINYS
yra viskas iki pačių smulk kuriuos pas save jau ture
menų numatyta.
jo — saugojo nuo vokiečių
NEDUODA VISŲ ŠIŲ
Išleistose taisyklėse aiš žandarų. Bet daug kas iš
kiai buvo pasakyta, kad tų rusų belaisvių piktu LieIŠIMTINŲ CARE PATOGUMŲ
tuos namus gali lankyti tik J tuvos ūkininkams atsimokė
vokiečiai... Taip pat buvo jo. Buvo nemažai tokių, at
TIEK DAUG! Vieninteli* ryšulys pristatau
nusakyta kiek moteris Į die sitikimų, kad tie belaisviai
1 tiek daug balansuoto maisto į Europą už
ną gali priimti svečių ir ku susimokę žudė ištisas ūki
$15. Suteikia 4-rių šeimai po ekstra paval
riuo laiku. Tasai viešas pa- ninku šeimas, o kiti susime
gį kasdien per 2 savaites. Be taksų ir mui
leistuviavimas ėjo tik die tę į didesnius burius plėši
tų. Be pelno. Be komiso.
nos metu. Tokios patalpos kavo. Vėliau su tais pabė
buvo parinktos geresniuose gusiais belaisviais teko ves
Taip Saugu! Pristatymas užtikrintas arba
pinigai grąžinami. Jūs gaunate 2 kvitas:
namuose. Įdomu, kad Į ti sunkią kovą. Daug čia
vieną už jūsų čekį ar money order; kita,
tuos namus žydžių neimda butą Įš abiejų pusių aukų.
po pristatymo, nuo asmens, kuriam jūs
Alytaus rusų belaisvių
vo, bet karininkai žydelstovykloje
psr
pusę
metų
siunčiate
tą ryšulį.
kaites privačiai turėjo tei
sę Į savo privačius butus badu išmirė apie trys šim
Taip Greit! Jūsų maitso užsakymas per
tai tūkstančių žmonių...
pasiimti patarnavimui.
siunčiamas oru į Europą. Be sugaišties. Be
Prekyba Vaikais
Suprantama, jei tik kuri
ceremonijų. Be įsikišimų.
iš tų namų moterų susirg Kaip vokiečiai toli nužy
davo, tai kaipo taisyklė, giavo Į rusų lygumas, tai
Taip Gera! Greitas pristatymas jūsų gimi
jas negydydavo, bet sušau- tenais pradėjo gaudyti rū
nėms ar draugams iš sandėlių, esamų 11-je
dydavo. Ir iš viso, kas Į sų vaikus ir vežti Į Lietušalių Europoj. Aukštos rūšies maistais, su
tuos namus pakliuvo, jaujvą. čia juos pardavinėjo
dėtas pagal J. V. Armijos patvarkymus.
laisvės neregėjo, nes tos'taip pat po penkias marTaip Apsaugotas! Maistas apsaugotas stip
moterys ilgainiui vienu ar'kės... Kaip kurios Lietuvos!
riais. nepermerkiamais, nepraimamais sukitu budu būdavo sunaiki vaikų prieglaudos tokių
pakavimais.
namos. Sunaikintų moterų vaikų nusipirko iki trijų
SVEIKAS,
TIKRAS
.MAISTAS!
šiame
CARE
siuntinyje
vra
gryna
mena,
ska

uždarbiai ėjo Į vokiečių val šimtų. Tiems vaikams lietu
nūs šutiniai ir kapotos mėsos mišiniai; grūdų valgiai ir džiovima:; uogienė ir
stybės iždą... Taip lygiai, viai tuoj Įsteigė mokyklas
pudingas; daržovės, cukrus, ir saldainiai; kakao, kava ir milteliai gėrimam; iškaip ir žydų visas turtas
garintas pienas; apsaugotas sviestas. IR DAR: cigaretai. muilas ir kt. Tame
-a J,*
buvo paskelbtas esąs vokie moto?*
didžiuliame 49 svarų ryšulyje yra 29 svarai maistingų valgių.
Spėju, rusai atėję tuos
čių valstybės nuosavybė...'
J. V VALDŽIA UŽGIRIA. Prezidentas Trumanas įteikia užsakymą
Tai taip elgėsi vokiečiu vaikus rado. Tikriausiai
100 ARE maisto ryšulių Leit. Generolui Haskell, Vykdomajam
ritierių ordeno palikoniai... vienoje Vilniaus miesto prie
CARE
Direktoriui. CARE yra bepelnė organizacija 25 Amerikinių
glaudoje ių turėjo surasti
Bet tai dar ne visa.
TAIP LENGVA... Daryk šitaip!
labdarybės,
darbininkų, kooperatyvų ir religinių įstaigų, teikiančių
bent trejetą šimtų. Tikriau
Belaisvių Naikinimas
pašalpą užsieniuose. CARE PLANAS užgirtas Valstybės Dept., Žem
siai tie vaikai savo likimu
Pavartokite kuponą čia žemiau arba. jei
Štai, karui su rusais pra negalėjo nusiskųsti, bet kad
dirbystės Dept.. UNRRA ir Karinių Nuosavybių Administracijos.
būnate savo banke, paprašykite CARE
Food Package Order. Įrašykite savo vardą
sidėjus, raudonosios armi tų prieglaudų vedėjos naujų
ir adresą, ir vardą ir adresą giminės ar
Kaip CARE Gali Padėt Organizacijoms!
jos belaisvių buvo šimtai Lietuvos šeimininkų buvo
Giminėms . Draugams ar Grupėms
draugo, kurį jūs norite pamaitinti. Arba
pažymėkite "General Distribution" bet ku
Pilietiniai kliūbai, religinės grupės, dar
Siųskite CARE ryšulius giminėms bei
tūkstančių. Vien tik Lietu Įtrauktos, kaipo lietuvaitės
riai iš 11 šalių, surašytų čia po kairės. Pa
draugams. Arba pasirū kite ligoninę,
bo unijos, kooperatyvai ir kitos organi
voje tokių belaisvių buvo i nepatikimų asmenų sąra
siųskite su čekiu ar money orderiu $15 į
mokyklą,
našlaičių
prieglaudą
arba
sa

CARE. 50 Broad Street ,New York 4. N.
zacijos yra kviečiama panaudoti skait
geras pusmiliionis. Jie bu šą ir kad tokių jau yra iš
vo profesijos ar religijos grupę, kad pa
Y. Kada jūsų užsakymas bus gautas, jis
lingus
CARE
PLANO
gerumus.
Šian

vo laikomi veik visuose Lie tremtų i Sibirą, tai visai nebus oru pasiųstas į Europą, kur CARE ats
sidžiaugtų puikiai jūsų pirkiniais. Arba
dien rašykite atsiust jums aplinkraš
tovas paairūpins greitu pristatymu.
tuvos didesniuose
mesmuose miestuo
nn«uuu- tenka abcjoti ' Mat, tos lie.
pažymėkite “General Distribution" ir
čius ir užsakymo blankas: CARE, 50
šalį, kur norite jūsų CARE ryšulį pa
se, o y.zpac daug Alytaus tuvajtgSi
prieglaudų veBroad St., New York 4. N. Y.
siųsti.
PRISTATYMAS UŽTIKRINTAS
mieste. Daugumoje jie buvo dėjos ir auklėtojos, supranlaikomi atvirame ore. Bu tama, tai darė ne komunis
Jūs gaunate 2 kvitas: viena nuo CARE su
SIŲSKITE MAIŠIA l ŠIUOS KRAŠTUS!
jūsų dovanos pripažinimu; paskui kvitą
vo sudaryti jiems aptverti tiniais sumetimais, o tiesiog
nuo asmens, gaunančio tą maistą .Prista
žemės plotai, kurie buvo tik žmoniškumo dėliai. Ši
tymas užtikrintas arba jūs atgaunate savo
Austrija
Čechoslovakija
Irancija
Holandija
Norvegija
pinigus!
budriai saugojami. Už ma to bukaprotis enkavedistas
( Belgijo
Suomija
Griakija
Italija
Lenkija
žiausią išsišokimą ar kėsi suprasti negali... Jei ne ko
Vokietija (Amerikonų ir Anglą Sritys ir Amerikinės. Angliškos Francūziškos Berlyno Dalys)
nimąsi pabėgti belaisviai munistiniais sumetimais tai
»»
buvo šaudomi. Maistą jiems buvo daryta, tai jo siaura
TUOJ PASIŲSKITE ŠI KUPONĄ
"TAIP KITIEMS DARYKITE
nedalindavo kiekvienam at me prote kyla mintis, kad
skirai, bet visiems kartu tai buvo daroma propagan
numesdavo. Aišku, alkani dos sumetimais prieš komu
CARE,
' No. 102.
žmonės puldavo to maisto nizmą, na. jei taip, tai ke
pasiimti ir čia Įvykdavo tie lias Į Sibirą neabejotinas.
50 Broad Street, New York 4, N. Y.
siog klaikios, nežmoniškos
§ c
Čia įdėta □ čekis ar □ money order $
už kuriuos malonėkite
Svetimų Antplūdis
Cooperative for America!’ Remittanccs to Europe, Ine.
0 2
scenos. Tokių maisto daly
Vokiečiai daug rusų šei
(A Non-Prnfit Organization)
bų metu daug kas žūdavo
pristatyt
............ CARE Maisto RySylįfus) po $15 ryšuliui.
O u
Lt. General William N. Haskell, Execntive Director
ir maistą pasiimdavo tik mų perkėlė gyventi Į Lietu
□ .2
E. G. Burland, Deputy Ezecntive Direvtor
tie, kurie buvo fiziniai pa vą. Ūkininkai turėjo tas ru
2° Siuntėjo Vardas ir Adresas (Druko raštu) Pristatyt Maistą (Druko Raštu)
O
m
sų
šeimas
maitinti.
Tos
šei

50 Broad Street, New York 4, N. Y.
jėgesni. Tokiomis scenomis
«■
o v
a c
vokiečiai sargybiniai gėrė mos daugumoje buvo ne
VARDAS
o v
VARDAS
riitflll *•«»€!■»
i?
davosi, o neretai vokiečių darbingos, nes tai buvo vai
American Chrijtian Committee lot Refugees. K • American Friends Service Committee . American
u 2v GATVfi n NC.MERIS
GATVfi - Nf MERIS*
JrtaJli Joint Distribution Committee Ine • A
Reltef for Czechoslovakia. Ine • American ReUet
daug susirinkdavo pasižiū kai, moterys ir senyvi vy
o r*
kr France, Ine. . American Rebet for Norway
• American Renei tor Poland, Ine. • Church Comz
rėti. Tokias scenas net fil rai. Tenka pastebėti, kad
■Mtee on Overseas Relief and Peconsf rtz‘ ~i • '^mtrtee on Chr.st an Science partine Adivt ęs of
ii
MIESTAS
Oie Mofher Church . Congregafional Chnst an i -e Committee ■ Cooperative League of the USA
MIESTAS
muodavo ir paskui kino te Lietuvos ūkininkai su šiais
Sreek War Relief Association, Ine.. Interna'
and Refief Commiffee. Ine. • La™Lcaeu«
K
atruose rodydavo — štai nelaimingaisiais elgėsi žmo
tar Human Rights, AFL . Mennonite Central C '
• National CIO Communibr Services Ccwmi fee
ŠALIS
VALSTIJA
Pedererreki Testimonial Funda, Ine. • Save! i HdrenServ-oeCorr.~
Federaton, Ine. • Tc'stoy
kokie rusai laukiniai žmo niškai. Jų neskriaudė ir
UnitedUkrainian American ReliefCormrtee.L
rtee • Umtedlithuanian Itebef
Faad «f America. Ine. • United Yugcsiav R *f iand of America • War Relief Services — ha.ionel
nės... Tai buvo propagandos kaip galėjo maitino, kiti
DATA
SIUNTĖJO PARAAAS
ftdhefie Wefftre Conferenca • YWCA World Emre'ty and Wer Vietoms Fond.
filmos. Tuos belaisvius Lie- net Į darbą jų neragino. O
v T»r-> *O-vizy. z-Įąm-v

/"Alj

I

I O£? I *

SP1 fi

nemaža tokių, kurios įskun-1 Neabejotina, kad daugelis; tas.
nemaža
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Pualapis Aštuntas

Lankėsi Redakcijoj
Mrs. Firantas

Šį Šeštadienį ir Sekmadienį Svarbus
Musų Parengimai
Turėsim Daug Svečių, Bus Bankietas,
Bus Didelės Prakalbos
DR. P. GRIGAITIS

Šią subatą vakare Lietu
vių Piliečių Draugijos sve
tainėje. E ir Silver gatvių
kampas, įvyks LDD ir LSS
delegatams pasitikti vaka
rienė. Visi Bostono ir apy
linkių pažangus žmonės
kviečiami atsilankyti, susi
pažinti su delegatais ir kar
tu visiems smagiai laiką
praleisti. Šeimininkės žada
suruošti gardžią vakarienę,
atvykusieji bus patenkinti.

I musų redakciją praeitą
ketvirtadienį buvo užėjusi
reta viešnia, dar tik trys
savaitės, kaip atvykusi iš
Europos jauna lietuvaitė pabėgėlė Mrs. Laimdota Slavinskaitė-Firant. Ji paeina
iš Šiaulių apskrities, Pašvitinio valsčiaus. Užeinant
rusams į Lietuvą 1044 me
tais ji bėgo su savo tėvais
į vakarus, pasiekė Dancigą,
vėliau vėl bėgo giliau į Vo
kietiją ir pagaliau sustojo
Niurembergo mieste. Ten ji
susipažino su jaunu ameri
kiečiu kareiviu, lietuviu iš
So. Bostono ir... dabar ji
atvyko Amerikon, kaipo
Mrs. Firant. Viešnia trum
pai papasakojo apie savo
baisius pergyvenimus karo
metu iki buvo pasiektas
Niurembergo miestas, kur
vėliau pabėgėlius išvadavo
Amerikos kariuomenė. Jau
nieji Firantai dabar gyvena
So. Bostone ant 4-tos gat
vės. Jaunosios tėvai ir da
bar tebėra Niuremberge.

Šį sekmadienį vakare,
kaip 7 valandos, So. Bosto
ne Municipal Building sve-.
tainėje įvyks labai svarbios
prakalbos. Kalbės Dr. P. j
Grigaitis, “Naujienų” re-j
Sandariečiu Piknikas
daktorius ir Amerikos Lie-j
tuvių Taiybos sekretorius •
“Sandaros’’ Pirmas Ap
apie šių dienų įvykius, apie Į
skritis šį sekmadienį, rugsė
Amerikos Lietuvių Taiybos
jo 1 d. rengia pikniką Keis
darbus ir musų uždavinius
tučio parke, E. Dedhame.
dabartiniu laiku. Nepraleis
Programa žada būti labai
kite progos ateiti į prakal
įvairi ir linksma. Bus mu
bas. Pakalbinkit savo pa “Naujienų” redaktorius ir zika, šokiai, dainos ir kito
ALT sekretorius
žįstamus ir kaimynus!
kios pramogos. Piknike bus
į

būrelis geriančių gėrė, gė
rė ir pagaliau vienas pilie
tis suvertė čiela stiklą alaus
kitam piliečiui už kalnieliaus. Mažų mažiausiai penki žmonės gavo alaus krikštą, nes alus, pilamas už kainieriaus, išsitaškė ir apkrapijo visą linksmą kompaniją. Kompanijoj buvo ir gražiu leidžiu ir jos išėjo alųmi apkrapytos.

Mano supratimu, tai yra
geriausias įrodymas, kad
- butų
ndoLln Um:'S;
ZmO"eS
! 861 ę- ° "6 Sa-V“
kaimynams ant gražių siutų. Todėl nustokime kalbė
ti apie alaus trukumą ir pa
galvokime geriau, kaip ap
sisaugoti nuo perdaug amaus, kad nereikėtų jo pilti kaimynams už kalnieriaus. Savo broliams pijokams aš visada sakau: geriau viedras į gerklę, kaip
stiklas už kalnieriaus! Ne
eikvokime bravarų dova
nos už dyką.
Aptaškytas.
Orlaivių Nelaimes

Nr. 35, Rugpiučio28, 1946

i prieš diskriminaciją. Pa' skiltieji nariai yra profesoi rius J. J. Mahoney! teisėjas
Staniford gatvėje iš pir-'A. K. Cohen ir Ė. S. Mcmadienio į antradienį nak- Kenney. Komisijos tikslas
čia kilo gaisras penkių aukš yra prižiūrėti, kad prie dartų name. Keturių žmonių bų ir tarnybų nebūtų darošeima A. Marotta, jo žmo- ma diskriminacijos prieš
na ir du vaikučiai žuvo tikybines ii rasines mažuliepsnose, o 50 kitų namo mas.
gyventojų paskubomis ture- ----------------------------------jo bėgti iš degančio narnoj Remkit biznierius, kurie
Gaisras kilo pirmame aukš- skelbiasi “Keleivyje.’
, j
it
ž ė laiptus '
žmonef “rėfo gelbėta p«- f
lan^s i. daJugX buvoP£
gelbėti su gaisrininkų koW ELCOME
pečių pagelba.
* 1 6
LSS ir LDD Suvažiavimų
Gaisre Žuvo Keturi
Žmonės

“Keleivio” ofisui reikalinga
moteris ar mergina, kuri moka
lietuviškai ir moka vartoti ra
šomąją mašinėlę (typewriter).
Darbas švarus ir lengvas.
Kreiptis į “Keleivio” ofisą,
636 Broadvvay, So. Boston.

PIGIAI PARSIDUODA
GERI NAMAI
SO. BOSTONE trijų šeimynų
7-5-2 kambariai ir štoras, mau
dynė, baltos sinkos. metinės įeigos $732. Parsiduoda už
$3,300.
Delegatai!
SO. BOSTONE trijų šeimynų
4- 4-3 kambariai. Parsiduoda už
Mes, žemiau sekančių $2,500.
įstaigų savininkai, svei
ROXBURY’ trijų šeimynų,
kiname abiejų suvažiavi 5- 5-5 kambariai si^visais pato
mų delegatus ir linkim gumais. Parsiduoda už $7,000.
jiems sėkmingo darbo:
Telefonas ŠOU 4063.

Prieš Diskriminaciją

Massachusetts valstija tu
ri gerą įstatymą prieš diskriminaciją. Šią savaitę gubernatorius Tobin paskyrė
tris nariiJs į komisiją kovai
------------------Lietuvių Piliečių Kliubas,
Cor. E and Silver Sts.
RADIJO PROGRAMA

Lietuvių Radijo Rorpora
cijos programa ateinantį ne
dėldier.į iš W0RL stoties,
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
10:30 ryto, bus tokia:
1— Muzika.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programos parašykite
savo įspūdžius ir nusiųskite
šiuo adresu- VVORL Sta
tion, Lithuanian Program
Boston, Mass.
S. Minku*.

South Boston Cafe,

260 W. Broadvvay
Pen Tavem,

307 W. Broadvvay

Silver Cafe,
Praeitą savaitgalį Naujo
342
W. Broadvvav
joj Anglijoj įvyko penkios
orlaivių nelaimės. Visos ne
Diamond Cafe
laimės įvyko su privačiais
305
W. Broadvvay
orlaivių savininkais.
Du
žmonės užsimušė, o penki
Boris Beverage,
sunkiai susižeidė. Orlaivių
220 E Street
nelaimių musų apylinkėje
pirmą kartą buvo daugiau,
Strand Cafe,
kaip
automobilių nelaimių.
i
p
*
l
.
r
-p
l
.
i
p
n
vaI
£^
ir
Rengėjai
374 W. Broadvvay
Jonas Švedas Pateko
j Gerai Pavyko L. R. D-jos
yjgj atsilankiusieii tu_
, . Bėdon
,
Piknikas
rėš pr0g0S smagiai laiką
Third Street Cafe,
Southbostoniskis
Jonas
—praleisti. Kadangi Keistu- CARE Siuntiniai į Europą
Cor. 3rd and Dorchester
Švedas nuo Athens St., 34
Praeitą sekmadieni prie ęį0 parkas nėra toli. tai nometų amžiaus, pateko į Ii- Chauncv ežero \\’estboro į ,.jntįeji galės dar suspėti
Šiame Keleivyje yra įdė
Broadvvav Casino,
goninę ir ten guli policijos atsibuvo Lietuvai Remti Į vaurPatwkti i Dr P Gri- tas skelbimas CARE orga
nMA7inrniA
Pnhpilfl
Tb-onminc
niLniksę
Oras
—
«
u
377 W. Broadvvay
priežiūroje. Policija atėjo Draugijos piknikas. Oras gaičio prakalbas.
nizacijos apie siuntinius į
į jo namus jį apklausinėti pasitaikė gražus, tai ir daRep. Europą. Į Austriją, Belgiją,
Dublin Cafe,
del vieno įsilaužimo į kai- lyvių buvo daug. Programą
Vokietiją (amerikiečių, an
(Vinciuno)
mvno namus. Jonas bandęs vede p. Knauciahs. W orces- M
v
S;7:3O?-:7r2O
glų
ir
francuzų
zonas).
ČeFRH
771 Cambridge St.
nuo policijos pabėgti. Šoko teno ir So. Bostono chorai j
______
' choslovakjją. Suomiją. Fran FA M IMG, VVONDERLAND
Cambridge, Mass.
per langą ir bekrisdamas gražiai padainavo eilę dai-i
“bėdo<
Graikiją, Olandiją. Ik e v t r t
susižeidė nugarkaulį. Jis nelių. Svečiai linksminosi* , 1 ,
° įzii a ciją,
taliją, Norvegiją ir Lenki
buvo nuvežtas į City Hospi- į prie geros muzikos. Pikni- aa?s. trV^um®siuntiniai eina be
jokio
tai, O kai pasveiks, tai vis- kas. reikia sakyti gerai pa-|lr, deJavin^ Bet ar yra koks ją siuntimai
oe jokio
vien turės duoti policijai sisekė ir. sako,’ Lietuvai !aIaus trukuma^ As abeij°- minto. Kas turi tuose krasMERGINOS IR MOTERYS
pasiaiškinimą dėl jam me- Remti Draugijai liks pelno j JU'A ,.
...
.
j tuose savo gimimų, pažįstatamo kaltinimo apie įšilau- jos labdaringam darbui L.A^d*n u.ze^u - musų, mų ar šiaip žinomų lietuvių
Patyrusios ir nepatyrusios. reikalingos rankom siūti vyriš
žimą į svetimą butą.
! dirbti
'kliubą. Žmonių daug ir vi- gali jiems pasiųsti per CA- kas drapanas. Proga išmokti gerą darbą su geru uždarbiu.
j si geria, kas tik ką nori. RE gerus siuntinius uz pn- Dirbant groja muzika. Visokia darbininkų apdrauda, apmo
į Daugiausiai matyti gerian- einamą kainą.
Atydžiai kamos atostogos ir šventadieniai.
Atvažiuoja Nemažai
Lankėsi
Dr.
A.
S.
Einoris
!
čius
alų.
Prie
vieno
stalo
perskaitykite
tą
skelbimą.
Svečių

FENWAY CLOTHING CORPORATION

Socialistų
suvažiavimo
Praeitą šeštadieni musų
LINKSMAS IR JVAIRUS
proga šį šeštadienį i rengia redakcijoj lankėsi daktaras
mą socialistų ir LDD kuo A. S. Einoris su žmona, is -w—>
pos vakarienę žada atva South Bend. ind. Daktaras! JL
JL JML At JL JML- A
žiuoti nemažai svečių iš čia buvo atvykęs į veteri-į
Bostono apylinkių. Bus sve- nerių suvažiavimą ir buvo'
RENGIA
čių iš Norwoodo, Lavyren- sustojęs pas savo semi? pace, Lovvell, Worcester ir ki žįstamus drg. Aleknus. Sek
ALT Sandaros l-ma» Apskritys
tų vietų, o iš Bridgeport madienį svečias dalyvavo
SEKMADIENI (PRIEŠ LABOR DAY)
Conn. laukiame draugų Viz L. R. Draugijos piknike
RUGSĖJO-SEPTEMBER 1, 1946
nių. Drg. Viznis rašo. kadįWestboro prie Chauncv
KEISTUČIO PARKE, East Dedbam. Mass.
atvyks į vakarienę, jei tik Lake. Šią savaitę Dr. Einosveikata tarnaus. Jau kuris ris išvyko namo.
bus įvairi ir smagi: muzika, šokiai, dainos
laikas drg. Viznis nesijau- _____ *__________________ Programa
ir kt. Taipgi bus įvairių valgių ir gėrimų.
čia sveikas ir vra daktaro
Kviečiame
Bostono ir kitų kolonijų lietuvių atvykti į
Didysis LSS ir LDD ban
globoje. Norime tikėti, kad
pikniką,
kur linksmai visą dieną praleisite.
daktaras leis daryti, tą ke- ketas Įvyksta rugpiučio 31
lionę ir draugus Viznius dieną. Lietuvių Svetainėje.!
Kviečia Sandaros 1-mas Apskr.
turėsime musų svečių skai-i Visi dalyvaukite. įsigykite
Čiuje.
1
1 tikietus jau dabar!

REIKALINGA MOTERIS
AR MERGINA

60 K Street, So. Boston, Mass.

220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales.
(-)
Savininkai:
Juozas Arlauskas ir
Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tei. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1SŽO

Tel. TRObridge 6330

Dr. .John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 13 iki 12 ryt®
278 HARVARD STREET
kamp. Inman St, arto Central 8q.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

SOUTH BOSTON CAFE
Vincas Balbkonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiškreiptis raštu pas:

BORIS BEVERAGE CO.

(30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

Iš Leningrado.
•
Specializuoja Vyrišku organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą
motery. Moterą ir Vyrą ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HUNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
TeL Commonwealtb 4579

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETR1STAS
Ofiso valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:

Nuo 9 ryto iki 12

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

LDD ir LSS Suvažiavimų Delegatams Pagerbti

DR. G. L. KILLORY

Subatoj, Rugpiučio-August 31,1916

60 SCOLLAY SQUARE, Room 27

BOSTON. Tlef. Lafayette 2371
arba: Somerset 2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą
Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėiiom, nuo 10 ryto iki 1.

LIET. PILIEČIŲ DRAUGIJOS SVETAINĖJE

Prie E ir Silver Sts., So. Bostone
Bus šauni programa. Dainuos Gabijos Choro Mer
gaičių Grupė, vadovaujant Stasiui Paurai
Pradžia 6 valandą vakarę

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

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.

«»CWEC BY HAFFEN«»77t» A CO , »nt.

1

f

**««*.. MIWMS SINCt 1970

APDRAUSTI
PERKRAUSTYTOJAI
(Insured
I
Movers)
Perkraustom
čia pat ir j to- |
| limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.
TtL SCUth Beatos 46U|

