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Pažangiųjų Liet. Suvažiavimai
Bostone Praėjo Pakeltu Ūpu
Sukėlė $500 Kovai už Lietuvos Laisvę — Dalyvavo De
legatai iš Tolimų Kolonijų — Sveikinimai iš Europos,
Kanados, Urugvajaus Socialistų — Priėmė Svarbius
Tarimus — Svečias iš Europos

Graikijos Balsavimus Laimėjo Monarchistai — Jugosla
vija Atsiprašo Amerikos — Ginčai dėl Rubežių ir Repa
racijų Paryžiuje — Molotovas Išlėkė pas Staliną, Gauti
Instrukcijų — Ką Rusų Armija Veikia Lietuvoje?

Praeitą sekmadienį Grai- ateityje beginklių amerikijoj žmonės balsavo, ai\ kiečių nebešaudyti. Bet Balgrąžinti karalių Į sostą, ar kanuose padėtis tebėra įpaskelbti Graikiją respub-’ tempta. Amerikos ir Anglilika. Balsavimą laimėjo mo-: jos karo laivai randasi
narchistai, du trečdaliai į Graikijoje, tuo rodydami
balsuotojų pasisakė už ka- { Rusijai, kad jai nebus leisraliaus grąžinimą. Komu- ta pasigrobti Graikijos,
Paryžiuje kalbama, kad
nistų grasinimai ir pilieti
nis karas, kurį buvo sukėlę “trys didieji” ruošia pasi
komunistai, Graikijos gy matymą. Taika atsidūrė
ventojus pastūmėjo į mo maiše, taikos konferencija
nedaro jokios pažangos.
narchistų glėbį.
Graikijos balsavimų iš- Sako, tik Trumano, Stalino
vakarėj Rusija iškėlė skun-lir Attlee pasimatymas gali
dą prieš Graikiją Jungtinių; išjudinti taikos konferenci
Tautų organizacijoj. Sako ją ir pašalinti vis didėjan
“Graikija ardo taiką.” Ru čius nesusipratimus, varžysai reikalauja apsvarstyti, tynęs ir krizius. Molotovas
ką daro anglų ir amerikie praeitą šeštadienį skubiai
čių armiios Kinijoj, Indo išskrido į Maskvą gauti iš
nezijoj, Graikijoj ir kitur. Stalino naujausias instrukKadangi rusai pakėlė tą cijas, o gal ir sutarti su
klausimą, tai Baltic Ameri-į Stalinu, kur galėtų “didiecan Society. Ine. pasiuntė I ji” pasimatyti ir “gelbėti
Jungtinių Tautų saugumoj taiką.

Per Darbo Dienos šventes: tiškas teises ir laisvę, kad
Bostone įvyko Lietuvių Dar- okupantai išsikraustytų iš
bininkų Draugijos ir Lietu- Lietuvos krašto ir kad Lieį vių Socialistų Sąjungos su- tuvoje žmonės galėtų laisJ važiavimai. Dalyvavo 47 į- vai išsirinkti savo šalies valgalioti delegatai iš tolimų džią, o pabėgėliai ir tremtiAmerikos lietuvių kolonijų niai iš Rusijos vergų stovykJ ir daug svečių. Buvo atsto- lų galėtų grįžti į savo gimvai iš Chicagos, Detroito, tinę.
Brooklyno,
Bridgeporto, Suvažiavimai aptarė ir
Blackstone, Haverhill, Nor- Amerikos lietuvių visuomewoodo ir visų Bostono apy- nės klausimus. Platesnis suDenver, Colorado valstijoj, anądiea orlaivis nutupė vidury gatvės, kurioj
linkių pažangiųjų lietuvių važiavimų aprašymas ir tabuvo pilna žmonių. Orlaivis aplužo ir Beteko sparnų, bet buvę jame du vy
kolonijų. Daug buvo pavie- rimai bus įdėti spaudoje,
rai tik lengvai susižeidė.
nių delegatų svečių, kurie
Suvažiavimai kviečia viatvyko į pažangiųjų lietu- sus pažangiuosius Amerikos
suvažiavimus aptarti lietuvius subrusti, gyviau
Molotovas Nori Ap vių
Susekė Sovietų
Keturi Didieji Pary
svarbiuosius lietuvių visuo veikti musų organizacijose,
daugiau prisiminti musų
kaltinti Ameriką menės klausimus.
Šnipų Tinklą
žiuje Linksmus
Svarbiausias
klausimas bendruosius reikalus. Buki
Sovietų ministeris Molo suvažiavime buvo, kaip pa- me veiklus, dirbkime ! Da
Keturių didžiųjų valsty Rengė Perv«rsmą Prieš
tovas Paryžiuje iškėlė kal ' žangieji Amerikos lietuviai bartiniai sunkus laikai rei
Jankius Vokietijoj
bių ministeriai Paryžiaus
tinimą prieš Ameriką, kad gali padėti lietuvių darbo kalauja iš musų visų veik
taikos konferencijoj savo
-------ji “kišasi .į Graikijos vidaus žmonėms kovoti už Lietu lumo ir pasišventimo.
pasėdį. Jie tarėsi, kaip paAmerikos kar policija
.
greitinti taikos konferenci- Vokietijoje susekė didelį reikalus.” Molotovas sako, vos išlaisvinimą ir už visos
nepriklausomybę.
jos darbą. Ikišiol taikos kon tinklą rusiškų šnipų, kurie kišimasis reiškiasi tuo, kad tautos
tarybai telegramą ir iškelia
Kadangi
kova
už Lietuvos Ginčas Del Naujų
ferencija eina vėžio greitu- šnipinėjo ir pranešinėjo ru- Amerika pasiuntė savo ka
reikalavimą, kad Jungtinės
įr iei ji taip dirbs to- sams amerikiečiu kariuome- ro laivus į Graikijos uostus, laisvę, tiek prieš nacių dikUNO Narių
švedm Duoda Ru rnų
taturą. tiek /prieš rusišką į
Tautos svarstytų klausimą,
liau,
tai
po
10 metų taikos nės judėjimas, organizavo
Amerikos
karo
laivai
lankokiu budu rusų armijos
sutartys vis dar nebus sura- vokiečius kovai “už laisvą ųosj Graikijoj, graikų kvie- da Lietuvos socialistai, tai:
sams Paskolą
sa?-V? Pa^avg
lieka Lietuvoje, nors karas
šytos.
į
Vokietiją
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prieš
amerikiečiami
ir
laukiami.
Musų
kajų
kovai
paremti
suvažia-į
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čius. vedė sovietišką propa- ro jaivų pasirodymas yra
tinių
Tautų
organizaciją.
Švedija
padaro
su
SovieTaikos konferencijoj ei
vime buvo sukelta virš 500
Keturi didieji nutarė, kad
d ir jmdaTO pinigus g
ženklas,
kad
Graikija
ne
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šalys
yra
sekamos:
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Rusija
prekybos
sutartį
_
dolerių. Aukavo pavieniai
na pikti ginčai dėl Balkanų
visi jų seniau priimti nata- *
įv0 veikimui. ,jau su.
bus
apleista, jei Rusija vėl žmonės ir organizacijos. Pi rija, Afganistanas, Albani
dolerių ptZko! rimai, turės būti priimti ir areštuota 15 snipu. -Ju va- bandytų ją užgrobti, kaip
pnjuntrti dali teritorijos iš|Wv,wu.uvu aoierių pasao- iVisos uikos konferencijcs.
nigų kėlimas Lietuvos žmo ja, Islandija, Mongolija,
Portugalija, Transjordanija
Albaniios ir
Buleariios. bet
bet k visokioms prekėms pirk-,
R., kur
k)lr didieji nesutinka
tūlas Kamai t k 1nį ji bandė 1944 metų gale,
Albanijos
ir Bulgarijos,
į Bet
nesutinka . das
pažino gavę? is rusų pini kada Graikijoj rusų remia mų laisvės kovai paremti ir Švedija.
Rusija remia savo vasalus
, . . .
.
ten visi mažieji galės pa- gus, pranešinėjęs rusams a- mi komunistai darė sukili bus tęsiama ir toliau.
Suvažiavimai gavo svei Svarstant tą klausimą AAlbaniją ir Bulgariją. Tuo j
lau se™. yia J?° reikšti savo nuomonę ir ga- pie amerikiečiu armiją Vo mą.
kinimų iš Europos esančių merika pasiūlė priimti vi
tarpu Graikijos pasienyje ir didehu rusų spaudimu Šią lės baisuoti
kietijoj ir dirbęs už '‘laisvą
albanai ir jugoslavai telkia:
?’usa2 bandė rakietiLietuvos socialdemokratų, iš sas aštuonias. Bet Rusija
Vokietiją.
”
kariuomenę ir dažnai įvyks-!neims bombomis uzbaidyti
Kanados Socialistų Partijos pasipriešino ir vetavo kai
Sovietų šnipų tinklas dir
Komunizmas
švedus,
rodydami
jiems,
lietuvių skyriaus ir iš Urug kurių priėmimą. Rusijai ne
ta kruvini susirėmimai. Ta:1,500 Mylių Per
bo
plačiai.
Amerikos
karo
kos konferencijoj iškilo pik kad visi švedų miestai gali
vajaus Socialistų Partijos patinka Airija, Portugalija
Veikia”
policija ir šnipų gaudymo
Valandą
būti
išdaužyti.
Matomai,
Daug ir Transjordanija. Tada Ati ginčai ir dėl reparacijų.
lietuvių skyriaus.
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mėnesius
Australija pareikalavo, kad ^edai nori atsipirktu ^uoj
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klausomos.
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yra
Rusijos
tus bažnyčių turtus.
jos militarinę galybę, kaip
Į suvažiavimą pirmadienį valdomos. Pirmiau Ameri
Nesantaikos Paryžiuje ir bandė atsipirkti ir nuo na yra pasiekę greitumą iki vo vokiečius sukilimą pi įes ji auga ir kokio pajėgumo
trumpam laikui atvyko Dr. ka buvo linkusi daryti
700 mylių per valandą. Bet amerikonų okupaciją. Snineramumai Balkanuose dar cių.
ji pasieks iki 1970 metų.
Dagys, tik prieš dvi savai “kompromisą” — priimt vi
inžinieriai
iau
planuoja
ir
tardymas,
aiskimmas
n
labiau sukiršino didžiąsias
Rusija 1970 metais turės tes atvykęs iš Europos į A- sas kartu ir baigti visą klau
stato
rakietinius
motorus,
gaudymas
dar
tęsiasi,
AMERIKA
PASIKEIČIA
valstybes. Jugoslavija at
32 milionus karui tinkamų meriką. Dr. Dagys pasvei simą. Amerika galvojo, jei
MOKYTOJAIS SU
rus. kurie galės varyti orlai
siuntė Amerikai savo ap
ANGLIJA
vius su 1,500 mylių greitu-' PARALYŽIAUS EPIDE ir kariško amžiaus vyrų! Į kino suvažiavimą ir perda galima buvo priimti Bielogailestavimą dėl Amerikos
tą skaičių neįeina nuo So vė jam Europos lietuvių rusiją ir Ukrainą, tai gali
MIJA AMERIKOJE
mu per valandą. R. G. Stan-j
lakūnų nužudymo ir žada
vietų priklausomos valsty linkėjimus. Tarp kitko Dr. ma priimti ir Albaniją su
74 Anglijos mokytojai dervrick, General Electric j
Šiais metais vaikų para- bės. kaip Čechoslovakija, Dagys, nors pats ir ne so Mongolija. Bet rusams užsi
atvyko į Ameriką ir tiek motorų gamyklos vyriausias
Lenkija, Jugoslavija ir ki cialistas, pasakė, kad Lie ožiavus dėl Airijos, Portu
pat amerikiečiu mokytoju inžinierius sako. 1,500 my- lyžiu daugiausiai žmonių tos.
Dr. P. Grigaičio
Tame oficialiame raš tuvoje, kovai prieš vokiečių galijos ir Transjordanijos,
kur
nuo
nuvyko į Angliją. Anglai lių greitumas per valandą ser?a Minnesctoj,
te
Amerikos
gyventojai ga nacių diktatūra vadovavo Amerika pasakė “ne” dėl
metų pradžios. jau buvo
Prakalbos
mokytojai liko paskirstyti bus greit pasiektas.
,1.757 susirgimai ir 114 jau vo perspėjimą dėl ateities. Lietuvos socialdemokratai. tų Rusijos valdomų šalių.
po Amerikos mokyklas, kur
Tolimesnei
ateičiai
tas
mirė. Vien praeitą savaitę Po 25 metų Rusija bus, ir Tada buvo pavojus gyvy
Musų skaitytojų žiniai jie dirbs kurį laika, o ame
te
ITT
•zin
lyrine
numojo
iŠ 32'CQVn
savo žmnniu
žmonių skaičiumi ir bei, kovos sąlygos buvo
PABĖGO IŠ ELLIS
pranešame, kad Dr. Pijus rikiečiai mokytojai dirbs pats inžinierius numato or- ten mirė
savo
apsiginklavimu,
galinlaivius,
kurie
iškils
virš
100
sergančių
sunkios,
bet
Lietuvos
social

ISLAND «
Grigaitis, “Naujienų” re Anglijos mokvklose. Pasi
t giausia pasaulio valstybė. demokratai nesibijojo ko
mvlių
aukštyn
ir
retame
ore
daro
keitimas
mokyto
iais
daktorius ir Amerikos Lie
galės skristi su LENKU POLICIJA AREŠ- Knygą išleido kongreso bib vos ir jai drąsiai vadovavo.
Šeši ispanai, kurie turėjo
tuvių Tarybos sekretorius mas. kad abejų šalių moky aukštumoje
lioteka,
pagal
turimus
do

greitumu
iki
4,000
mylių
TAVO
AMERIKIETĮ
būti
išgabenti iš Amerikos,
tojai gautu progos susipa
kalbės sekamose vietose:
Kartu su Dr. Dagiu buvo
kumentus
ir
statistikos
šal

per
valandą.
Norvvood, Mass.—šį ket žinti su kitos šalies mokyk
atvykęs iš Waterburv Dr. kaipo nelegaliai čia atvažia
inius
Lenkijos
policija
arešta

lų
tvarka
ir
mokymo
bu

virtadienį, rugsėjo 5 d., Lie
Devenis, 2 metus išsėdėjęs vę, buvo laikomi Ellis Isvo
“
apklausinėjimui
”
Ame

tuvių svetainėje, 13 St. Ge dais.
LAUKIA DIDELIŲ SUN
Rusijos šiaurėje koncentra land barakuose. Dabar pra
rikos
ambasados
tarnautoją
PER ŠVENTES ŽUVO
orge Avė. Pradžia 7:30 v.
KUMŲ GELŽKELIUOSE
cijos stovykloje. Dr. Devenį neša. kad tie ispanai pabė
vertėją
Irane
Dmochovvską.
305
ŽMONĖS
vakare.
JAM PATINKA KALĖ
išvadavo iš Rusijos vergų go iš Filis salos ir jų nie
iš
Chicagos.
Dmochowska
Brooklyne — šį penkta
JIMAS
stovyklos Amerikos vyriau kaip negalima surasti. Tai
Amerikos gelžkeliai atei tarnauja už vertėją Ameri
dienį, rugsėjo 6 d». AmalŠiais metais per Darbo sybė, nes jis yra Amerikos pirmas atsitikimas, kad to
nančią žiemą pergyvens to kos ambasadoje Varšuvoje.
gameitu svetainėje. 11-27
Šventės savaitgalį visoje A- čilietis Dr. Devenis irgi ki grupė žmonių pabėgtų iš
13 metu beminkąs. Char kį krizį. kokio jie nėra ma
Del
to
arešto
Amerikos
Arion Place. Prodžia 7:30 les H. Hazlett iš Pittsbur tę per paskutinius 20 mebrikoje ant kelių ir šiaip trumpais žodžiais pasveiki- Ellis salos.
ambasada
nr
atsitikimuo no suvažiavimą,
vai. vakare.
gho. laikomas Buffalo, N. tų. Visose gelžkelių linijo- arnDa?afla
nelaiminguose atsitikimuoPALESTINOJ VIS SU
labai
t?„k«ta
nokini,,
tarnautoja
dai
nėra
paleispe
žuv0
305
žmon
ės. ~Dau
Pittsburghe — šį sekma Y. kalėjime už savo draugo se
se labai trūksta prekinių
RANDA GINKLŲ
Pažangiųjų Lietuvių
dienį, rugsėjo 8 d. Mokslo nušovimą, sakosi visai pa- vagonų. Per karą jų nebu- ta.
giausiai nelaimių įvyko ant
Tarimai
Draugijos svetainėje, 142 tenkintas kalėiimo gvveni- vo pristatoma kiek reikia.
, kelių, žuvo net 212. žmoAbudu pažangiųjų lictu- Anglu kariuomenė ir noOrr St. Pradžia 3 v. popiet, mu. Jis mano. kad kalėjime Dabar kas savaitė pakrau- NIUREMBERGO SPREN- nių. 29 žmones nuskendo.
64 žuvo
A isų paminėtų kolonijų nėra tain jau baisu ir jis ti- narna virš 900,000 vagonu
DIMAS RUGSĖJO 23 ............
- - kitokiose nelai- vių suvažiavimai pasisakė liciia vienaip vien daro Pa
lietuviai kviečiami ateiti į kiši, kad jam leis kalėjime o atėjus rudeniui bus na-____
i mėse. Daugiausiai nelaimių dėl musų svarbiausiųjų sios lestinoj kratas ir įieško pa
svarbias prakalbas. Nepra- pagyventi. Jaunas žmogžu- kraunama po vieną milioKaro kriminalisų teismas atsitiko Californijos valsti- dienos reikalų. Visų Ameri- slėptų sandėlių. Daug gink
leiskite progos išgirsti gerą dvs greit bus išgabentas į ną vagonų, todėl žiema bus Niuremberge
pasibaigė, ioj, ten neteko gvvvbės 35 kos lietuvių pareiga dabar- lu sandėliu iau surasta.
kalbetoją. kurs išaiškins Pittsburgha, kur jaunųjų susitrukdvmų ir gelžkeliai Dabar kaltinamieji turi pa- žmonės, kitose valstijose ne- timu metu yra rietis i kovą. _ Praeita penktadienį dvejuosvarbiušių dienų
.......K” ........
.
-i. i.-i- teismas
. •
g spręs, negalės tinkamai aptarnau- skutinį žodi. Nuosprendis'laimių skaičius buvo mažės- kad Lietuva ir lietuviu tau-'se kaimuose vėl rasti žydų
klausi- Drasikaltėliu
mus
ti savo kostumerius
i ,bus rugsėjo 23 dieną.
nis.
Ita atgautų savo demokra- ginklų sandeliai.
ką su juo daryti
į
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Kas Savaite

APŽVALGA

žinkelius be vagonų, garvežių
I ir gal net be bėgių; plentus ir
Tarptautiniuose
santy- vieškelius ne tik sudėvėtus,
kiuose staiga iškilo “krizis,”: bet ir be jokio motorizuoto suarba visa eilė “krizių.” Ru- sisiekimo. Upėse ir juroj iš
sijos reikalavimai į Turki-1 nyko musu garlaiviai ir bai-,
ją, Jugoslavijos neišpasaky- dokai. Išnaikinti miškai. Iki 1
išgraibstytos atsar
tas narsumas šaudant be- paskutinio
—
gos
sandėliuose
ir krautvėse.
ginklius Amerikos orlaivius,
Lenkijos pasišovimas ginti Bet kokios praeities sutaupos
savo
“suverenes teises” pinigu formoj išnyko, kaip
prieš Amerikos ir Anglijos durnai. Viskas nusidėvėjo: tro
kišimąsi i jos vidaus reika besiai ir darbo Įrankiai, dra
lus, Irano vidaus netvarka bužis ir avalynė. Ir kas svar
išnaikinti žmonės;
ir jo galima išparceliacija biausia
dalis
žuvo
laisvės
kovose, prie
tarp Rusijos ir Anglijos, ir
paaštrėjęs Kinijos karas, šu kalėjimuose ir koncentraci
tai yra tų “krizių” pasireiš jos stovyklose, bolševikijos
vergijoj; dalis pabiro po sve
kimai.
Visų tų krizių centras bet timus kraštus ir jieškos nau
gi yra Maskva, kuri šiuo jos tėvynės emigracijoj; visi
metu vargu nori eiti muštis ir ypač krašte likę bus Įvy
su Amerika ir Anglija. kių nukamuoti. A. Baranaus
Daug teisingiau spėja tie ko žodžiais tariant,
Tik ant lauko pliko
žmonės, kurie mano, kad
Kelios pušelaitės
dabartinis krizis yra “sinte
apykreivės liko...
tinis,” Maskvoje sugalvotas
ir išperėtas Rusijos vidaus “Piktesnę naujakurio būklę
sunku Įsivaizduoti.”
politikos sumetimais.

Nauji Leidiniai ii Europos

DIRBTINIS KRIZIS

Čia yra parodytas Amerikos armijos skraidomas fortas “B-29” ir jo Įgu
la, nuskridusi tuo oro milžinu iš Nevv Yorko Į Califomiją per 7 valandas ir
28 minutes. Tai. yra naujas greičio rekordas. Iš New Yorko iki San Francisco yra daugiau kaip 3,000 mylių.

į

Nauji Variui livietintiems

Pereitą savaitę iš oku-j Amerikos karinė vyriauįotos Vokietijos atėjo trys
trys'sybė išleido naują patvar; puotos
i nauji leidiniai — vienas lie kymą. Amerikos kariams
ji draudžia persiųsti išvie
tuvių, o du anglų kalba.
Gavome Lietuvos social tintų asmenų laiškus jų gidemokratų laikrašti “Atei-1 minėms Amerikoje,
ties Keliu,” brošiūras “LitKarys, kuris laužys ši pa
i huania” ir “We Aren‘t Go- tvarkymą, bus skaudžiai nu
baustas.
ing Back!”
“Ateities Keliu” — hek Tai nauji varžtai išvietintografuotas leidinys. Tai ro- tiems musų broliams ir sedo, kad musų draugams serims. Daugelis jų neturi
tremtiniams stoka
lėšų. lėšų, daugelis nepajėgia nuDraugai Amerikoje, kas ga-1 galėti “legališkų kliūčių”—
lite ir kiek galite — prisi- jų ryšiai su giminėmis nu
dekite !
i trūksta.
Turime Lietuvos Sočiai-1 Viena tų kliūčių yra todemokratams remti fondą,1 kia. Išvietintasis privalo rakuris randasi Chicagoje; šyti anglų, vokiečių, franreikia daugiau to fondo rė- cuzų ar rusų kalba; lietumėjų. reikia daugiau, lėšų! į vių kalba rašytas laiškas yTrėmtiniai laukia musų ra grąžinamas,
pagelbos, toji pagelba būti-. Tai savo rūšies “red
nai reikalinga — nesuvilki- tapė.” Išvietintasis neteko
tėvų krašto, dabar paneigta
me savo draugus!
ir jo tėvų kalba.
Nenori Grįžt į “Rojų’
Je, o mes taip daug kalBrošiūroje „ We Arent.^jom apie Atlanto Čarterį,
Going Back
aiškinama j je Keturias Laisves...

Rusijoje bolševikų dikta
priežastys, kodėl lietuviai
..
w. _
Išeinant iš esamų ir nu
tūra gyvena pokarini krizį: matomų
tremtiniai
nenori
grįžti
j
į
Papeik
o
Sąžines
sunkumų “Ateities
eina “valymasis,” biurokra Keliu” bando
bolševikų okupuotą Lietuj Štai jums paskiausia nauruošti lietuvių
tų areštai, komunistų parti pabėgėlių masę
bės
pripažinimu
Rusijai
ra
joks
klausimas
Washingmo
reikalus
tirti
ir
tvarkyti
vą. Jos autorius, trumpai. jiena:
gyjos narių patikrinimas, re venimui/į kurf “naujam
A. "K.” lei-! Baltijos šalių.
tone. Kada nors, kaip nors nutarta sudaryti Tremtinių suglaudus jo mintis, sako: į Maskvos kvislingas ir kadaktorių kaitaliojimas ir dėjai visa širdimi tiki. Pa- Visi lietuviai turi būti dė- Lietuvos klausimas GAL iš- Jkurdinimo Biurą.
Pirmoji bolševikų okupa- zionas melagis, Antanas
viskas tas vyksta dideliau- linkėsime naujam laikraš kingi senatoriui Vandenber- kils tarptautinėse derybose.
Nutarta rūpintis ir išaiš- cija mus įtikino, ‘kad jų Bimba, pajieško sąžinės ir
sių trukumų ir “piatiliet
didelio pasisekimo ir gui už jo širdingus žodžius GAL jis bus iškeltas per kinti, kad lietuviai repatri- skelbiama laisvė reiškia ka- padorumo; Skaitykite:
kos’’ statymo sąlygose. Mas čiui
ir gerus noras.
Į UNO, kuri Irano klausime jantai ir lietuviai klaipėdie- torgą, o jų demokratija —' “Fašistas yra paskutinis
kvos diktatūra susiduria su pritarimo pabėgėlių eilėse
Bet pats skaudžiausias įrodė savo visišką nesuge- čiai taip pat yra Lietuvos žiauru smurtą. Geriau ištrė- niekšas visur. Veltui pas jį
ir
greito
grįžimo
Į
savo
gim

dideliais sunkumais ir pa
Lietuvos klausimas yra ne bėjimą padėti silpnoms tau- piliečiai, ir jiems, kaip ir mime* mirti — mes negrįž- jieškotum padorumo ir sąvergtuose kraštuose: Jugo tąjį kraštą.
jos “tarptautinis statutas,” toms.
į prievarta i vokiečių kariuo- tame į bolševikų vergiją! jžinės”...
slavijoj serbai ruošiasi nusi
bet rasų okupacija ir žmoSenatorius Vandenberg, menę paimtiems lietuviams Jis sako tiesą! Koks išro- Kame dalykas?
kratyti Maskvos jiems pri BALTIJOS “DELEGATAI” nių naikinimas. Kaip dėl to nežiūrint jo geriausių norų, kariams, negali būti paneig- kavimas grįžti ten. kur ta-' Tame, kad Montrealio poTYLI
mestos Brozo diktatūros,
skaudžiojo reikalo? Deja, parodė, kad Amerikos poli- tas tremtiniams taikomas vęs laukia budelio kruvina licija uždarė komunistų miLenkijoj eina pusiau atvi
ranka?
Jtingą, kuriame turėjo kališ senatoriaus Vandenbergo į tika toliau “gal” ir tuščių traktavimas.
Paiyžiaus taikos konfe žodžių galima gauti supra-j vilčių j UNO vis dar neiras karas tarp valstiečių ir
Maskva ir jos pakalikai,bėti “pats Bimba.”
Pasakytiems, o taip pat
Maskvos pastatytos lėlių rencijoj ar komedijoj daly timą. kad tas klausimas nė- na.
tačiau reikalauja, kad “tie' Savo “Laisvėje’’ Bimba
Ji
r
kitiems
uždaviniams
vyk

valdžios, Vengrijoj žmonės vauja tiys keisti “ministe
dyti sutarta nedelsiant su fašistai” butų grąžinti į sako, kad “tie fašistai” įpais, užkamDiu
raudon- riai.” Juos atsivežė savo
—
~x r šaudo
daryti Vykdomąjį Organą. Stalino “rojų.” Kas, ar jiem šakoję policijai, jog Anta
armiečius ir išlieja savo čemodane Molotovas. Tai
nutarimu patikrinamas nebeužtenka tų aukų, ku- na§ iSimba
neapykantą Maskvai po yra Lietuvos, Latvijos ir Vyriausio Lietuvai Išlaisvinti Komiteto Tuo
vadovavimo
vieningumas, rios randasi anapus geleži dos valdžią”...
gromais prieš mažai kuo Estijos “ministeriai kvislinTas melagis tur būt ma
lokiu budu, visas vykdy nės užlaidos?
gai,” samdyti Maskvos čikaltus žydus.
no,
jog Kanados valdžia
mas pereis į vienas rankas, Ten ir £ia “Kva-Kva”
Tokiose sąlygose garsus nauninkai. pakrikštyti pa
kaip kad valstybėje tokius
Taikos konferencija Pa- susideda iš paprastų “nuts.”
“krizis” santykiuose su už vergtų kraštų “užsienių rei
. ryžiuje virto į šlubų ančių Pasakei, kad Bimba “vers
sieniais Maskvai gali pui kalų ministeriais.” Tie į- Lietuvių tautos reikalams tiniama. Pareikštas gilus į- reikalus vieningai
Paradą. Joje kartojasi sena valdžią” ir — gvoltas!
veiksniai sitikinimas. kad broliai iš
kiai pasitarnauti. Karo pa šmugeliuoti “delegatai” iki vadovaujantieji
Tas “nuts” tačiau sėdi
vojaus akyvaizdoje leng šiol tylėjo: Molotovas juos turėjo pasitarimą. Rupestin- eiviai. taip pat ir ateityje, pat ir žmonės, kurie budėtų, ir nuobodi giesmė “kva- “Laisvės” redakcijoj.
kada
Lietuvos
klausimas
iš

viau sukelti masių patrio Įrašė i devynių oficialių Ru gai padėtį apsvarstę, kons- nenuilstamai dėsis į bendrą kils taikos konferencijose kva, kva-kva-kva, kva”...
Daugiausia kvaksi “drau “None of Their Business”
tizmą ir dar lengviau ma sijos delegatų skaičių, o ki- tatavo. kad Lietuvos bylai, darbą.
ir,
kad
tam
momentui
butų
Vienas Amerikos admiroPripažintas reikalas pagas” Molotovas, jo pamočsinio teroro priemonėmis tų šalių delegatai dėl tol nors ir yra dar sunkios appasiruošta.
šmugelio
jokio
protesto
ne-Į
linkybės.
bet
jos
nėra
totiems
duoti
teisingas
infornikas Manuilskis, jugosla- Us, Halsey, prabilo ta kaiapsidirbti su opozicija, ku
Pasitarimas vyko labai vai, čekai ir lenkai.
ba, kurią Maskva geriausiai
riai nesunku primesti “iš pakėlė. Taip jie ir trinasi j kios, kad turėtų susilpninti macijas apie Lietuvą ir y- draugingoj
dvasioj bei nuo Tik “draugas’’ Rotoms- supranta. Dalykas toks:
davikų” a? “svetimų agen po Paryžiaus kavines ir kar- musų viltis ir pasiryžimą.: pač reaguoti į klaidinančią
Maskva ir jos pakalikai
čiamas, atstovaudami Mas Didžiosios \ akarų demok- bei mums priešingą propa- širdaus tarpusavio pasitikė kis, kol kas, tyli. Išrodo,
tų” pavadinimai.
jimo
atmosferoj
ir
pasibai

šūkauja,
kad Amerika pro
Jei koia neDaslvs, šitas kvos veidmainišką plėšru ratijos tebėra, savo nusista- gandą. Tam reikalui nutar- gė tvirtu ir vieningu pasiry kad Molotovas tą lietuvišką
vokuojanti karą, nes jos
dirbtinas krizis gali padėti mą ir demokratiško pasau- tymo nepakeitusios, o įvy-,ta sudarvti Lietuvių Infor- žimu vairuoti. Lietuvos ir antį pasprangino.
.Toks
pat
“
kva-kva
”
pra-Ikarb
laivai nuplaukė į Vi
kių
ratas
dar
nežada
susto-įmaejp*
Centrą
įr
Litnanis^sMas^vos diktatūrai laikinai
lietuvių
reikalą
ligi
bus
ir
ti.
Turėtas
pąsnyžimąs
.^-UiktoĮ'Leidinių
Ąrcbyvą.
J
sidėjo ir New Yorke, prieldur?emi& juęųInusmelkti ‘savo vidaus
atstatyta Lietu™
laisva ir ne Lake Success. kur eina! Žurnalistų kvaršinamas
sėti iki galutino ikit^motjįjlėirtėiai. spauda P^’n’ vėd
nrik]au«orna
tyfių
kumus. ' r Paryžiuje tarp kitko sako: visiems privalomas. Siame tojai ar šiaip svarbesnių
svarbesniu __
lei-.P y^ausias LieUivos U Jungtinių Tautų saugumo!Halsey pasiuntė Maskvos
kelyje
privalu
jungti
netik
;
dinių
ir
dokumentinės
mė

tarybos posėdžiai.
adresu tokį atsakymą:
“ATEITIES KELIU’
“Tikrenybėje yra verta pri sa vųjų pajėgas, bet eiti is- džiagos turintieji bus kvielaisvinimo Komitetas
“None of their business
Čia kvaksi “draugas” Gro
siminti, kad Lietuvos, Latvi
su visomis panašioj pa- čiami siusti ją archyvui,
myko ir jo pamočnikai. Jie where we go” — ne jų rei
Gavome “Ateities Keliu,” jos ir Estijos pavertimas Į vien
MAIKIO TĖVUI PO
dėty
esančiomis
tautomis.
Numatyta
išleisti
veikalų,
iš
nori įšmugeliuoti į UN Al kalas, kur mes einame.
Lietuvos
soicaldemokratų ‘Socialistines Sovietų Respub
PENKINĘ
Maskvos gončai, žinoma,
Su nuoširdžia padėka iš kurių pasaulis dar geriau
baniją ir Orutinę Mongoli
leidžiamo laikraščio Euro likas’ pirmiausiai pasirodė kelta musų išeivijos politine
Prisiuntė
šie
draugai:
A.
skalys,
bet kas jų paiso!
poje pirmą numerį už lie slaptame priede prie Ribbent veikla kovoje už nepriklau- pažintų Lietuvą ir jos rei Stosius iš Dickson City. Pa., ją — du naujus Maskvos
Karininkas ne diploma
pos mėnesį. Iš visų pabėgė ropo-Molotovo sutarties ls somos Lietuvos valstybės at- kalus. Smulkus to darbo Chas. Alson iš Fitchburg, satelitus.
tas,
bet šiuo atveju jis su
planas
jau
paruoštas
ir
praMaskvos
sabotažninkai
lių leidžiamų laikraščių, 1939 metų rugpiučio 23 d. Ta
Mass.,
J.
Garuckas
iš
Bingkirto
diplomatus, kurie Pa
ir duosni materiali-j dėtas vykdyti
dirba viršlaikį. Jie daro vis
kuriuos teko matyti, “Atei sutartis • ‘uždarė naciams už statymą
hamton,
N.
Y.,
A.
Baraus

ir New Yorke kuk
ties Keliu” skiriasi tuo, pakalines duris’ ir leido Hit nė parama, teikiama trem- Darbui visur ir visada kas iš Cliffside, N. J., Jo ką. kad pasaulis neturėtų ryžiuje
liai
tyli
ir klausosi maskvinei
taikos,
nei
laisvės.
reikalingos lėšos. Tarp ki seph Lukošius iš Philadel
kad žiuri į ateitį ne ilgesio leriui laisvai pulti Vakarų val
KĄ JIS VEIKS?
nių
“
kva-kva.
”
tų priemonių numatyta į- phijos.
Stalinas Apmovė Churchilą
ir dūsavimų žodžiais, ne stybes.”
kurti Lietuvai Išlaisvinti
verkšlenimais ir raudomis,
Gerai painformuotas A- Čistkos” Ukrainoj, Kryme
Jau septyni metai Balti
! Fondą, kurio
sudaryme GAVO NAUJĄ ‘DŽIABĄ merikos žurnalistas, Drew
bet realiai vertindamas eStalino “rojų’’ vėl apni
jos
šalys
eina
iš
rankų
į
1
kiekvienas
lietuvis
kviečiasamą padėtį. Lietuvių pa
Pearson. paskelbė retą sen ko raganos. Ukrainoje ir
■mas aktyviai dalyvauti.
bėgėlių tarpe yra daug žmo rankas, iš vieno plėšiko į
saciją. Jis sako, kad Tehe Kryme eina “čistkos.” Kai
į
Išryškinta, kad netinkanių, kurie “A. K.” žodžiais kito rankas, bet jų “tarptau
rano konferencijoje Chur- kuriose srityse buvo išvyta
tinis
statutas
”
nėra
išaiškin

;
mas
individualus
ar
kolek

sakant:
partijos vadovybė.
chillas ir Stalinas vedė to visa
tas. Dabar Rusija, pagal
tyvinis tremtinių elgesys
Maskvos
pranešimai sako:
kias
derybas:
“Nenori apie ateitį galvoti... Ribbentropo-Molotovo kru
kenkia Lietuvos reikalui,
Komunistų
partijos vadai
Graikija ir Jugoslavija
Jie Įsivaizduoja, kad grįžę vinąją sutartį tas šalis lai
kviečiama visus tremtinius
Tenka anglams, kaip jų į- ir dirbtuvių vedėjai darė
Lietuvon jie ras ten viską, ko okupavusi, o Atlanto
budėti, kad ir emigracijoj
takos
sfera. Bulgarija, Ru klastas, jie vogė valstybės
kaip palikę: ir tylų Nemuną, Čarterio čempionai ir gra
lietuvio vardas ir garbė bu
munija
ir Vengrija — rusų į
ir žalius musų laukus, ir žmo žių frazių meisteriai nedrįs
tų tinkamoj aukštumoj išįtakos sfera. Bet—
Maskvai buvo siunčiami
nes su visa gyvenimo tvarka, ta protestuoti prieš Hitlerio
' laikytas.
raportai
apie “milžinišką
Stalinas
ėmė
ir
apmovė
kaip ją esame palikę. Net sa dovaną Stalinui. Liūdnas ir
pakilimą
gamybos,” apie
Churchillą!
Jis
pasakęs:
Buvo apsvarstytas ir trem
vo šiltas vietas, jei tokias bu veidmainiškas tas puikių
stachanovcų
“pasiaukojimą
“
Ko
tau
remti
Michailovitinių iškėlimo reikalas. Ne
vo sau suspėję patikrinti mie žodžių “taikos” pasaulis.
čą? Pasirinktum daugiau iš tėvynės labui” ir t.t Bet tai
sant dar tuo reikalu konk
loj tėvynėj. Del tokių žmonių
prusintą kroatą — kad ir buvo klasta.
rečių planų iš administraci
daugumos šiandien užtenka....
jugoslavų
pogrindžio kovo Ai-vai, komunizmo raga
jos pusės, tekontestuota,
šūkio: vieningos pastangos at VANDENBERGO NUO
nos ir vėl supeizojo “neklai
tojų vadą Tito”...
kad iškėlimo atveju reikė
MONE
gauti laisvą tėvynę, o jau vi
dingo
leninizmo vierą,” tik
Fine,
pasakęs
Churchillas
tų
siekti,
kad
įkurdinimas
sa kita savaime bus pridėta.’’
KEEN JOHNSON
ra
Sodoma
ir Gomora!
ir
buvo
padarytas
“
dylas.
”
vyktų kompaktine mase.
Pasimatyme su A, Liet.
Laimingi
Amerikos lie
Churchillas nežinojo, kad
‘
kad
Čia yra Keen Johnson, Aiškiai
pasisakyta,
Tuo tarpu, tęsia “A. K.” Tarybos vadais senatorius
WIUIAM L CLAYTON
Tito yra Maskvos pakalikas tuviai komunistai. Jie dar
toliau:
A. Vandenbergas. įtakingas buvusis Kentucky gubema- ^tremtiniai vengtų išsisklai__ ______________
. .
. Stalino “rojuje’
"Namo sugrįžę, rasime iš senato narys ir republikonų torius, kurį Trumanas da- dyti po užjūrį, bet paliktų
Čia
yra William C. Clay- Pasėkoje—Jugoslavija šian-,negyvena
ton,
kurį
prezidentas
Trudien
randasi
anapus
“
gele1
JŲ
vadai
Bimbos. Pruseigriautus
arba nutriušusius opozicijos vadas, žadėjo tu- bar paskyrė Darbo Departa--Europoje, nes bus daroma
i—x eko. ^inės užlaidos.”
i*?8’ Mizaros ir kiti dar nemiestus, išdegintus ir ištuštin- rėti galvoje Lietuvos lais-'mento sekretoriaus asisten-pastangų sudaryti kompak- ----------------manas nesenai: —
paskyrė
Apmovė tą senį, biauriai-v1^ (neapšaukti) raganotus kaimus, išgriautą pramo- vės reikalą. Jo manymu, A- tu. Ar žinot, ką jis tenai tinio apsigyvenimo sąlygas nominiams reikalams prie
mis...
St. Strazdą*.
musų kontinente. įkurdini- Valstybės Departamento. apmovė.
nę, nualintą žemės ūkį; gele- merika nesuteps savo gar- veiks? Ogi algą ims.

Pranešimas

i

so, sėstas

Mr. 36, Rugsėjo 4 d., 1946

1 rėčiai

■Mm
KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Nauja Brooklyne
Isieis visoms darbo unijoms
užvesti kovą už algų pakė-------Į limus. Bet kol kas dabar
Kriaučiai labai susirupi- to negalima daryti. Valdžia
nę, kad Amalgameitų unija atgaivino OPA. Kaip kur.
užėmė poziciją ne už algų OPA jau veikia. Butų ne-'
pakėlimą, bet už reikmenų tikslu, jei nei iš šio, nei iš
____
1-vJonoin tn
Amalaampitn
nrnAmalgameitų
unija pra-,
nupiginimą.
Kelios
kriaučių tonniia
firmos buvo davusios New dėtų vajų už algų pakeli-i
Yorke kriaučiams prie algų mą ir tai tik viename New|
priedus po dešimt nuošim-1erke. Unijos vadai tokiam:
čiu. Unijos valdyba priver- nusiteikimui priešingi. Jeigu
tė"darbininkus nuo tu prie-: jau reiks algų pakėlimo, tai
du atsisakyti ir neimti. U- jos bus per uniją iš vienos
nijistai kriaučiai paklausė pusės, ir per darbdavių aso— pas Judel atsisakė 10% ' ciaciją iš antros pusės appriedo. Ir Sobol dirbtuvėj tariamos ir algos bus pakel
tas pats įvyko. Ir kitose tos skersai ir išilgai visą
dirbtuvėse, kurios buvo da- Ameriką. Tuom tai vaduovusios pakėlimus algų — jantis New Yorke kriaudarbininkai atsisakė imti. ) čiams ir buvo sustabdytas
algų pakėlimas.

Įėjimą ir linksma, kad lie
tuvis turi pasisekimo gy
venime.

DVEJATAS TREJATŲ

KAS SKAfrO, RAŠO
TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

N. K. S.

Unija Prieš Uždarbių
Kėlimą

Sužeidė drg. F. Lavinską

Iš Brooklyno praneša,
kad drg. F. Lavinskas bu
vo sužeistas prie darbo.
Jam dirbant prie pečiaus
atsitiko nelaimė, karštas
garas ir vanduo jam skau
džiai nuplikė rankas ir vei
dą. Nelaimė įvyko rugpiu
čio 30 d. besiruošiant drau
gui F. Lavinskui vykti į
Bostoną, į Lietuvių Sociallistų Sąjungos suvažiavimą.
j Del įvykusios nelaimės
senam musų darbuotojui
reiškiame širdingos užuo
jautos ir linkime greit pa
sveikti.

i

Pa j ieškomi čia asmeny* malonės kreipti* į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduota* šių paj ieš
kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pajieško ir iš kur.

Abramavičienė (Naujalytė) Ona, judviejų du broliai. Ilgininkų km.,
ir jos vyras Jonas, Gineity kaimo. Kapčiamiesčio vai., gyv. Chicagoje.
ViVlkijos vai., gyv. Philadelphijoj.
Miliunaitės, Adelė ir Ona. BartiAndriušis Jonas, turėjęs fotogra- ninku km., VilkavišKio ap.. gyv.
fijos Įmonę Chicagoje.
i New Yorke.
Bagdonavičienė Elzbieta, motina 1 Mitkevičius Vladas, Stonaičių km..
Vlado Bagdono, mirusio Brazilijoje Padubysio vai., S.aulių ap.
prieš 11 metų. ir jo dvi dukterys, j Montvilas Jonas, iš Vaičgirio.
ištekėjusios, gyv. Chicagoje.
Navickas Kazys. gyv. Bayonuėj.
Bagirskas Juozas. Liubavo vai.,' Norvaišai, iš Kuršėnų, Šiaulių ap.
Mariampolės apsk.. gyv. Brooklyne.1 Pakštys Jonas. Pakštui km.. S^Balašaitienė (Frišmantaitė), gyv. tos vaL. Kėdainių aj>., gyv. DetroiCollinsville. III.
- •> j te.
Bankauskas (ar Bankowski) Sta-1 Paškauskas Juozas, Gilvydžių k.,
sys. Rmikų km.. Krakių parap, iri Viešintų vai
Pavilionis Pranas. Gilvydžių km..
jo sūnūs ar kiti giminės.
Bankauskas Vytautas, sūnūs Bo Viešintų vai.
Petkevičius ar Petkus Benediktas
leslavo ir Vincentos, gimęs Ame
ir jo brolis.
rikoje.
Petrauskas Kazys, gimęs Ameri
Banys (Truskauskas) Petras.
Bartasevičius Vladas. Stonaičių koje. gyvenęs Lietuvoje, Kapčia
km.. Padubysio vai., Šiaulių apskr. miesčio miestely, gyv. Brooklyne.
Petryla Aloyzas. Rakandžių km.,
Beinorienės (Makaveckaitės) Onos
Gruzdžių vai., Šiaulių ap., gyvenęs
giminės,
gyv.
Chicagoje.
Bostone,
Red. prašomi atsiliepti.
Bostone.
Pocius Juozas. Petraičių km.
Bervving. Adolf ir Gustav, Kati
Kodėl?
Pocius Viktoras, išvažiavęs is Lelių km., šakių ap.. gyv. Collinsville,
Kaip
į
Tai
Žiuri
Dar

Kodėl Amalgameitų uni
gaitėlių dv. ir jo žmona V incė DregIllinois.
AKRON, OHIO
bininkai?
Beržanskis Ciprijonas. Rųbulių k. nytė.
jos viršininkai užėmė poziPūkas. Antanas ir Juozas. Že
Bieliukas Jonas, gimęs Anglijoje,
cija prieš algų pakėlimui įvyko keletas lokalų susiiš ten išvežtas 6 metų. sūnūs Ma maitkiemio km., Šilavoto va'.. Ma
Iš
Socialistų
Susirinkimo
riampolės apskr.
rijonos Skirkutės-Bieliukienės.
New Yorko mieste7
į rinkimų ir iš karto smar
Pulokas Ona. gyv. Atlantic City.
Blažys
Jonas,
Kudonių
k..
Žiež

Visų pirma todėl, kad' kiai buvo puolami unijos
{ LSS 20-ta kuopa laikė sa marių vai., Trakų apskr.
Puodžiūnas Jonas, spėjamai gyv.
pragyvenimo kainos pakilo į viršininkai. Bet unijos viršiBlažys (Blash), Jonas. Donatas Clevelande.
vo susirinkimą rugpiučio 25 gimęs
Račkauskas Edvardas, sūnūs AAmerikoje, gyvenęs Lietuvo
ne tik New Yorke bet vi- ninkai išaiškino nariams
i d. Nutaita pasveikinti LSS je. 1934 m., grįžęs Amerikon, j Ga- lek.sandro ir Juzės, auragės apskr.,
Ind., kur gyveno pas dėdę An gyv. Chicagoj. 4334 S. Wes.em Av.
soj Amerikoj. Antra, Amal dabartinę padėtį, New Yor
i suvažiavimą $5 auka. Į Lie- ry,
Ražaitis Agota. gyv. Philadelphi
tanų
Valėnų.
gameitų unija turi padariu ko kliaučiai įneštų į visos
! tuvos
Socialdemokratams Brinkis.
Juozas ar Jonas. Maksvų joj, West Moreland Avė.
Ragauskai, iš Kuršėnų, Šiaulių a.
si sutartį, kontraktus, netik šalies darbininkųkų nusi
Remti fondą draugai sudė dv., Kvėdarnos papra.. auragės ap. Rutkauskaitė
Ceknys Antanas, gyv. Chicagoje.
statymą
nerimastį
ir
pasi

jo $23 aukų. Aukavo šie Darsainis (Zdarzinsky). Kazimie- . Sakalauskienė Paulina.
su New Yorko firmomis,
Veronika, gyvenus
Nes*- Yorke.
| draugai: kuopos iždininkas ras ir Pranciškus
bet su National Manufactu piktinimą. Jeigu visi orgaSedleckai. Antanas. Vaclovas ir
rers Association, kad algas nizuoti darbininkai nusiteiN. Trumpickas $5; užrašų
Vladas, gyv. New Yorke.
Juozas, gyv. Bristo*.
kelti ar mušti turi būt abe- *ia palaukti šiuo laiku su
raštininkas V. T. Neveraus- J tuviškuose teatro vaidinimuose, io Selickas
Sinkevičius Andrius ir jo broli-,
jų pusių susitarimas, o ne
pakėlimu, . o . musų
kas — $5; buvęs ilgametis'
Ade,e LieP'naityt* ir brolis j Buivunų km., Žaslių vai.. Trakų ap..
atskiruose miestuose.
{kliaučiai pirmutiniai islysChicagoje.
kuopos iždininkas J. Luką- Dc^erfert. Albert ir Fritz Butvi- kyvSkriplauskas Petras, Ru 'amines
Trečias klausimas, tai ko- tų — butų blogas pavyzdis.
Philadelphijoj gyvena gatvekarių motonr.anas Ma- savich — $10; F. Jankaus- ,”nnhinX»«tSai,ų apskr‘vi i
Pe- Į vai.. Seinų ap.. gvv. New Yer; e.
Stankevičius Petras, gyv. Baltirr.ovojimas prieš kainų kėlimą Kas tada tikėtų mums? — catees, kurio moteris pernai pagimdė trejatukus. šio kas --- $1 ; A. Gutauskas--- luč-n km.. Veliuonos vai.
Fricas Stasys, iš Sėtos, Kėdainių rėj.
visoje Amerikoje. Amerikos ?ako unijos viršininkai.
$1
ir
J.
Milickas
—
$1.
. Staškienė
(žemaitvtė) Emilija,
ap.. gyv. Detroite.
mis dienomis ta šeima vėl susilaukė trejatukų. Kad
Darbo Federacija ir CIO u-! Ar reikia stebėtis, musų jau kam “sekasi,” tai “sekasi.”
gyv. Burlington. N. Y.
„
Gabrielaitis.
Domininkas.
Jonas,
Šiemet suėjo 50 metų, Kazys, gimę Amerikoj, gyv. Lietu Stasytė Kostanci.ia, išvykusi iš
nijos, kartu su musų Amai-'Anialgameitai priima tuos
km.. Subačiaus valsč.,
kaip Lietuvoje susikūrė Lie- voje Kretingoje, vėliau grįžo Ame Tenedsvario
gameitų unija, dar būnant .įsaiskinimus rimtai irnuta- vo šeima atsilankyti pas Jis su savo šeima iš San tuvos
Panevėžio apskr.
rikon. kur tarnavo kariuomenėj.
Socialdemokratų
ParStepšiukė
Veronika, F.-v->n?k* i
Hillmanui gyvam, iškėlė rei-'na,. kad unijos vadai eitų
Gaidys Fabijonas, išvykęs iš Aškm.. Veprių parap.. gyv. Philadel
kaiavima’nreiidentui'Tru-' užsibrėžtu keliu ir kad na-?™ tėvus į Methuen, Mas--. Franciseo OI atvažiavo tija. o Lietuvių Socialistų cegalių km.. Subačiaus vai.
Veronika. Staugėkal- phijoj.
manuXd7X un«oS ^-'riai šiuo metu pamirštų ai?^tOm?• blll•-U-*pa.S
«
a Amerikoje
su-km.. Galminaitė
Stripiniai, kilę ar turėię giminių
.. ’
*
i*ii ‘
-----------------—• nio
Tryškių vai.
Ylakių vai.. Maže'-kių apskr.
____
__
_
_
žinomo
Amai,
tėvus
ir
gimines
Mass.
vaiėjo
40
metai.
Paminėjimui
Geiažnykas
Jokūbas,
gyv.
chicago.
__ ikovos
___ už_____
i
..
.i
-i?
•
(Y
n
nolčūlirrmc
įlzt
+
ib,
3llK<xUSK0,
algų pakėii-įo^ pakėlimus iki tok iki ai-<
Stukas Antanas, gyv. fermoj prie
mus.
unijos
£Jtų sukaktuvių kuopa nutarė —
Krakių paprap.. gyv. Chicagoje. ’ T.ėartšidn. Me.
šertvytis Povilas. broli« Marės, iš
kuris bus Grinienė (Staknytė) Marė, gyve Gardamo
i_ čionai imu mastu,
iork ą n neužmiršo atlan- daryti parengimą, kun
ti reikmenims brangti. Vo
Val-;eionaliniu
mastu, no
po visa;
visų liausparap., N>>’nue«"' •••»*
nusi Chicagoje.
Irvinas Jenkinsas išbuvo
savo kūdikystės fren-(rugsėjo 22 d. pas draugus, Griškus, šakių ap.. gyvenęs Brook- Tauragės pnsk.. vertėsi daržininkys
džia pasižadėjo darbo uni-. brastų,
te ar ūkininkavo.
Hawaiu sulose 9 metus buStilsonuitę ftautinių Trumpickus sode. 7/3 Bes- lyne.
š)ap’-auskas (Slo'.oa) Kazys, iš
jų vadams, kad imsis griešUniji.tai Susipratę
Gilvydžių
km.,
Vievo agronomu vienos didelės
ir. J“oz? son Avė. Pelnas iš parengiMauručių.
tų priemonių pnes kainu Tas par0(j0 Į<ad unijistai cukraus plantaciios. O lai- Antanavičių, laipgi atljm- mo eis L. S. Sąjungos na
Švidrienė (Kairytė* Juzė. dukt;
na- Gudiškytė Marė. ištekėjusi, sesuo Domo.
kėlimus. Kuomet valdžia supranta šiu dienų padėtį. ke karo iš Washingtotio bu- įė ir Harrv iLri^ žinoma mui išpirkti.
Žarėnų vai.. Telšių ap.. gyv.
išpirkti.
Aurora, III.
ir darbo unijų vadai pasi- Bke]si vieno miesf0 darbi- vo paskirtas darbo depar- senninK? emon, in. .j.
Tamošiūnas Antanas ir Anelė, gy
v
.—
a> ryv- cieveiande
Vienbalsiai
išneštas pa- -ia™Haesler
žadėjo bendrom pajėgom, nįnkų uždarbį, kils kainos,
Aus-ust. Viltrakių kaimo, venę Chicagoj.
Tranas Mykolas, sūnūs Justino, iš
Irvinas dar jaunas v;£ geidavimas, kad LSS cent Šakių ap., jfyv. New Yorke.
atvesti industrinę padėti į 0 darbas eis į kitus miestus. tamento komisionieriu. Da
Janulis Edvardas, gyv. Chicagoj. Ažubalių km.. Jūžintų vai.. Rokiš
bar,
karui
pasibaigus,
jis
ras.
bet
gvi
er.ime
jau
dau?
ras butu Bostone.
normales vezes, New Yoi- Kad tog padėties išvengus,
Janušauskas Kazys. Antkalniškių kio aps.
mano
dirbti
importo
ir
eksatsiekęs.
Garbė
tėvams
už
Trilikauskis Stasys, gyv. Luokėje.
k.,
Jurbarko vai., ir jo šeima sryv.
ko knauciai pasišovė gauti reikia visoj industrijoj vieTrumpaitis Ignas, nuo Raseinių,
N. Trumpickas. Waterbury.
porto
biznyje
Filipinuose,
taip
prakilnų
?unaus
išaukgyv. Scrantone.
algų pakėlimus ir tūlos fir-jnodo algų pakėlimo. Taip
Januška Juozas, iš Veliuonos.
Truskauskas (Banvs) Petras.
mos jau davė tuos algų pa ir bus. Per pastaruosius ke
Jasaitienė (Juosupaitytė) Marė,
Tučius Povilas, Valeckų kaimo.
kilusi
iš
šilinės
k.,
auragės
vai.,
jos
kėlimus, bet unija sustab lius metus taip jau buvo
viras Vincas ir sūnūs Leonai, gyv. Viešintų vai.
Turkauskienė (Butkaitė) OnS.
dė.
Baltimorėj.
praktikuojama ir taip bus
'’nV,'.. Mato, P-‘ -onės Tr”—
Joneųienė (Stakytė) Darata j
tės Butkų. ^Kidikiškiy km.. Eržvilko:
Gbieagoje;
,
ir ateityje.
Jei Pragyvenimas Eis
Nereikia suprasti, kad ir
i I
U * » įBrai/gyn '
fekJtėlJ gyt.
’c
nipa y*?. nT^^rBTFaV’ko’ vi
Ma««
f *
*
•. 4 i
blogiausiai
apmokamoms
Jucienė
(Vasiliauskaitė)
Elena
is
Jeigu pragyvenimo kai
— ARBA —
Urbonas. Leonas ir Apoloraja. buk
Panevėžio,
gyv.
North
Chicago.
nos kils iš valdžia nieko ne sekcijoms negali būt algos
Jucienė (Vasiliauskaitė) Elena iš tai gvv. Clevelande.
Valričio Jono šeima, 1924 m. gyv.
pridėtos.
Taip
nėra.
Jeigu
Panevėžio,
gyv. North Chicagoje.
darys, tada. aišku, kad priJuknevičienė, našlė Vlado Jukne- Waterburg City (?).
kur rasis sekcija blogai ap
Valaitis, Antanas Pranas ir Sta
ičiaus, jos duktė Harriet. ištekėjus,
sys 1924 m. gyv. W"t»’-hur» Cit”.
mokama, unija visada to
ir sūnūs. gyv. Chicagoje.
Valentavičius, giminaitis mirur:-’i
KUR YRA FLORIUS
Juodkojis Juozas. Bartininkų vai.,
kios sekcijos- skundą pri
Onai Ma«alskienei t Valentev Gintei).
šakių
apsk..
gyv.
Elizabethe.
SUKAREVIČIUS?
ims ir jeigu matys reikalo
Jurkevičius Jonas ir žmona Marė. lankęsis Lietuvoje Prienų vai.
Antosė Sukarevičiutė pa
Vasiliauskait Marvtė. ištekėjusi,
lankėsi Lietuvoje 1939 metais.
—
privers
darbdavį
patai

Kairys, Juozas ir Vladas, kilę ar iš Panevėžio, gyv. No Ch’cago
jieško savo brolio, Floriaus SuVeliška Pranas. Ginejtn Vm.. Vil
syti preisą. pridedant tam
turėję giminių Žarėnų vai. Telšių ap.
karevičiaus. kurs buvo išvažia-j
kijos vai., gyv. Philadeluhiioj:
gyv. West Pullman. Chicagoj.
tikrą
užmokestį.
Vvšniauskas Jonas, Antanavo vai..
vęs Brazilijon ir apsigyvenęs
Kairys Stasys, sūnūs Domo. ža
Mariampolės aps.. gvv. Chicagni.
Mat,
iki
dabar
buvo įsi
rėnų
vai.
Telšių
ap.,
gyv.
West
PnlISoa Paulo mieste; vėliau girdė
Winkler Johana. Duobiškių km.,
man. Chicagoj.
vyravęs paprotys, kad at
Sakiu
ap.. gyv. Brooklyne.
,
‘
'-'L™.-.
jom jį gyvenant jau Argenti
Kantwill (Račkauskaitė) Sophie.
skiros
darbininkų
sekcijos
Zaleckienė Zofiia.
duktė
Aleksandro
ir
Juzės,
auragės,
noj, bet tikrų žinių neturim.
Zapalienė, Kazio Zapalio našlė,
ap.. gyv. Chicagoj, 4334 S. Westem
pareikalaudavo
daugiau)
gyv. ūkyje netoli Chicago®.
Musų motinai mirus, liko jam
Avė.
'T/-** ’
mokesties ir dažnai gauda
Zdarzinsky (Darsainis) Kazys ir
Korsakas Jonas. Legailių k.. Bir
dalis. Kas apie jj žino, malonės
Pranas.
žų ap.. gyv. Chicagoj.
vo
net
po
kelius
kartus.
Kad
Žemaitis Jonas su žmona, gyvenę
pranešti, arba tegul jis pats
Kriukas Feliksas, gyv. prie Letam
užbėgt
už
akių,
drabu

New Yorke.
m
K
:
/-A
ariston.
Me.
atsišaukia, jeigu dar gyvas. Jis
Žlabienė turėjusi giminių Ašmin
žių fabrikantai pradėjo al
Kučinskas Motiejus, Liubavo vai.,
tos
vak. Prienų parapijoj.
kilęs iš Suvalkų krašto, Leipa
Marijampolės apsk., gyv. New Yor
gas kelti ištisai visom dirb
ke.
‘
.--A
lingio miestelio. Mano adresas
Jieškomieji ar apie >uos žinantieji
tuvėm. Į tą reikalą įsimai
Kudirkaitė Ona. ištekėjusi rašy maloniai nra'omi atsiliekitoks:
(38)
tojo Vinco Kudirkos dukterėčia, išConsutat* General et LitN’ia”’"
šė unija ir patvarkė, kad
vvkusi iš Mariampolės su tėvu Mo 41 IV. 82nd SU Nėw York 24. N. Y
ANTOSĖ SUKAREVIČIUTĖ.
generalinio
kėlimo
nebūtų
tiejum.
75 Hartford Avė.,
Kulikauskienė (Kubiliutė), Varei
ir liepė darbininkams algų
A... '
kių 1:., Subačiaus vai.. Panevėžio ap.
New Britain, Conn.
pakėlimą nuo darbdavių ne
Kulvinskaitė Kotryna, ištekėjus,
SKAITYKITE
Dauvinėlių km., Viekšnių vai.. Ma
priimti ir darbininkai nepri
žeikių ap.. gvv. New Yorke.
Informacijos Centro
ėmė.
Kiipstienė-Birštonienė (Milinaitė)
Leidinius!
Uršulė,
iš
Bartininkų,
Vilkaviškio
Unijos vadai mano, kad
apskr.. gyv. Brooklyne.
WORCESTER, MASS.
jie turi drausmingiausius uKvedaravičius Antanas, kilęs ar
IJTHUAJTIA’S F1GHT FOR
turėjęs giminių Šventažerio vai.,
nijistus pasaulyje. Jie ne
FREEDCM
Seinų ap.. ir jo sesuo Antanina.
By—
manė, kad nariai taip ge
Lapinskas Juozas su šeima. gyv.
E.
Htrriaon.
Chicagoje.
rai laikysis organizacijos
Kaina 50c.
I,inkis Edvardas, gyv. Waterhury.
disciplinos, kaip jie laikėsi
Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi
Liogė. Grigalius ir Jonas, Gilvy
GHILLEBERT DE LANNOY
džių km.. Viešintų vai.
VIETA MALONI IR ŠILTA šiuo kartu. O nariai priėmė
IN MEDIEVAL LTTHUANlA
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai” — p •išimas bankų, intrygos ir suokalbiai
Luleivich Jnlian. gyv. 3l0l So.
By- P. Klimą*.
todėl, kad jie turi patyrimo
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas į diktatoriaus sostą,
Hahted St., Chicagoje.
Visokių Gėrimų, Alaus,
iš senesnių laikų. Visada
Milišauskaitė
Albina,
ištekėjusi,
iš
žudant bolševikų “senąją gvardija,” likvidavimas komunistų ir jų partijų
Kaina ILOO
Ivaišoniu km.. Antanemunio vai., Agardžiai pagamintų Val naudingiau yra eiti su visu
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai
lytaus apsk.
IJTHUANIA IN A TWTN
darbininkų judėjimu ir lai
Varnaitis E., gimęs Latvijoj, dir
gių ir Užkandžių
Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milzimskos
TEUTONTC CI.UTCM
bo
Hollywoode.
kytis drausmės.
•
a eollertfve wnrh
Rusijos diktatorium ir kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul įsigy
Maculevičius (Maris) Vincas, su
čia gaunama Ir "Keleivis”
Kaina $1.00
Vyt.
Katilius.
nūs
Petro,
gimęs
Balsupiuose.
Ma

ja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus
pavieniais numeriais
riampolės ah.. ir ju du sūnus, gi Uthaanlan Amertean Information
adresuokite šitaip;
mę Amerikoje.
Svečiai ii Hawajų
90 MILLBURY STREET
Meškeviėius Petras, gyv. New Yor»,
283 Broadsray, Ne* York 7. N. 7
Šiuomis dienomis iš HaWORCESTER, MASS.
ke ar Chicagoje.
Užsakymus siųskite:
Miliukevičiutės, Juzė ir Agota lr|
wajų salos atvažiavo su sa-',
fi36 BROADWAY,
'
SO. BOSTON 27, MASS.

JUOZAS STALINAS

4

Kaip Kaukazo Razbaininkas
Pasidarė Rusijos
Diktatorium

CHESTNEY’S
CANTEEN

4

J.

f

1

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

LSS Suvažiavimui^™
«ųjų
gyvendinimą. Tam bus rei
kalinga sutelkti visos musų
Sveikinimai
! jėgos, panaudoti visi musų

___________________ Nr, 36, Rugsėjo j d.,1946

NAUJA AMERIKOS LAIVYNO “AKIS”

kuklus materialiniai resurLietuvių Socialistų Są- tais. ir buvo Seimų laikais, sai. Savo uždavinį 1900jungos suvažiavimo proga Civilizuotas pasaulis, sočia- ! 1908 metais LSD Partija tik
idėjos draugai lietuviai iš listinės darbininkijos vado- dėlto galėjo atlikti, kad raįvairių pasaulio dalių pri- vaujamas, eina į naują gy-'do Jumyse, draugai, širdinsiuntė savo širdingus linkė- venimą, kur darbo žmogus go pritarimo musų siekijimus ir sveikinimus. Svar- užimtų pagaliau jam tinka-Arnams ir tiek pat širdingą
besnias vietas iš tų sveiki- mą vietą, kur butų pašalin-!ir veiklią materialinę para1
----ixtos
------socialinės
neteisybės, -iš 1 mą. Mes tikime, kad ir šiuo
nimų žemiau skelbiame:
naudojimas, priespauda, pa momentu musų uždavinių
LIETUVOS SOCIALDE ties gyvenimo chaosas, sa supratime esame vienodos
MOKRATŲ ŽODIS
vo skaudžiausiomis pasėko su Jumis minties. Ir dėlto
esame tikri, kad artimiau
mis slėgiąs darbininkiją.
Čia yra parodytas mažutis Amerikos laivyno lėktu
Brangus draugai!
sios
ateities
įvykiai
tiek
Ju

vėlis,
padalytas žvalgymo tikslams. Jis gali tilpti ant
Lietuvos Socialdemokra
Socialistinė Lietuvos
myse,
tiek
ir
mumyse
suža

karo
laivo
denio ir gali nusileisti ant vandens. Juo
tų Partijos veikėjai užsie
Ateitis
dins
ir
palaikys
anų
metų
skrenda tik viena žmogus. Del savo praktiškumo jis yniuose. patys būdami trėmi
Ta pačia kryptimi esame
me. bet ir čia reikšdami pasiryžę eiti ir mes, Lietu kovos dvasią, pasiryžimą ir ra vadinamas laivyno “akimi.”
Lietuvos socialistinės darbi vos socialdemokartai, eiti rasišventimą bendram tiks
ninkijos siekimus ir jaus su gera viltimi. Abidvi So lui — kovai už laisvą, poli
mus. broliškai sveikina A- vietų okupacijos pamokino tiniai ir socialiniai demok
merikos Lietuvių Socialistų Lietuvos darbininkus, kad ratišką Lietuvą, darbo žmo
Kongresą ir linki jam ge už išpuošto bolševizmo fa nių gerovei ir jų nepaliau
: tų laikų darbo žmonėms ant
CATTALO
riausio pasisekimo. Juo šir- sado slepiasi darbo žmo jamai kultūrinei pažangai
i
sprando.
kartu
su
visu
kulturinguoju
ringiau jus, draugai, svei gaus pavergimas diktatūri
j
Bolševikai labai garbina
kiname žinodami, kad Jūsų nei valstybei, skurdas da pasauliu.
Naujos Veislės Gyvuliai
dalija karei
Dar kartą su visu nuošir
darbotvarkėje stovi klausi bar, skurdas numatomoj at
Ukvedis The Dominion Kutuzovą,
viams
jo
vardo
ordenus, ka
dumu
sveikiname
Lietuvių
mai, kuo ir kaip galėtumėt eity ir žmogaus traktavi
Experimental Farm, kuri
la
pašto
stempes,
krikštija
padėti Lietuvos darbo žmo mas, kaip beveidžio, vergiš Socialistu Kongresą Bosto randasi prie Wain\vrigght,
Kutuzovo
vardu
gatves
ir
nėms, laisvę atgavusioj tė kai klusnaus, nevertinamo ne ir linkime jam, socialis Alberta provincijoj, Kana
vynėj kuriant naują gyve roboto su netikru rytojum. tinės minties ir siekimų gai doj, pradėjo jieškoti budo. stato jam paminklus. Rusi
vinamam, geriausios darbe kad raguočius gyvulius pa jos grafą, dvarponi didiką
nimą.
Karas jr okupacija paveikė kloties.
darius ištvenningesniais ir ie padarė Rusijos žmonių
Bolševizmą Reikia Gyvu visą tautą, davė jai naujų
Su socialistiniu pasveiki rritaikius juos sakesniam ‘didvyriu,” o lietuvius ver
minčių, kad ateity reikės nimu,
Kunu Patirti
Jūsų...
klimatui. Pirmą bandymą čia prieš tą žvaigždėtą lie
Mes esame įsitikinę, kad kitaip tvarkytis ir gyventi,
jis padarė suleisdamas bui tuvių budeli lenktis. Kutu—Tegul bus pagarbintas, gyvas ir beveik sveikas, o tie klausimai ne veltui bus negu buvo pas mus praei
trys katalikų kunigai buvo Jūsų svarstomi. Maskva, su- tyje. Visoj savo masėj dė Kanados Lietuvių Socia volo bulių su paprasta kar zcvas, po Napoleono karo,
Maike!
Vilniaus valdovas ir
ve. Pasekmės buvo tokios:’ buvo
—Labas rytas, tėve! Kur užmušti? Nebuvo kam nei tapdinusi savo imperialisti damasi žutbutinėn kovon j
listų Linkėiimai
pasižymėjo
lietuvių skerdy
paskutinį patepimą jiems nius siekimus su komunisti už Lietuvos išlaisvinimą iš Į Lietuvių Socialistų Sąjun Iš keturių apsiveršiavimų
taip skubiniesi?
nėmis.
Stalinas
jo feld
—Bėgu pas tave ant ro suteikti! Ir aš tau pasaky niais Šukiais, antrą kartą o- šiurpios bolševizmo vergi- gos suvažiavimui Bostone, trys karvės išgaišo, nes ver maršalai mėgsta ir
tą istorijos
siu. Maike, kad tai nebuvo kupavo Lietuvą ir antrą kar jos, tauta visa susiorientavo! Brangus idėjos draugai! šių galvos buvo perdidelės.
dos.
balvoną,
nes
jie
jame mato
prasti dvasiškiai, ale aukš tą duoda jos gvventojams. į Vakarus. Ji iš ten telaukia
—O kas atsitiko?
Negalėdami šiuo kartu Sekantis bandymas buvęs savo dvasios brolį! Iš šiau
—Atsitiko baisus daik-1 ti musų bažnyčios pravady- kartu ir darbininkijai, pa sau pagelbos dabar: žiūrės, su Jumis dalyvauti suvažia- naminis bulius su buivolų šių ir prasčiokų iškilę da
tas, Maike. Ar tu da neskai riai. Vienas jų buvo net iš tirti, kas yra sovietinio re kas ten daroma, kai imsis vime ir kartu tartis bend- karve. Susilaukė normalio bartiniai Rusijos valdovai
Rvmo nuo švento tėvo at- žimo pragaras. Jums, drau kurti savo naują, nepriklau- rais idėjiniais, rūpestingais veršiavimosi,
»cioia»miuoi, tik
•
...
tik VISI
visi tok] •
tei gazietose?
vykęs,
basakojų
karmelitų
naujagimiai
buvę
beveisliai.
J
“
—
—Apie ką?
gai, sunku įsivaizduoti gy-!somą gyvenimą. Ir dėlto, reikalais, siunčiame Jums
sovietinėj Lietuvoj, mes suprantame, Lietuva širdingiausius sveikinimus Vėliau bandyta buivolą bu tuzovui. budeliui Suvorovui
—Nugi apie tą aksiden- ordino generolas. Važiavoj-^
« išgyvenę pirmąją yra paruošta jieškoti naujų ir linkime ko geriausių pa lių suleisti su jvainj veis ir panašiems mėsininkams.
tą, kur protestonų pryčeris jie pabagaslovyt naują kar- B
Bet kaip jaučia šiandieninių
užmušė tris katalikų kuni melitu khostonų Ir vraems Maskvos okSįaciją, pažino- gyvenimo formų.
, sėkmių užsibrėžtuose dar- lių karvėmis, iki atsiekta “Kutuzovų” vergai bau
gus. Sako, kunigai važiavo na5Uf‘i* 'K-' ,pasa '1'! me bolševizmą visoj jo appageidaujamų rezultatų.
Reikės aiškintis ateities buose.
džiauninkai?
armobiliu i vieną pusę, o kodel taip atsitiko.
'nuogintoj, žiaurioj, klastin- uždaviniai. To aiškumo mu-' Priimkite musui
musu;
kad
-Kact
ir
Po
25
metų
įvairių
ban-į
na i Lrif
’O 11* HC
UA5 piVLC^VUiiew
mvį,
—čia nėra jokia paslap=jgQj tikrenybėje, čia neban-=gų liaudis dar neturi. Va- kuklų, bet nuoširdų sveiki= į dymų įcvvctvt < nuim orui.!
----Aurora noreaiis
paleido savo mašiną tiesiai tis, tėve. Du automobiliai dysime atkurti jo vaizdo. distinis Smetonos režimas nimą su dešimts dolerių su- vijų veislė, užvardinta S
cat
an mūsiškių kunigų, užmuš susikūlė, ir trys kunigai žu Tiek tepasakysim, kad visi ją mirdino politiniai ir vi- važiavimo tikslams.
Italo. Pereitą pavasarį 75
Kartais nakčia šiaurėje
damas visus tris ant smert. vo/ Tokių atsitikimų pilna tos santvarkos aprašymai suomeniniai. Jis bandė klai-1 Visad su Jumis,
į tos rūšies karvės apsiveršia- matosi keista šviesa: dide
__
________ _ spaudoj dinti tautos nusistatymą
kad ir buržuazinėj
‘ —Žinau, tėve; aš skai Amerika.
, . _ . ~~~
. ! vo. Visų veršiai buvo gana
—
Ne,
Maike,
toks
atsititelpa,
tėra
blankus šešėlis valstybės ir visuomenės san
Lietuvių CCF Skyrių*, fouįnųg, žaliai rausvos spal- liu pusračiu dangus yra ap
čiau apie tai laikraščiuose.
šviestas nepaprasta, šviesiai
Toronto. Ont. vos jr aug0
Eet kodėl tėvas vadini už Limas yra pirmutinis. Čia to, kuo žmogus gauna joje tvarkos klausimais. Pasta
sidabrine spalva. Kartais ta
metų
su
muštuosius kunigus “mū buvo aiškus velnio darbas. gyventi. Bolševizmo esmei rųjų
w ---v Įvykiai
----- nešė
—„ —
.
• o •
Šie gyvuliai bus augina- šviesa eina stulpais, kartais
de]
siškiais”? Juk jie ne lietu Maike.
pažinti, reikia jį gyvu kunu savim tiek sukrėtimų, besi-, Urugvajau* Lietuvių Sočia-į mi ne deJ pienQ
juostomis, lankais arba pa
n..
bstųSveikinima*
Į
mėsos.
Nes
jie
daug
dides.
—
Tai
yra
klaidinga
pą-|r
a
tirti,
ir
mes
tą
patyrimą
keičiančių
orientacijų
ir
pa
viai.
žiūra, tėve.^ Nelaimės atsi-į jau turime. Ir dėlto Lietu- sikeitimų. kad ir musų liauye^os. draugai. : nj jr Veik pusantro karto prastais spinduliais, šviesos
—Ale katalikai.
Jusų Kongreso proga, sunkesni už paprastus na spalvos irgi būna įvairios:
J'~ ir musu inteli^entiia
—Aš, tėve, saviškiais tinka del žmonių neatsar- vos socialdemokratai, Mas-' dis,
sidabrinė, gelsva,
skaitau tiktai savo tautos gurno. Velnias nieko su tuo kvos laikomi jos priešu nr. stovi dabar visa sukelta, iš draugiškai Jus sveikiname minius raguočius. Pernai šviesiai
rusva
arba
žalsva.
neturi, nes ištikrųjų tokio 1, svarbiausiu savo šiuo mušta iš Įprasto gyvenimo linkėdami ištvermės ir pa pirmą kartą buvo pardavi
žmones.
—Tai tu darai misteiką, sutvėrimo ir nėra.
momento uždaviniu stato rėmų ir jieško naujų gairių, sisekimo socialistiniam dar- nėjama cattalo rūšies gyvu Šiaurės šviesa, lietuviškai
—Nesisprečyk,
Maike, kovoti už laisvos, nepri einant į ateitį. Ir tas stato be, kun.s Į1UO momentu au- liu mėsa ir niekur niekas vadinama “šiaurės pašvais
Maike. Musų tautoj yra vi
sokių. Atsimenu, kai aš bu-( ba aš supyksiu.
klausomos ir demokratinės Lietuvos Socialdemokratų kštai rišasi su kova už ne jokio skirtumo nepastebėjo te,” jau daug metų sudaro
—
Pyktis
taip
nat
bloga
vau Lietuvoj, tai tenai bu-!
Partiją prieš didelius ir at- priklausomos, demokratinės Galvijiena visur buvo gal mokslininkams didelį gal
Lietuvos atkūrimą.
Lietuvos atstatymu.
yda.
tėve.
Jis
tuojau
paro

vo atsiradę kažin kokie ma
sakomingus uždavinius.
vosūkį: iš kur ji atsiranda
vijiena !
Lietuva
Bu*
Laisva
Mes
esame
irgi
įsitikinę,
rijavitai; paskui iš jų pa do. kad tavo protas negana
Pii-rni cattalo veislės gy ir nuo ko ji keičiasi? Atsa
Mes nepalaužiamai tiki Socialdemokratijos Vaid kad laisvame pasaulyje at
sidarė kazlavitai ar kotokie išlavintas, jeigu negali ar me Lietuvos atkūrimu. Prie
vulių
pulkai bus greitai pa kymų i tą klausimą yra
muo Lietuvoje
melavitai. Be to da buvo gumentais atsilaikyti.
gims
laisva,
demokratinė
ir
leisti
į Kanados didžiąsias daug, daugelis mokslininkų
1900-1908 metais Lietu
šingumai tarp bolševistinių
bambizų ir kitokių netikė
nepriklausoma
Lietuva.
—Maike, tu atsimink, kad Rytų ir Vakarų, kurie so vos Socialdemokratų Parti
lygumas, kur jie galės lais sukūrė gudrias teorijas tam
lių. O dabar dar priviso so aš už tave vyresnis. Prieš cialistinės
Draugiškai,
Urugvajaus
vai
per apskritus metus nepaprastam gamtos reiški
darbininkijos va ja (LSDPi buvo pirmutinė Socialistų Partijos Lietuvių
cialistų. sandariečių ir vi vyresni sporyt negali, ba
veistis
ir gyvuoti be kūtės niui išaiškinti, bet tikrumo
dovybėje imasi realiai kur ir galima sakyti vienintelė Skyriaus vardu,
sokios šersties šliuptarnių. vyresnis ' ilgiau ant svieto ti
del to aiškinimo niekas ne
ir pašaro.
i socialistinę demokratiją musų visuomenės partija
Visi jie lietuviai, bet ar ga gyveno ir daugiau žino.
J. D. T. turi. Spėjama, kad šiaurės
vairinamą gyvenimą, yra: iškėlusi nepriklausomos Lie- Jurgis Lazdauskas-Toliušis,
lima sakyt, kad jie mūsiš —Gali žinot, tėve, bet tiek
pašvaistė rišasi su žemės
dideli, tiek nesuderina- tuvos šūkį. tą siekimą pa
Pranas Vikonis,
kiai? Nausa. Kas tarnauja gali ir nežinot. Jeigu žmo mi. kad
magnetizmu. Tiek tik yra
Mikas Krasinskas,
tarp jų diegusi liaudies plačiose ma
Pašto Štampe
Belzebubui, tas negali būt gus nieko nesimokina. tik konfliktasginkluotas
tikra: kada šiaurėje matosi
ir, — atrodo, ne sese ir jas sukėlusi bei va
Juozas Babilius.
mūsiškis, kad ir vyžuotas rožančių kalba ir prie *bonlabai skaisti pašvaistė, že
ateityje — yra ne dovavusi aktualioje kovoje
Montevideo.
Atėjo iš Lietuvos trumpu mėje vyksta “magnetinės
lietuvis jis butu. Mūsiškiai kos linksminasi, tai jis ga tolimoje
išvengiamas. Tuo vis labiau už laisvą savo ateiti. Išlais
yra tiktai katalikai.
li kad ir šimtą metų gyven isitikina ir socialistinė Va vintoj Lietuvoj mes turėsi
Atskirų draugų sveikini čiukas laiškas su keliais žo audros,” tada ir telegrafas,
džiais: sveiki, gyvi, laukiam
—Tėvas galvoji lygiai ti, bet vistiek nieko neži
me pradėti naują musų tau mus įdėsime į sekančios sa laiško, prašom neužmiršti... ir radio, ir daugelis jautrių
taip, kaip komunistai, ku nos. Tu pats, tėve, gali būt karu darbininkija ir priei tos
elektros prietaisų staiga pra
gyvenimo tarpą, ir jame vaitės “Keleivį.” — Red.
Ant laiško užlipvta graži deda ožiautis ir nebedirba.
rie sako: lietuviai yra geri geras tam pavyzdys. Tu jau na išvadų, kad kitokio kerudos spalvos pašto stempė. Taip nat pastebėta, kad že
tiktai tie kurie garbina ilgokai pasauly gyveni, gi ’io, jai bolševizmo primeta musų partijai taip pat teks
mo,
nėra,
nors
visu
savo
vadovaujama
rolė,
nes
ir
ŠIAIS METAIS 3,000,000 o toje stempėje atmaliavo- mės magnetinės audros vi
Stalino diktatūrą; o visi riesi turkų kare buvęs, pas
NAUJŲ KARŲ
tas riebus, žvaigždėmis nu sada eina greta su saulės
kiti yra “fašistai.” kuriuos kui Amerikon atvykęs ir griežtu ir nuoširdžiu nusi dabar tik ji, realiai vertin
dama
padėtį,
aiškiai
žino.
statymu
ji
yra
prieš
karą.
sagstytas
ponas. Aplink rie dėmėmis: kada saulei yra
būtinai reikia sunaikinti.
šiaip daug pasaulio matęs. Tik konflikto pasėkoje ga- kur ir kaip reikia kreipti
Šiais metais Amerikoje bų paveikslą eina toks pa daugiau ir didesnių dėmių,
—Komunistai, vaike, yra Bet ar tėvas daug apie ta ’ime ir mes Įgyvendinti mu- musų gyvenimas. Čia ne
bus
pagaminta 3.000,000 rašas :
tada žemėie daugiau mag
išgamos. Juos reikia iškasa- pasaulį žinai? Ar žinai, del ų siekimus ir dėlto ir mes vieta dėstvti, kaip mes sta
“
M.
I.
Goleniščev
Kutunaujų
karu.
Per
pirmus
7
ko
buvo
tasai
turkų
karas?
netinių
audrų, o šiaurės pa
vot iš pat pademenijos.
ledamės j tą Vakarų for- tome artimiausius musų už mėnesius šiais metais buvo zov — Smolenskij, FeldAr
žinai,
kuo
jis
pasibaigė?
švaistė
tokiu metu yra la
—O komunistai, tėve,
davinius. l abai bendrai te- pagaminta 849,000 karai. maršal 1745-1945.”
nuojamą frontą.
bai skaisti.
nori katalikus išnaikinti. Ar žinai, kokiu laivu Ame
pasisakant, musų Įsitikini
Tai yra nesveika galvosena. rikon atvykai? Tai yra la Smetonos Laikai Negrįš mu laisva. demokratiška Iki rugsėjo 1 d. bus paga Taip bolševikai garsina
Mes nenorime grįžti į
minta 1.600,000, o nuo rug caro generolą, feldmaršalą.
Jeigu visi mes šitaip galvo bai paprasti dalykai, del
Lietuva
turi
eiti
ne
tik
į
po

fftusslėm* Tikras
sime apie visus kitus, tai kurių nereikia nei mokyklos Smetonos laikų Lietuvą. To litinę, bet ir į socialinę de sėjo iki metų galo bus pa Bet bolševikai ne viską pa
Galas
bekovodami tarp savęs mes lankyti, o tačiau tėvas ir tu nenori ir visas musų kraš mokratiją. jos pagrindan gaminta dar 1,300,000 ka rašė ant tos stempės. Kutuzovas
buvo
grafas,
bet
jie
rų.
tas.
Del
lietuvių
tautos
griež
ištikrųjų galėsim save iš paprastų dalykų nežinai.
dėdama tautos planingą, vi
Iš New Yorko praneša,
Ateinančiais metais au tą faktą nukniaukė. Kutu
Tai kaip gi gali reikalauti, to nusistatymo kovoti tik suomeninį ūkį, į kurio va
naikinti.
—Šarap! Klausyk ką aš kad aš vyresnio nekritikuo- už demokratiškos Lietuvos dovavimą Lietuvos darbo tomobiliu dirbtuvės žada zovas vadinosi “Smolenske kad ten viename vasarna
pagaminti 6.000,000 karų, kunigaikštis,” bet bolševi myje liko išbandytas būdas
atkūrimą, šiandien skuba
sakau. Aš atėjau pasakyti čiau?
žmonės
stotų,
kaipo
tikrie

iš
kuriu 5,000,000 bus ka- kai kunigaikštį nukniaukė išnaikinti namu musėles.
—Dac tu mač. Maike. persidažyti ir tie vadistinio ji gyvenimo šeimininkai, ne
tau naujieną, o ne tavo pa
leiviniai ir vienas milionas paliko “Smolenskij,” lyg ta Visos musėlės buvo išnai
režimo likučiai, kurie šil
Gud bai!
mokslų klausytis.
tik
gamindami,
bet
visoj
ga
trokų. Tiek karų neužteks, butų jo pavardė. Vadinasi kintos ir tame vasarnamy
dėsi jo prieglobstyje arba
—Tą naujieną aš jau ži
kad pakeisti senus nusidė Stalinas. Kaukazo siaučiau; per visą vasarą niekas ne
Žodis
“
Utooiia
”
yra
pa-Į
buvo
veiklus
režimo
rėmė^v^^rVvaiSais^
nau, tėve.
vėjusius karus, todėl ir at- vaikas, “suproletarino” ca matė nė vienos musės. Sa
—Ne, visko nežinai. Ar skolintas iš Thomas More jai. Ir jie dabar dedasi de-f
Mes ir Amerikiečiai
einančiais metais nelengva ro generolą, kurs ture i o ke ko, kad jau ateina musė
gali man pasakyt, kodėl tas knvgos, kuria jis pavadino mokratais. Bet musų nebebus nusipirkti naują kara ir lioliką tūkstančių baudžia’i- lėms galas, ios visur bus įsSocialistai
protestonas užvažiavo ant utopiia. Tai buvo vardas io gali patenkinti tokia demo•
i
__ •
__
- dar _•
i... “dūšių,’”» .valdė
—U a —
:ix: naikintos. Gyvensime
visi
Musų para ja stovi prieš daugelis
norinčių
turės
ninku
milžiG
katalikų kunigų? Ir ar gali įsivaizduotai šaliai, ir reiš- kratiška Lietuva, kaip ji
neplauna
,
niškus dvarus ii iodinėjn/‘kur musėlės
išvirozyt. kodėl jisai išliko kia Niekur Nesama Žemė. buvo susi kūrusi 1918 me- uždavinį išvystyti plačią laukti

Įdomus Dalykai
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TAI BUVO DA NESENAI

Puslapis Penktas

si, Stalinas 1950 metais at-i
sidurs toje pat padėtyje,!
kurioje Hitleris buvo atsi
dūręs 1939 metais: jis bus
Lietuviai Svetimtaučių
mus apšaudė it;- p. Šiaip jau
pasiekęs daug laimėjimų,
Legione
!
mums sekasi. čia neblogai,
bet vienintelis jo išėjimas
Apleido Graikiją
'
Semionovas Maskvoje
-------s
bet
su lietuvišku žodžiu tai
iš vidaus sunkumų bus ka
Jugoslavijos ambasado-- Bolševikų teismas MaskMums yra tekę pasiskai- tikrai yra sunku, jokios kriyras. Niurembergo karo kri
rius Graikijoj apleido su voje nuteisė mirčiai genetyti
Jūsų redaguojamą vie- gėlės nei brošiūrėlės gimtąminalistų teisme paaiškėjo,
protestu Graikiją. Taip pat rolą Semionovą, kurį bolšeną
“
Keleivio” numerį. Nu- ja kalba čia nerasi. Tad lapadarė ir Rusijos ambasado vikai suėmė
—2— - w
Mandžurijoj —
po
kad Hitleris sakė savo ge
nerolams 1939 metais: Mu- stebome jojo žinių turtingu- bai prašyčiau gerb. redakliūs Graikijoj K. Rodionov. japonų pasidavimo. Kartu
su vienintelė išeitis iš eko mu, gražiu stiliumi ir įdo- torių siuntinėti mums "Ke
Komunistams
nepatinka su Semionovu nuteisti dar
nominių sunkumų yra ka rniu redagavimu. Mes čia leivį” po vieną kopiją,
Graikijos politika, todėl Ti 7 “baltieji rusai.” Prieš 25
esame Indokinijoj techni- mums pakaks ir to, nes muras...
to ir Stalino atstovai liko metus Semionovas vadova
Bolševikai nuolat kalba kos bataliono legionieriai siškiai yra tokie žmonės, jei
atšaukti. Graikija sekma vo kovoms Sibire prieš bol
apie "reakcininkų sąmoks lietuviai. Musų yra maž- išgirsta. kad atėjo lietuvišdienį darė visuotiną gyven ševikų valdžią. Teisme jis
lus’’ prieš juos. Ar bolševi daug apie 20 ir čia pat e- kas laikraštis, tuojau skuba
tojų balsavimą del monar “viską prisipažino.”
kai tam tiki, ar ne, tas vi sančioje 13-toje brigadoje susirinkti ir pasidalinti žichijos likimo.
L&Guardia Pas Staliną
sai nesvarbu. Jie meta kal yra apie 30 vyrų lietuvių, niomis. Daugiausiai įdoUNRRA direktorius, bu
tinimus, nes tas jiems atro Lietuvių tarpe čia yra dak- maujasi, ar dar amerikonai
Amerikiečiai Lenkijoj
do naudinga vidaus ir už tarų, inžinierių, studentų, nepradėjo vyti ruskius, ką
Lenkijoj dabar gyvena vęs New Yorko majoras F.
sienių propagandos sumeti moksleivių ir šiaip visokių daro bolševikai Lietuvoje,
apie 20,000 Amerikos pilie LaGuardia atsilankė Mask
mais. Bet iš tų kalbų ir bau profesijų žmonių. Mes čia gal surado naujus budus,
čių, daugiausiai gimusiu A- voje pas Staliną. Ką juodu
ginimų savaime seka reika atklydome ne iš savo geros kad žmonės prisipažintų
merikoj ir tėvu parvežtų į kalbėjo ir kokius klausimus
las būti nuolatinėse riete valios, bet del susidariusių prie “kaltybės.” Lietuviška
Lenkiją. Apie 60 amerikie- aptarė spauda nieko nepranose su užsieniais, jieškoti gyvenimo sunkių aplinkybių spauda čia yra labai bran
čių yra areštuotų Lenkijos i nešė. Rusija gauna už ke"sąjungininkų” - kvislingų, Europoje. Esame čia veik gikalėjimuose, yra ir žuvusių Jis šimtus milionų dolerių
Laukdamas jūsų laikraškiršinti neramumus užsie visi per prievartą vokiečių
nuo rusiškų okupantu ran-UNRRA pagelbos Ukrainai
išvežti,
vieni
organizacijon
cio
lieku su gilia pagarba,
niuose ir panašiai drumsti
kos. Bet Amerika mažai ga-' ii* Bielorusijai atstatyti.
“
Todt,
’
’
kiti
gi
paversti
Ign. Kazlauskas.
kitų kraštų vidaus gyveni
Ii pagelbėti savo piliečiams
KinijoTFaika
“
Luftwaffe
’
s
”
kariais.
Ai

mą.
del susisiekimo sunkumų, j pį^ig' karas Kiniioj
Del ilgo liežuvio ne vieBolševikų praeitis yra re ri tėjant amerikonams vokie
'
eina
smarkyn,
bet
vis
dar
čiai
išsilakstė,
o
mūsiškiai
nam dantys įsgriuvo.
voliucinė. Jie priėjo prie
Franciios Socialistai
♦ *
daromos
pastangos
taika
neturėdami
kur
dėtis
(pas
valdžios iš apačios, nukapo
Rugpiučio gale Francijos atstatyti. Nacionalistai ir
Žodis žvirbliu išlekia,
dama galvas carų giminės svetimus negi eisi prašyti
socialistų partija atlaikė sa komunistai sutarė sudaryti
pagelbos)
pakliuvo
belais

jaučiu sugrįžta.
nariams ir skersdami Rusivo kongresą Paryžiuje. Da 5 asmenų komitetą, po va
viais.
Vėliau,
pasikeičiant
Ši
nuotrauka
parodo
Jugoslavijos
diktatorių
Tito
jos
“
buržujus
”
ir
šiaip
visolyvavo keli šimtai delegatų dovybe Amerikos ambasa
priešus.” zonomis, amerikonams su PASKAITOS IŠ ŠVENTO
nuo partinių organizacijų r doriaus, taikos klausimams medžiojant su Amerikos ambasadorium Richardu Pat- i kius “liaudies
mes pakliuvom
RAŠTO
pačios Francijos ir šiaurė studijuoti. Gen. Marshall tersonu. Tai buvo da nelabai senai. Šiandien gi tarp šiandien bolševikai patys franeuzais,
franeuzams.
Bet,
deja,
ne

Afnkos. Svarbiausias darbu ir Dr. Stuart. Amerikos at Amerikos ir Jugoslavijos santykiai labai Įtempti, nes užėmė tų išskerstųjų bui-žu- laisvės vargas, nemigas ir Šv. Rašto Tyrinėtojų paskaitos ytvarkos klausimas buvo par stovai Kinijoj, nenustoja Tito, Stalino pakurstytas, pradėjo šaudyt beginklius jų vietą, bet jie naudojasi sunkus gyvenimas nukanki ra laikomos kas sekmadienis, vaka
rais nuo 5-kių, PECK HALĖ salėj,
Amerikos orlaivius ir jau užmušė 5 musų lakūnus.
revoliuciniais obalsiais savo
tijos politika ateinančio ru vilties kinus sutaikyti.
1446 E. 82nd ir \Vadt- Park Avė..
no.
Pasitaikius
progai
nors
=========^==^==________ užsienių politikos siekimuo
dens rinkimuose.
Cleveland, Ohio. fėjimas iš. 82nd St.,
šiek
tiek
atsipusti,
įsirašėm
trečios lubos. Kviečiame vįsus. fžanPartizanai Italijoj
se. Jie puikiai sujungė tra
tra nemokama, rinkliavų nebus. Kal
į
svetimtaučių
legioną.
Esa

200
ginkluotų
partizanų
dicinį rusišką imperializmą
Niurembergo Teismo Galas
bės Jurgis Vanagas, temoje: “Šitas
su savo praeities revoliu- me Indokinijoj jau ištisi Pasaulis Bus Sunaikintas’’ ir “Ką
Niuremberge. Vokietijoje Italijoj ušpuolė Pallanzaj
(39)
_________
cingumu, nors pas save vi- metai. Čia mums šiaurė- Reiškia Pasaulis.”
pasibaigė didžiųjų karo kri miesto kalėjimą ir paliuosačiams
klimatas
nepakelia

minalistų nacių vadų byla. vo du partizanus, laikomus Diktatūra Yra Kara. — Vidau. Sunkumai ir Karas - du.te !ie. UŽmi.-šo visus re- mas, iki 65 laipsnių Celsi REIKALINGAS ŽMOGUS
Ji tęsėsi 9 mėnesius. Buvo kalėjime už fašistų nužudy Imperializma. ir Revoliucine. Frazės — Valdžios Trošlucinius su lūs u pasi a- jaus karščio, čia įvairios li
PRIE PARMOS
teisiama 22 nacių vadai ir mą. Partizanai, matomai
kinra. — Nuo Laimėjimu Galva Sukasi
Ire gargždėta,s maršalais. gos, begalės partizanų ir
___________
aukštais ponais ir panašiais
7 nacių organizacijos, kaip komunistų vadovaujami, na
japonų. Jau yra ir mūsiš Pajieškau apysenio vieno
sirodė
ir
kitose
vietose.
Jie
Gestapo, SS. SA, Hitlerio
Prieš metus laiko visa A- užsienių karais. Diktatūra Par^z^is. ku’ ie čiulpia ru- kių žuvusių, bet vis vilia žmogaus prie farmos. Darbas
Jaunimo Sąjunga. “Darbo imasi kovoti prieš juodąjį merika skubėjo “grįžti” į. turi savo logiką: jos vyriauies S^yus sy^us. Bet
lengvas apie namus. Atlygini
Frontas’’ ir k. Apie spren turgų ir prieš pramoninin taiką. Jei tada kas užsimin- sias tikslas yra išsilaikvti, h bl I]?uo?-e ^le].vls, <^.e^,a?1 mės, kad Amerika ir Ang mas pagal susitarimą. Kreiptis
lija neleis tiek ilgai rusams
kus.
dimą bus plačiau.
į davo, kad karas su Rusija'prieš vidaus ii išorės prie-1,
pinkais ir plėšti, grobti ir naikinti mu tuoj pat tokiu adresu:
(37)
Į bus neišvengiamas, tokį šus; jos stipriausias ramstis ", , U ' lP,)na sav0 Pęnk sų tautiečius Lietuvoje, ti
208 Sumer St.,
tą kolon«- verbuoja kvislin- kime tvirtai, kad grįšime
I•
YYeymouth, Mass.
žmogų čia apšaukdavo netyra ginki, irk viduje. gus
ir
snipus.
ri n
v
t-k
i
Vos praėjo ne- tiek santykiuose su užsieLietuvon.
v-isltiuc cnntuur
rtoi
W a—r i išmanėliu.
u I V3 O F 11 VI ii X
tai po paskutinio karo šu- niais. Ginklavimasis dikta- kos bolševikų diktatūra įMes čia dirbame su ma
vio, ir jau Amerikoj nebe- turoje yra būtinas savęs iššinomis ir ■įmfria’Ušiais kom
WATERBURY, CONN. ikimai būna kas menesio ra akylesnio žmogaus, kurs laikymo reikalavimas. Vos vairiais keliais susiduria su presoriais, statome tiltus ir Reumatiški Skausmai
'antrą sekmadienį. 3 valan nežinotų, kad karas su Ru- spėjo nutilti ginklai antra- užsieniais. Rusijos vadai, į- kariaujame. Diena iš dienos
dą po pietų, Nemuno sve sija neišvengiamas. Tiesa, me didžiajame kare. Rusi- pratę i vergišką paklusny čia girdi tik vokiečių ir Deksnio dalinga .Mostis, sudaryta
Tarybos Piknikas
iš daug skirtingų elementu, turi sa
tainėj.
48 Green St. Seka žmonės ir dabar karo neno- jos valdovai pradėjo kalbė- bę viduje, negali pakęsti ir franeuzų kalbą. Mūsiškiai vyje
Rengimo komisija nuo
galingą šiKmą. Šildydama ga
širdžiai dėkoja darbinin- mas susirinkimas įvyks rug- ri. Yra ir dabar siauro aki- ti apie apsiginklavimą ir užsieniuose, kad jiems kas gi esame išskirstyti po bu lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
^.^priešintųsi. Kiekviena lais
kams bei visiems dalyviams Į sėjo 8. Bus daug svarbių račio žmonių, kurie, kaip “pasiruošimą.
pimą. dieglius, šaltį, baugumui žmo
lius
ir
kuopas,
bet
vakarais
už taip sėkmingą pravedi-j raportų. Visų draugijų at- strusiai, gatavi yra įkišti penkmečio" ūkio planas y- va mintis jiems atrodo pa sueiname pasikalbėti, pasi nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk
mą metinio ALT pikniko.1 stovai-atstovės
kviečiami galvą į smėlį ir kartoti, kad ra karo planas: pastatyti naši i “sąmokslą,” kiekvie pasakojame
pergyventus DEKENS OINTMENT. arba rašy
nas
kritikos
žodis
juos
“
už
įvykusio rugpiučio 18. Lin- skaitlingai dalyvauti.
į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
jokio pavojaus nėra. Bet karo laivyną, sustiprinti ardienos įspūdžius ir apie my kite
4-oz S2.0O.
Ekstra didelė dėžė
M. Andrikis.
gauna.
’
’
o
pasipriešinimas
den Park, Union City. įdo
akylųs žmonės žino ir tas miją, tobulinu ginklus, su
limą
Tėviškėlę
ir
joje
bu

lG-oz »'».('".
(29-7)
užmačioms jiems gresia vusius musų jaunų dienų
mias bei įspūdingas kalbas
DEKEN S OINTMENT CO.
žinojimas vis labiau plinta, rasti atominių ginklų pa- jų
P. O. Box 666. Newark 1, N. J.
pasakė įžymus tremtiniai:
KEARNEY, N. J.
Amerika darosi akylesnė ir slaptis ir “butą pasiruošus." atimti jų kruviną sostą.
išdykavimus...
p. Ona Vileišienė, prof. J. Į
karingesnė. Amerika išgijo Ginklavimais reikalauja Diktaturos logika neišven Musų įspūdžiai skiriasi 2 FARMOS PARDAVIMUI
Žilinskas. Petras Dagys ir Asevičių Sūnūs Sugrįžo iš nuo aklo pasitikėjimo į tai-! padėti į šal: kitus žmonių giamai
juos veda į karą ir. nuo civilio gyvenimo, nes Parsiduoda dvi farmos. viena 100
Petras Vilkaitis. Jeigu buvo
Europos
ką. Ją išgydė Rusijos poli- reikalus. Jei žiūrėti i Rusi-- i kruvina galą.
pasakojimuose vienaip vien akrų ir su trobesiais, kita 80 akrų,
$925.95. Visas pelnas ski
Išbuvęs Europoje su A- tika.
jos penkmečio planą, tai
K. V-as. girdisi: Ten pagavome tiek be trobesių. Platesnių žinių prane
riamas Lietuvos laisvės bei merikos armija anie 2 metu.
(36)
Seniau buvo madoje sa- matysime, kad žmonių kas
partizanų, ten mūsiškių šiu laišku:AN'TON PESLIK.
lietuviu tremtinių reika-j Asevičių sūnūs Petras lai-1 kyti, kad Rusijos užsienių dieniniai reikalai ten vra viRoute 1. Phclps. Wis.
tiek tai žuvo, ten japonai
lams. Tikrai girtinas ir l*1- m ingai sugrįžo namo, iš ko' politika yra “mįslė.’’ šian sai užmušti. 1950 metais Atsiųsta Paminėti
bai x įvertinamas visuome-( džiaugiasi visi giminės ir dien mįslės nebėra. Šian baigus natrio! penkmečio
nės tokis pavyzdingas »ri-J draugai.
____
dien ir eilinis žmogus ma plano vykdymu, Rusiia gaLithuania, Country and
jautimas Lietuvos reikale.
Iš viso jaunas Asevičius to. kad Rusijos užsienių po mins po vienį porą čevery1946 metų, Augs-1
Daug pasidarbavo: kun. ištarnavo armijoj 33 mėne litika veda į karą. Ar A- kų kiekvienam Rusijos gy- ourge. ’ Vokietijoje išleista
J. Valantiejus, ALT. pirm. sius. 27 mėnesius užjury. merika nori ar ne. ji turės ventojui. Tais pat metais 64 puslapių knygutė duo
Knygoje aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
A. Aleksis, kun. V. Ražai Jo tėvas yra ilgametis “Ke kur nors pasipriešinti Rusi ji gamins pe 75 centimetrus danti daug žinių apie Lie
leivio
”
skaitytojas
ir
pažan

jos grobimams. Ar tai bus vilnonės medžiagos kiekvie tuvos istoriją, gyventojus,
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
tis. kun. P. Pranokus. T. Ma
gus
vyras.
Kinijoj
ar
Korėjoj,
Darda

nam
Rusijos
$nogmi.
Ji
ga

tas, P. Jokubauskas, M. Ka
Knygutė
A. M. neluose ar Europoje, skir mins bovelr.iifių medžiagų gamtą ir turtus.
linauskienė, J. Žemaitis, B.
. . .
».
. .
.išleista Lietuvių Pabėgėlių
tumo nėra. Kur nors reikės tris kartus : žiau, kaip ga- Bendruomenės Augsburge.
Petrauskas, M. Kašėtaitė,
PHILADELPHIA. PA.
m,na Ameriką
Ampnkdant
k,PKV!P- Turjni užpilf}o Dr y V,a.
ant kiekvie
pastoti kelią Rusijos impe-i mina
A. šambaris, K. Jesaitienė,
rializmui
ir
pasakyti:
“
To-j
nos
gyvento'g-galvos.
1950 das. Dr. A. Stanys, B. K.,
J. Jakštas, O. Girdžiauskie“
Keleivio
”
33
nr.
teko
liau
nė
žingsnio.
”
Prieš
tą
metais Rusi;*
nė K. Dapkus, J. Trečio
,
. gamins ma- , J. Jatulionis ir A. Mažulis,
negu 1*13
jn
i\jarne of Lithuakas, M. Stankevičienė, M. skaityti korespondenciją iš patį reikalą stovi ir Angli ziau ctir
“ LSS 19-tos kuopos išvažia ja.
Bekerienė. L. ~
Pranckietis,
metais. Tokiu {pavyzdžių
nįan People. 72 puslapių an
Kodėl Rusija eina karo ra daug.
S. Sapranienė, O. Šmotienė, vimo, kurioje kuopos kores
| glų kalba knygutė, išleista
V. Jagminas, N. Meškunie- pondentas primena phila- keliu? Atsakymas į tą Bet 1950 ietais Rusijos Perkūno’’ Wolfberge, 1945
nė, S. Kairaitis, V. Urbonas, delphiečiams. kad niekas iš klausimą yra tas pats. kaip sunkioji pramonė bus stip- metais. Knygutėj duodama
J. Bernotas ir M. Andriky- musų didmiesčio nebuvo at ir del hitlerinės Vokietijos ra. Armotų. inkų, karo lai ; aaiškinimai, kodėl lietu
vykęs į išvažiavimą. Pasi karo kelio. Jei 1939 metais vų, atominiu ginklų ir kito viai negali grįžti į bolševitė.
Taip pat pasiųsta astuo žadėję buvome, tas tiesa. Hitleris butų sustojęs grob kiu karo pabildų ji gamins ų okupuotą Lietuvą ir pla
karo jų nebus čiau nušviesta Lietuvos pa
ni laiškai prezidentui Tru- Bet tą dieną pas mus pasi- ti kaimynu žemes. Vokieti tiek. kad
ir
7
kablegramai
sektaikė
kitas
parengimas,
ja.
rodos,
butų
galėjusi
bū

kur
dėti.
Ju<
daugiau rusai: dėtis po bolševikų ir nacių
manui
retoriuii J. Byrnes Paryžiun,1 Draugų Daubai-ų namuose ti Europos valdovas be ginkluoji', o daugiau vi okupacijomis.
kad taikos konferencija ne- ir per drg. Daubarus buvo kraujo praliejimo. Bet Hit daus sunkiu: t jie turės. Vi "Lietuvių Balsas” nr. 9pripažintų Molotovo atsi- rengiamas pokilis Antano leris negalėjo sustoti pu sokie trukturai vers jieško 11. Lietuvių laikraštis Ita
vežtus Lietuvos, Latvijos iri ir Viktorijos Laurinavičių siaukelėje. Negali sustoti ti “išėjimo' užsieniuose. lijoj.
Estijos taip vadinamus “mi-,25 metų vedybinio gyveni- nė Rusija.
Teks dar ibiau žmones
"Ateities Keliu” nr. 1.
nisterius” ir kad pasaulyje mo sukaktuvėms paminėti.
Rusijos valdžia yra dik kiršinti prieri “nedraugin Lietuvių
socialdemokratų
Lietuvos laisvės byla nebu- Susirinko daug draugų, bu tatūra. Iš istorijos pavyz gus” kaimyr 8, ypač prieš laikraštis Vokietijoj.
tų užmiršta. Tai padarė vo svečių ir iš toliau atvy- džių žinome, kad visos dik galingąsias iglų-saksų de
Waterbury ALT. Liet. Ne- kusių. Smagiai linksmino- tatūros baigia savo karjerą mokratija'. Teks jieškoti
Senovė* Liet avių fcinvčli
rrigul. Polit. Kliubas. Kata- mės. apdovanojome jaunalaimėjimu u'ienių politiko “Keleivis” visada yra serą
tpatincai dabartines knkAėlonybėe gadynųe kiekviena* turėtų
likų Federacija. ALRKS 11 vedžius, palinkėiome jiems'girną nebegalėjome nuvyk- je. Teks bai lyti “pralaužti dovana draugams ir pažįsta
pi rakaityt. nes tik tada <*!»■• aiškiai *t prasti Dievo kūrimą.
ir 91 kuopos. Sandaros kuo- sulaukti auksinio jubilie- ti.
Draugams Laurinavi- kapitalistini apsupimą.’’ aKny<a didelio formato, turi 271 poslapį. Kaina popieros apdarai*
-16O; audimo apd.—11.28. Plniru* valima mušti popier.n) doleri
pa. ALRK. Darb. Sąjungos .'aus ir taip išsiskirstėm. Ka- čiams ir šia proga noriu pa pie kuri Stalinas taip daž- miems. Vžsakykit jj savo arti
arh* “Money Orderi”. Adre<O'>kit ariančiai:
r
• T-'K. Moterų, Są- dangi tą pačią dieną dve- reikšti daug linkėjimų jų'nai kalba. A »iginklavus i- miesiems!
KELEIVIS, 636 Broadway, So. Boston, Mas*.
,.iose vietose būti neįmano- tnlimesniame gyvenime.
jungos 43 kp,
j ki ausų. nuKreipus krašto
v.ateruuij ALT susirin- ma. tai į Brooklyno paren,
J. Rutkauskai, visą ene ija i ginklavima-
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KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?
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NAUJOS SKRYBĖLĖS RUDENS SEZONUI

Moterų Skyrius

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

Bažnyčia sako, Kad boro, o Boka
las sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti j
kelias dienas visų veislių gyvūnus,
kurie gyvena išsimėtę po visą žemės
kamuolj? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoj sutai o i nti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kad visą
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip ii Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidiiai
ir kitų veislių žmonės? Šitie ir šim
tai kitų klausimų, į kuriuos negali
'■atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
aktas; kas sakinys—tai naujas kuįigų argumentas griūva. Mokslas ir
noksiąs nuo pradžios ild galo.
Kaina ........................................... 28c.

Didelis Nusikaltimas

Tūlas laikas atgal raudoAteina jie su tuo laišku
nuju fašistų “Laisvėje” til- rankoj pas mane ir sako:
po tūlo J. S. rašinys, kur “Žiūrėk, koki laišką gajis, tarp kitko, plepa:
vom!” Ir per ašaras aiski“Žmonės negali suprasti, na: “Musų giminės nebuvo
kaip Vokietijoj esantieji lie- jokie politikai, jokie smetuviai fašistai prisiunčia tonininkai. Jie ramiai sau
laiškus Amerikon. Bet man gyveno ir atsidėję dirbo žeTABAKAS.
teko patirti štai kas: tūlas mę, kurios jie nedaug turėKaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
ehicagietis, J. Trijonis. ku- jo. Ir kuo jie galėjo nusi
laugelj iš gyvenimo patyrimų pa
ris tarnavo koriuomenėj. kaisti tiems prakeiktiems ru
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Maas.
1909 m., pusL 63......................... 26c.
paimdavo laiškus nuo tenai sams!” \ erkia mano kaiesančių pabėgėlių, kurie minką, laišką rankoj gniauSOCIALIZMO TEORIJA.
šmeiždavo Tarybų Lietuvos žydama, net gaila žiūrėti,
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
tvarką, ir prisiusdavo juos Verkia moteris, nes komudraugijos formos, ir kodėl turės būti
į Chicagą”... "
, nizmo “laimė” palietė jos
pakeistas kapitalizmas. Kaina
26c
Taigi tas raudonkailis fa- pačios gimines,
NIHILISTAI
šistėlis giriasi savo “Lais-Į Kažin, ar kartais neatsiTragedija trijuose aktuose. Vei
vėj”, kad jis susekęs “dide-;tiks taip ir su tuo “Laisvės”
kalas perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
lę paslaptį” — sužinojęs, raudonkailiu. kuris kaltina
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš
višo reikalaujamos tik 28 ypatos.
kokiu budu Lietuvos pabė-'J. Trijonį. Ar tik nereikės
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 26c.
geliu laiškai pasiekia lais-'jam užspringt! savais žoAR ROMOS POPIEŽIUS YRA
vą Ameriką. Tik bėda jam, i džiais, kaip mano kaimyKRISTAUS VIETININKAS?
kad tas Trijonis gyvena ne ' nams, kurie jau užmiršo
Parašė kun. M. Valadka. Knyg>
Iš kairės čia yra parodyta franc-uziško fasono skrybėlė, kaspinais pa
po Stalino “saule.” Jeigu garbinti komunizmą, tikį
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
puošta; iš dešinės, aksominė su strauso plunksna; apatinėj kertėj, kepurė
jis butų “laisvoj” Sovietų Į rūpinasi, kaip galėtų išgeloažnyčios autoritetą ir faktais paro
iš raudonos materijos.
jo, kad jis nėra joks Kristaus viekaralystėj, tai už toki dar ' bėti savo gimines, kurie ne
ininkas. 224 pusL Kaina .. $1.25
nori grižti Lietuvon, kol tebą butų pakartas. Juk tai.................
vOKILS DIEVUS ŽMONES
didelis prasikaltimas Stali-'.nąi siaučia raudonas despo-^oĮęj reikalą turi jais rupinLietuvos
Našlaičių
Pagelbai
iARBINO SENOVĖJE?
no samoderžavijai, siunti
 dizmas.
_ J tis Lietuvos vyriausybė? Jei
Piknikas Chicagoj
Hartfordo Pelė.
Lietuvos vyriausybė vra
nėti pabėgėlių laiškus Ame
Panašios knygos lietuvių kalboj*
Ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta korikon, kur laisvoji spauda
jau tokia gera ir turtinga,
ius dievus garbino senovės indai be
ištisai juos perspausdina, ir
Kad pasekmingiau dar visokius pasižymėjimus. Vi .rijonai, egiptėnai. chaidai, asyrai
tai kodėl neapsirupina tuo.
barbarai ir tt.; kaip tie die
Lietuvos “Vėžys" ką po savo nosia turi? Ko bas eitų ir kartu butų dides- sos dovanos suaukotos gera ietuviai,
da nei vienas redaktorius
ai vadinosi,
Kur jie gyveno ir ko
nebuvo už tai pakartas!
Bimba laksto po visą Ame- nė parama Lietuvos varg- širdžių žmonių. Kiti aukojo ,ius jie santikius su žmonėmis ture
Tula
chicagietė
rašo Į riką su vėžio receptais? Tas šams našlaičiams, tai net 6 pinigais. Ir aš pati nors
Bet tas “Laisvės” komfašistas nepagalvoja, kad “Laisvėje,” buk ii savo tai tikrai valdžios darbas, Chicagos kliubai nutarė tąlšiuom laiku mažai Chica
jeigu Amerikos valdžia ir 'draugystės susirinkime iš-'nes kol Bimba savo armiją darbą dirbti išvien. Sten goj gyvenu, vis tik kiek iš vlATERIALISTISKAS
tvarka butų tokia “gera,” girdo peiktiną naują daly- suriktuos, tai visi Lietuvos giamasi sukelti tiek pinigų, galėdama prisidėjau, paau ISTORIJOS SUPRATIMAS.
kaip pas Staliną, tai ji tu ką. Girdi, draugystė išrinko žmonės gali išmirti. Bet ma- kad bent dali tų nelaimin- kavau savo rankų darbo Si knygelė aiškina proletariato flJįUi^JKu5u
rėtų iškarti visus komunis komisiją. kuri kartu su ki- no nuomone, tai čia tikrai gų vaikučių partraukti i A- rankinuką ir per tris dienas
uus,
tai
perskaityk
šitą ’knygelę.
tu
draugijų
komisijomis,
rugeras
“
skymas
”
pasipelnyti
meriką.
Tą
darbą
pradėjo
pardaviau
25
tikietus.
Te.........................
“**
tus, kurie tarnauja svetimai
Kalba labai lengva. Knyga protau
pinsis atvežimu lietuvių na-'iš lengvatikių. Tą Lietuvos Žemaičių Kultūros Kliubas gul ir kiti kiek gali prisi jantiems darbininkams neapi
diktatūrai.
neapkaiMano kaimynai irgi bu= šlaičių iš Vokietijos= Jos su-! vėžį tik vienas Bimba ma- ir pakvietė kitus prisidėti, deda ir atidaro savo širdis nuojama. Kaina ....................... 28e.
vo karšti Stalino garbinto pratimu, tai kvailas užsi- i tė, bet kad yra šimati Lie- Paklausė ir prisidėjo šie nelaimingiems našlaičiams.
_
Liepos
Daržas _gautas dy- 'c'fl-fl m s «į t rmTnTTr
jai, ir kiekviena proga moiimas. Tai tik pinigų vi-Įtuvos pabėgėlių našlaičių,, kliubai: Suvalkiečių, Utė.
kuriems
reikalinga
pagelba.
niškių,
Brighton
Parko
Mo-;kai
ir
muzikantai
apsiėmė
šmeiždavo Lietuvos pabėgė Mojimas . iš nesusipratusių
•v
v•
n
« • • • vr •
4.
T 1* 1
T
*vv •
•
•
i• 1
j! ••
f“"*
terų Kliubas. Joniškiečių ir pagroti be atlyginimo. Sulius, sakydami, kad jeigu žmonių, tų vaikučių adre tai visi žinom.
tie pabėgėliai nebūtų pra su. “Kam reikia tuos vai Taigi, ne mums, bet to- Krakiškių. Dabar tų kliubų, valkiečių choras apsiėmė
sikaltę, tai jie nebūtų iš kučius čia vežti, kuomet jie kiems kaip chicagietė reikė- valdybos ir tam tikslui iš- padainuoti. Taigi, jei diena
Lietuvos bėgę, o jeigu jau vra pageidaujami Lietuvo tų susiprasti ir akis atsida- rinktos komisijos dirba iš- bus graži, galės būti nemaGeriausia dovana yra
pabėgo, tai nebijotų tenai je,” sako chicagietė. Girdi: ryti, o ne kitus mokyti. Jeijsijuosę. Jiems padeda ir ei- žai pelno našlaičių paraji
sveikai
protautų,
tai
su-piniai
nariai.
mai.
“Lietuvos vvriausybė nori
ta, kuri visuomet naugrįžti.
Rugsėjo 15 d., Liepos
Todėl visi kuo tik galite
j'a ir draugo vertina
Bet štai, nesenai tie ko valstybės lėšomis juos au prastų, kad Bimbos suagituoti komunistai savo pini- Darže, Chicagoj yra rengia- prisidėkite ir 15 d. rugsė
munistų prieteliai gauna ginti ir mokslinti.”
ma.
Nejaugi? O man rodos, jais peni ir augina tą “"ė-j mas milžiniškas piknikas, jo atvažiuokit Į pikniką.
laišką nuo savo giminių,
Tokia lovana yra tik
B. Gurskienė.
kad viskas ką dabartinė! žį, kuris Lietuvos širdį ė-Į Bus daug gražių dovanų už
kurie rašo:
viena
—geras laikraš
Prip to
tn iš jų tamsumo'------------------------------------“Mes bėgom nuo komu Lietuvos vyriausybė nori, da. Prie
tis.
Ji
visuomet nauja.
nizmo, kaip nuo smako, ku tai juos surusinti, sukomu- ir Dats Bimba sau gera “biz- cinamonu. Galima įdėti
DVI KONKURENTĖS
ris jau tūkstančius nekaltų nistinti ir amžinai pavergti. nį” daro.
šaukštą medaus. Išmaišyk ir
Užrašyk savo draugui
Chicagietė turėtų pagal- pastatyk Į šalį Dabar išlietuvių prarijo. Nors mes Net pikta darosi skaitant!
“Keleivį.” Tegul jis
Tik
jus
žiūrėkite,
kokia
ge
voti,
kad
tarp
tų
vargšų
našįplak
porą
kiaušinių,
ipilk
dabar vargstam Vokietijoj,
lanko jį per 52 savai
Vet Lietuvon negrįšim, kol ra ta dabartinė Lietuvos laičių, gali būt ir jos nacios i pįsaptroi puoduko įnierjo ir
tes į metus.
fenai bus raudonieji barba vyriausybė. Pati nori paim giminaičiu. Nejaugi jai jų sOmirkyk apie tužirtą ’ploKas savaitę ‘Keleivis’
rai, nes žinom, kad jie mus ti našlaičius savo globon. negaila? Ji plusta ir pyksta nųh riekučių baltos duonos.
jam teiks naujų žinių
nužudytų, arba ištremtų Si Kodėl ne? Visą Lietuvą pa ant tų, kurie tiems nelaimin Paimk keptuvą, ištepk su
ir primins aukotoją.
giems
vaikučiams
ištiesia
siglemžė, o dabar jau ir jos
sviestu ir išklok dugną duo
biran.”
Šitas laiškas mano kai našlaičius nori pasisavinti. ragelbos ranka. Ji geriau nos riekutėmis: tuomet pa
“Keleivis” kainuoja
mynus trenkė, kaip perkū Rusai viską griebia, ką tik juos norėtų atiduoti rusiš dėk eilę obuolių ir vėl eilę
tik $2.50 metams.
nas iš giedros. Jie buvo įsi kur gali, o ko negali, tą kam vėžiui. Argi reikia dar duonos, iki susidės visa me
didesnio aklumo?
“KELEIVIS”
džiaga. Ant pat viršaus tu
tikinę. kad jų giminės da mėgina sunaikinti.
Hartford ietė. ri būti duona. Uždėk kele
636 Broadway,
Chicagietė dar abejoja,
bar laimingai gyvena po
So.
Boston 27, Mass.
ar
visi
tie
našlaičiai
yra
tą gabaliukų sviesto ir kepk Į
Stalino “saule,” o tuo tarpu pasirodo, kad ir jie tu-į tikrai lietuvių vaikai. Ji tvir
kokią valandą laiko karš-1
APIE VALGIUS tame
rėjo bėgti.
tina, kad ne. Jei taip, tai
pečiuje. Šarlotė valgo
•’irra.
ma kaip pudingas. Galima
Rauginti Agurkai su
JUODAS “DIEVAS” SU BALTA ŽMONA
užpilti smetonėle ar pienu.

Dovana

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
norisi, atšaus nepagalvojęs žmona.
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be valgio
žmogus silpsta ? Ir dėlko vienas mai
stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Situos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 16c.
LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiur
ta ir papildyta laida. Kaina .. 28e.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmonės kuria per amžius? Si intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kautsky. Kaina .................................. 18a.
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSISTATYDAVO SAU ŽEMĘ
Labai įdomus senovės filosofų daleidimai apie žemės išvaizdą, ragai
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Parašė Z. Aleksa.
40 pust ...................................... 10c.

DŽIAN BAMBOS SFYCIAL
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
je telpa net 72 “Džian Bambos spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoriatiški straipsniukai ir juokai. Antra
pagerinta laida. Kaina .............. 26c
PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos; (1) Naužaitikintis Vyras; (2j žydinti Gina;
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
kius prietarus, burtus ir tt. .... lBe.
ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
būti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
ąerakaityti šitą knygutę. Kaina lOe.
EILES IR STRAIPSNIAI.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Puikiai iliustruota. Kaina ... 26c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
klausimu. Ją turėtų perskaityti kieknas katalikas ir socialistas. ParaM
E. Vandervelde. vertė Vardunas.
Kaina ........................................... 10e.

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS.
Šioje knygoje telpa daugybė nso
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temoeasrbininkiškos,
revoliucionieriškos.

OS j*'

niškos. Visos skambios, visos gerus
Tinka visokiems apvaikščiojimama
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
gerinta laida. Kaina .................. 28e

KUNIGŲ CELIBATAS,
ši knygelė parodo, kodėl Romo,
popiežiaus kunigai neaipačiuoja čia
išaiškinta visa jų bepatystės istorija
jos pasekmės ir donškas dvasiškijoa
nupuolimas, šią knyga turėtų per
skaityti kiekvienas vyras, tėvą* b
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
terįs, dukteris ir mylimosios -iena
pultų į tokią kunigų globa Parašė
kun. Geo. Townsend Fox, D O. ’O
lietuvino Ferdinand de Samogitia.
Kaina .................. ....................... 29*

KODĖL AS NETIKIU
| DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kode) Ji»
negali tikėti. Pilna argumentų, karia
i nesumuš joks jėzuitas Kaina toa
knygutės ......................................
KUR MUSŲ BOČIAI j
Į
GYVENO?
Biblija sako, kad pirmutiniai Imo
nės gyveno Rojuje. Liet mokslas Rojo
, visai atmeta. Mokslas mano. kad
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir «r
knyga parodo, kodėl taip manoma
Labai įdomus ir pamokinantis
skaitymas. Kaina ...................... 26c

ŽINGSNIS PRIE ŠVIESOS.
Vieno akto vaizdelis ir monolo
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie
tuvaitė. So. Boston, Mass.
1914 m.., pusi. 23...................... 19c.

“Kelehrią,” 636 Broad vraj,
Savtfc Boston. Mala.

Česnakais

Paimk apie 20 agurkų,
užpilk šaltu vandeniu ir te
gul pamirksta per naktį.
Rytojaus dieną vandeni nu
pilk ir supakuok agurkus į
kvortinius ar galioninius
stiklus. Į kožną stiklą Įdėk
žiupsnį alūno (angliškai—
alum), česnako ir krapų.
Dabar paimk 3 kvortas
vandens, įdėk 4 puodukus
uksuso, puoduką druskos,
užvirink, užpilk tą rašalą
ant agurkų, uždėk ant vir
šaus vynuogių lapų ir už
daryk aklinai. Tegul pasto
vi 6 savaites; tuomet agur
kai bus gerai įrugę.
Šarlotė ii Obuolių

Obuoliai turi būti rukštųs
Šiomis dienomis New Yorko juodveidžių dvasiškis ir lengvai suverdami. Nu
1 Divine (Dievas) vedė jauną baltą merginą. Čia paro lupk juos. suskaldyk ant
dytos jiedviejų vestuvės. Jis jau buvo sykį vedęs, bet keturių dalių, pašalink sėk
pirmutinė jo žmona esanti jau “danguje.” Jisai skel las ir supiaustyk plonai;
bia savo apeigose, kad tikrasis Dievas yra juodas.
paskui pabarstyk cukrum ir

i

t

Tautosaka
Aklas būdamas kitam ke
lio neparodvsi.
»‘ * *
Į ką jaunas Įprasi, tą se
nas teberasi.
“Miss Pittsburgh” (kairė
* * *
je)
ir “Miss Westem PennAteik belaukiamas, išeik
sylvania” yra dvi kandida
bemylimas.
* ♦ *
tės į Amerikos gražuolių
Bėda su kvailu bartis, su kontestą. kuris įvyks At
pliku peštis.
lantic City.

OT KNYGA!

Didysis Lietuviškas
SAPNININKAS
Nauja, virš 300 puslapių knyga,!
kurioje yra išaiškinta daugiau
kaip 3000 sapnų
|
Nustatyta kaina yra $2.00. bet
••Keleivio” skaitytojams tik $1.00^
Užsakymus adresuokit taip:
KELEIVIS
636 Broaduav. So. Boston 27,
Mass.

SIELOS
BALSAI
GRAŽIOS EILES, DAINOS
IR BALADOS.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikiu paveikslų,
223 puslapi? dydžio, apie 150 įvairių eilių.
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS Nl O
DARBO VALANDAS.
KNYGOJE YRA TRUŲ RUSIŲ EILĖS:

TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
Popieriniais apdarais $1.00
Audimo apdarais $1.25
uvo knygyną minėto knyga
Kiekvienu turėtą pi
Kiekvienas naripirau tą knygą paeidžiaugn. Pinigo* ker>»u-ia
siųst “Money Orderiu.” Popfcrinius galima siunti tie.-n>g pap!H.«
tame konverte, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” »d
re«ą ir nepamirškit prilipyt niS centus markę.

“KELEIVIS”
636 BROADWAY,

SO. BOSTON. MASS.

rOtIM ĮVB, 80. BCTSTCT

Nr. 36, Rugsėjo 4 d., i 94b

Puslapis Sepfcint&a

NUNE5C LIGONIAMS VAISTŲ.

pos ir išvietintų žmonių rei-( vandenis keletas stiprių ka- Meksikos Kova su
kalais.
ro laivų. Jis lankosi GraikiNeraštingumu
Baigdamas lankyti lietu joj, plaukioja netoli Darda
vius Vokietijoje, kun. Dr. nelų ir, reikalui atėjus, ga
—
Jau 18 mėnesių, kaip Me
Končius patyrė, kad pasku li patraukti Į Jaltą ar kur
(Laiškas iš Vokietijos) į Bavarijoj:
ksikoje
vykdomas gyvenitiniu
laiku
Vokietijoj
atsi

kitur.
Amerikonu zonos VokieSocialai 109, Social
man patvarkymas išnaikinranda
daugiau
lietuvių
rei

“
Franklin
D.
Roosevelt,
”
ios Kraštai birželio 30 d. demokratai oi Demokratų
kalingų pagelbos. Daugu nors ir tylus dalyvis, bet jo ti gyventojų tarpe neraštinišsirinko Steigiamuosius Sei hnudies part. 4, komunistai
mas šių naujai atsiradusių reikšmė yra daug didesnėj gumą. Meksikos valdžia numus. Bavarija su maždaug 8, Atstat\mo partija 8.
lietuvių tremtinių iki šiol kaip visų spaudos rėkavimų tarė išmokinti visus gyven
8 milionais gyventojų, rin- „ Wu€rt.-Badene: o . , ;
gyveno toli nuo centrų kai ir diplomatų kvaksėjimas. tojus skaityti ir rašyti. Po
kosi Seimą iš 180 atstovų, Kmks. s?c!aJa*
^?Sia f
muose ir niekur tarp lietu Tas tylusis dalyvis atstovau 18 mėnesių valdžia prane
Wuertenbergas-Badenas su demokratai 32, Dem.-haud.
vių nesirodė. Jie dabar bu ja “paskutinį žodį,” arba ša, kad per tą laiką beveik
2 ir puse miliono gyventojų Pait/Ja 17’ komunistai 10,
riasi prie kitų lietuvių sto paskutinį argumentą. Jei pusantro miliono meksikie
rinko 100 atstovų, Gross- Atstatymo partija — nieko
vyklose ir už stovyklų ribų diplomatai nebegalės suras čių išsimokė skaityti ir ra
Hessenas su 3 rnil. gyvento- „ ”?***". ^en.;.
o
,
gyvenančių. Tokiu budu, ti sprendimo ginčams, bus šyti ir išlaikė raštingumo
jų išsirinko 90 atstovų Sei- Knks.socialai 34. Sočiai
Vokietijos lietuviams dabar tartas paskutinis žodis. Bet egzaminus.
mą. Tuo budu apie 13 mi- demokr. 43, Demokr.-liaud.
Suaugusių švietimo pro
reikalinga didesnė pagelba jei prabils “Franklin Dela
lionu vokiečių vra atlikę Pa^a
komunistai 7, At-j
grama
Meksikoje numatė
no Roosevelt,” nervų ka
ir parama, negu iki šiol.
rinkimus, kurie ' turės lePa«‘-Ia ~ nlek?į„ Į
ras tuoj pasibaigs ir prasi išmokinti 5,924,000 žmonių,
menčios reikšmės minėtų
viso- Bavarija
18 k •
tarp 6 ir 40 metų amžiaus
jėgų bandymas.
kraštų politiniam susitvar- J) uert*"®ac
1• GrossTYLUS DALYVIS dėsPrieš
kelius mėnesius A- skaityti ir rašyti. Vaikai
kymui. Minėtų kraštų žmo- He^sen ~
Į
merikos
karo
didlaivis mokomi mokyklose, bet su
nės šiais metais turėjo daug . Bnvanjoj kaip matome, j
Europoje ir Azijoje Įsi “Missouri” plaukė Į Turki augusiems buvo įuošiami
rinkimų. Jie rinkosi valsčių PJJ^ąuja kiikseioniskieji so-(
siūbavo tikrų tikriausias ją. Tada buvo planuojama kursai. 1,440,794 suaugę
savivaldybes, paskui rinko- ^ia ai 11 X’?P1 Pat>® sudaro
“nervų karas.” Kyla inci
Anadien buvo gauta žinių, kad ant Amerikos laivo dentai, spauda prunkščia. siųsti Į Turkijos vandenis ir žmonės pasinaudojo duoda
si apskričiu ir didžiųjų mie- daugumą, čia soc. dem. uz-.
x .
• j • • orlaivių nešiotojų. Bet ru ma proga ir jau gali lais
r
'tj't
ima an
trąją
____ Victory,
_____ _” kuris vežė iš- Europos kareivius, kilo
Sų^vivaldybių^sSmehuš
antl
W vietą. Visos kiki-‘ “Colby
diplomatai
spiaudosi ir saj “(javė suprasti,” kad or- vai skaityti ir rašyti. 1,237,hpi
bei tarvhas
tarybas, no dlhar
dabar, hii-ŽP
birže- tos gLuPės neturės
neturps reikš- difterija. Kovai su ta liga armijos orlaivis tuojau nukvaksi ; pasirodė 48 va- Įajvjų nešiotojo atsilanky
suaugę žmonės Meksi
lio 30 d., išsirinko Steigia- S?žs- ?el?ka .P^tebėti, kad nešė vaistų ir nuleido parašiutu į laivą. Šiame vaizde- landų • ultimatumai ir no- mas Turkijoj “jų akyse” bū 000
koje kalba tiktai indijonų
muosius Seimus. Tad aišku. ?av,a"W Pn«u prie dvie-, lyje matosi to orlaivio Įgula..
tos ; karo laivynai daroma
nedraugiškas pasielgi kalba. Tiems buvo ruošia
kad Bavarija, Wueitenber- ™ dlde,nl Part,« sistemos. I =====
nevrus,
Turkija
pašaukė
at

mas. Amerika “susiprato’ mi kursai, kad juos pramo*
i
gas-Badenas ir Gross-Hes-i Wuert.-Bodene nė viena sistatymai grumiasi del Įta-.visų kitų tautų/ Tai jūsų sarginius kareivius Į armi ir nesiuntė to “ambasado kinti nors šiek tiek ir vals
senas stoja ant savų kojų partija neturi absoliučios kos busimoj atstatytinoj Vo-‘ vertingas moralinis kapita- ją; eina Irano parceliacija, riaus” Į Turkiją. Dabar jis tybinės ispanų kalbos.
Į las. Sergėkite ji. nemažin- diplomatinis mandagumas plaukia ir neša tylų žodį
ir kiekvienas tų kraštų tu- daugumos, nors pirmauja kietijoj .
rėš savo Įstatymams leisti krikš. socialai.
J. Butautas, i kitę jo, bet didinkite! At- padėtas Į šalį, o “draugiš apie Amerikos galybę ir a-Į
instituciją. Minėtuose kraš- Gross-Hessene pirmauja
--------įminkite vieną dalyką, kad kos” valstybės kalba Į sa pie nuolaidų galą, o admJ
tuose demokratinės santvar- sočiai, demokratai, bet dauį nuo jūsų gražaus laikymosi vo draugiškus kaimynus per Halsey sako, ne Maskvos
Aukų “Keleivio” namui
kos auga ir tvarkosi iš apa-! gumos neturi.
BALF Pirmininkas ir kulturingumo pareis jus vyriausybiųį galvas.
gaivas..
(biznis, kur mes plaukiame.
išpirkti
prisiuntė šie drau
čios, bet ne iš viršaus.
Susirinkusieji
minėtų
globojančių Įstaigų laiky Visame tame kačių kon- j^aro Europoje, rodos, dar
Vokietijoj
gai:
S.
Stankus
iš Montrecerte
ir
nervų
kutenime
pa
Tenka pažymėti, kad an kraštų Steigiamieji Seimai
masis jūsų atžvilgiu.”
nebus. Bet jei jokio pavo
al,
Que.
Kanadoje
— $1.50;
sirodė mėlynuose Vidurže jaus nebūtų, nereikėtų nė
glų. francuzų ir rusų oku pirmoj eilėj turės priimti
Kun.
Dr.
Končius
Baigia
Iš Vokietijos BALF pir mių vandenyse labai rim to tyliojo dalyvio. Atsarga P. Višniauskas iš Providenpuotose zonose jokių rinki konstitucija.s. Tos konstituci
|ce, R. I. — $1.45; P. Shidlo
mų nebuvo. Jiems dar tik jos jau paruoštos ir tuojau Lankyti Lietuvių Stovyklas mininkas išvyko i Šveicari tas, bet visai tylus dalyvis. gėdos nedaro
Vokietijoj
o
ri
iš Gleason. Wis. — $1.50;
ją, kur jo laukė svarbus Jis vadinasi “Franklin Deruošiamasi, jie Įvyks šių bus patiektos svarstyti. Kai
J
__
’
G. Shemanel iš Montreal,
darbai. Iš Zuricho jis išvy-.lano Roosevelt” Tai yra Ametų pabaigoje. Šituo at kurie kraštai, pavyzdžiui,
Kun. J. Končius, kuris ko Į Paryžių, kur žadėjo iš-' menkos galingiausias orKanadoje — 25c., Mrs. P.
žvilgiu jankiai pasiskubino Bavarija ir Wuert.-Badenas
“Keleivis” visada yra gera Kublickienė iš Clevelando
šiuo
metu
jau
ruošiasi
ke

buti
keletą
dienų
ir
pasima1
laivių
nešiotojas.
Modernišir pralenkė visus kitus oku yra paruošę konstitucijų
pantus, nors musų nuomonė projektus, kurie numato lionei Į Ameriką, liepos 31 tyti su aukštais Amerikos ir, kas. Su daug orlaiviu ir dovana draugams ir pažįsta —25c.
Visiems
aukavusiems
apie jankius buvo gan blo parlamentus (landtagus) iri^jen^. aplaRkė paskutinę Aliantų civilinės ir karinės stipriomis bombomis. Nese miems. Užsakykit jį savo artidraugams tariame širdingą
ga, nes aiškiai matėsi, kad senatus, tai yra. numatol11^11^^,11?^.^11^0" valdžios pareigūnais ir pa. nai dar paleistas Į septynias
ačiū.
Europos reikaluose tie jan dvejus rumus. Taigi tų kraš- men£
Vokietijoje — Ra- sitarti su jais lietuvių šal juras. JĮ lydi i Vidui'žemių miesiems!
vensburgo
lietuvius.
Į
Rakiai nesusivaiko. O dabar tų konstitucijos numato pre
ėmė ir pralenkė visus be iš zidentus. Prieš antruosius vensburgą jis atvyko kartu
imties, tuo parodydami, rumus ir prezidentūras da-?u ^ALF Įgaliotiniu anglų
kad jie ne tokie naivus, bar pasisako kai kurios ita- ir.amerikiečių zonoms Auskaip manyta buvo.
kingos grupės.
‘ ‘ tnJ°J’ inžinierium K. VoPastaruosuose rinkimuo Seimuose, galimas daly kietaičiu.
Jtvcm. Končiaus atvvklinO
se dalyvavimas buvo žymiai kas, bus svarstomas žemės
proga,
vietos lietuviai, va
mažesnis. Vieni aiškina ŠĮ reformos klausimas, bus
reiškinį tuomi, kad rinkėjai sprendžiama stambiųjų pra dovaujant dailininkui A.
pavargo. Man atrodo, kad monių nacionalizacija, tai Varnui, surengė priimtuves
buvo ir kita priežastis. Šie gi. šituos klausimus svars ir ta proga BALF pirminin
met šituose kraštuose jau tant turės išryškėti atskirų kas pasakė kalbą, kurioje
penkios savaitės be per grupių nusistatymas ir jų tarp kitko pareiškė;
“Prieš išvykdamas atgal 1
traukos lyja. Pievos nešie socialinis veidas. Rinkikų
nautos. pašariniai laukų au persiorientavimas eis didyn aš noriu jus patikinti, kad'
galai taipgi laukia dalgio, ir normaliųjų seimų rinki- m®s«. Amerikos lietuviai, nebet nėra gero oro. Visi, net mai, kurie Įvyks šių metų užmiršime jūsų ir ateityje,
ir mes. nerimaujame del ši lapkričio 3 d., gali duoti žy- BALFas, kurį sudaro di" džiosios Amerikos lietuvių
tokios padėties. Kaip tyčia mių pasikeitimų.
Šitie
rinkimai
jau
paroorganizacijos, nežiūrint rė
kelios dienos prieš ir po
rinkimų oras prasiblaivė ir do. kad didžiųjų miestų, pa liginių ir idėjinių Įsitikini
kaimo žmonės puolė prie vyzdžiui: Stuttgarto, Frank mų. yra pasiryžęs ir toliau
dąrbo. šis nemenkas daly furto, Mannheimo, Heil- šelpti musų tautiečius, be
kas galėjo turėti itakos rin bronrwx Nųrenbergo rinki kaitės atsidurusius tremti
r
k
i (
kimams,■» ypač tose vietose, kai pasuko Į soc. demokra nių padėtyje- Vokietijoje,
kuriose gyventojai surišti su tus. ko pirmuose tų miestų Austrijoje ir kituose Euro
darbu laukuose. Reikia pa savivaldybių rinkimuose ne pos kraštuose.
Tiesa. Amerikoje Nacio
žymėti ir tai. kad Vokieti buvo. Vienui vienas Munjoj labai trūksta laukų dar- chenas daugiausiai balsų a- valinis Karo Fondas, kurio
........ socialams.
‘ ‘
~bet nariu yra ir musų BALF,
bininkų ir todėl vokiečiai tidavė krikš.
primena aliantams, kad jie ir čia soc. dem. jiems lipa šiais metais likviduojamas,
greičiau išlaisvintų karo be- ant kulnų, nes pastariesiems bet BALFas veiks ir toliau,
laisvius ir leistų jiems grįž- truko tik 5 tūkstančių bal kol jus busite ištrėmime ir
ti prie šeimų ir prie eilinių sų, kad pralenkti krikš. so- kol susirasite budus savarankiškai užsidirbti lėšų
darbų.
į cialus
LAIKYKIS TO
KĄ JAU TURI
Rinkimų rezultatai atro-' Čia duotoji informacija pragyvenimui.
“Lankydamas jūsų sto
do štai kaip:
rodo, kokios partijos ir nuvyklas ir bendruomenes,
ATNAUJINK JEI JAU ATSISAKEI APDRAUDOS
mačiau ir supratau jūsų var
gų didumą, visokiais budais
stengiaus tą jūsų vargą su
LENGVAS BUDAS
mažinti ar bent sušvelnin
ti. Tuo reikalu turėjau pa
Naujos lengvatos numatytos draudimo Įstatyme
išmokti angliškai
sikalbėjimus su visų trijų
daro dabar jūsų Vyriausybės Apdraudą daug
Paklausk bet kurį iš 7.000 John Han
zonų kariniais vadais ir
vertingesnę. Pavyzdžiui, Endowment rūšys ne
UNRRA vyriausia vadovy
cock agentų apie kitas naujo Įstatymo
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
be.
šios
organizacijos
zonų
numatytos senąjame Įstatyme, dabar yra pri
lengvatas. Tai yra jų darbas ir jų
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
viršininkais ir paskirų sky
einamos. Savo draudimą galima užrašyti di
pareiga patarti ir padėti jums, kaip
rių vadovais. Visi jie su
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
desniam skaičiui Įpėdinių, negu seniau buvo,
pranta jūsų sunkią būklę ir
geriausiai pasinaudoti ta vertinga ap
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
jus užjaučia. Man, kaip Akada tik aprėžtam skaičiui asmenų buvo gali
sauga.
merikos
lietuviui,
buvo
ma

pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
ma draudimą užrašyti. Mokėjimas gali būti da
lonu girdėti aukštųjų virši
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
romas vienu kartu. Visiško ar dalino invalidu
ninkų ir UNRRA vadovau
jančių
asmenų
gražius
apie
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
mo lengvatos dabar galima gauti.
jus atsiliepimus. Jums, ma
daktarą ar traukiniu važiuojant.
no brangus broliai ir sesės
lietuviai ir lietuvės, priklau
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
so padėka, kad jus, gyven
kaina 35 centai
dami svetur sunkiose sąly
gose, gražiu tarpusaviu su
•UMacMVMrrt
gyvenimu,
organizuotumu,
“KELEIVIS”
gera laikysena ir aukštai
636 Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
vertingais kultūriniais pa
rengimais, svetimtaučiu akyse įsigijote pirmaujantį
vardą teigiama prasme tarp

Rinkimai Vokietijoj

Draugų Talka

NACIONAUS APTARNAVIMAS
GYVYBES DRAUDIMO

yra daug naudingesnis dabar
nors pirma

negu

I

I
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KINT VAKARIENĖ
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NORWOOD, MASS.

mais. Legionierių ūpas ka
Gretia Trokų Streikas
ringas, o vyriausybės atsto
Kalba Dr. P. Grigaitis
vai ii- karo viršininkai pa
10,000 trokų šoferių ren
kartotinai
iškėlė
reikalavigiasi stoti į streiką Naujojoj
šį ketvergą, rugsėjo 5 d.
Dr. P. Grigaitis, “Naujienų”! mą, kad Amerika butų pa- Anglijoj. Streiko išvengi
redaktorius ir ALT sekreto- siruošusi, kad jos ginkluo-1 mas nepareina nuo vietinių
rius kalbės Norvvoode, Lie- tos pajėgos butų paruoštos unijų ir darbdavių derybų,
tuvių svetainėje, 13 St. kiekvienu metu stoti krašto nes streikas nutartas iššauk
ti, jei New Yorko unijos ne
George Avė. Prakalbų pra-,Sė
susitars su darbdaviais. Jei
džia 7:30 vakare.
1
streikas
kiltų, visoje srityse
visi Norwoodo. lietuviai Welcome, Delegatai! butų dideli
nuostolių.
širdingai kviečiami atsilan
Streiko
klausimas
išsi
kyti į šias prakalbas. Atei
Prie
delegatų
sveikinimo
spręs
iki
šio
ketvirtadienio.
kit visi ir ateikit laiku!
Rengėjai. iš biznierių pusės, kaip jau
buvo paskelbta pereitame
REIKALINGA MOTERIS
“K.” dar dėjosi sekami biz
AR MERGINA
Darbo Unijų Eisenos
nieriai :

Pereitą šeštadienį vakare j
Lietuvos Socialdemokra L. Piliečių Draugijos svetai
nėje vietos socialistai ir
tams Sukeltas $140.25
-------i Darbininkų Draugijos 21
Praeitą sekmadienį So.! kuopa buvo suruošę vakarie
Lbb ir luu
Boston Municipal svetai- nę
ne LSS
LDD suvažiavimų
suvažiavimi
nėję kalbėjo Dr. P. Grigai delegatams pasveikinti. Ka
tis iš Chicagos, atvykęs čia dangi dar ne vakarienių se
“Keleivio” ofisui reikalinga
Clem’s Tavem, Ine.
Darbo Dienos šventėje
į Rytus LSS suvažiavimo zonas ir pasitaikė šventės,
moteris
ar mergina, kuri moka
Bostone organizuoti darbi 117-121 A St., So. Boston lietuviškai
proga. Kalbėjo labai įdo kada žmonės išsivažinėja,
ir moka vartoti ra
ninkai darė savo eisenas
miai, aiškiai, duodamas tai vakarienėje dalyvavo
Peter
&
Diek
Tavem
šomąją
mašinėlę
(typewriter).
gatvėmis. Žygiavo 15,000
klausytojams daug ir žinių tiktai 124 svečiai. Bet sve
Darbas
švarus
ir
lengvas.
Broadwty,
tarp
C
ir
B
gtv.,
unijistų po savo unijų vė
ir malonumo. Dr. P. Gri čių tarpe turėjome nemažai
So. Boston.
Kreiptis j “Keleivio” ofisą,
liavomis ir susiorganizavę
gaičiui tenka stovėti Ame-, suvažiavimų delegatų ir
636 Broadway, So. Boston.
rikos lietuvių visuomenėsJ daug svečių iš artimesnių
pagal lokalus ir unijas.
D Street Tavem
priešakyje kovoje dėl pa-į Bostono apylinkių. Veik
Šventės proga unijų va
Kampas D ir 3rd Sts.,
Augustas Doak. 29 metų amžiaus vyrukas, pabė dai pasisakė ir einamais
gelbos musų kilmės kraštui pusė svečių buvo iš toliau.
BORIS BEVERAGE CO.
So. Boston.
Lietuvai. Bet gerbiamas kai- Bostoniškiai draugai turėjo go iš Ohio valstijos kalėjimo ir apsivedė su 16 metų darbininkų politikos klausi
—x _ • palietė ne tik 1*^4.,,
«a/yao
progos
draugiškame SU 1)11"* amžiaus mergaite, paskui leidosi automobiliu į vaka mais. Šiandien prieš unijas
220 E Street, South Boston
bėtojas
lietu tm
rus.
Nevv
Jersey
valstijoj
jis
buvo
sulaikytas
už
pervime
susipažinti
su
drau

RADIJO
PROGRAMA
stovi uždarbių klausimas.
viškus klausimus. Jis aiški
Pristato toniką, vyną ir viso
no ir šių dienų Amerikos gais iš toliau, daugelis at greitą važiavimą ir čia paaiškėjo, kas jis per vienas. Visi kalbėtojai pabrėžė,
kios rūšies alų baliams, vestu
vaizdely jis matosi tarp dviejų policininkų su kad uždarbių klausimas riLietuvių Radijo Rorpora vėms į namus ir sales.
klausimus ir kaip pažangie naujino senas pažintis, su Šiame
(-)
ji žmonės žiuri į šių dienų sitiko senai bematytus vien- rakintas. Jo pati taipgi suimta.
šasi su kainomis. Jei kainų eijos programa ateinantį ne- Savininkai:
tarptautines painiavas, kri- minčius ir prietelius.^
negalima sulaikyti, unijos dėldienį iš WORL stoties,
Juozas Arlauskas ir
zius valstybių rietenas. PaTrumpai vakarienes pro- čiai dar gerokai pasilinks
turės stoti i kovą dėl už 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
MIRĖ POVILAS
Juozas
Skendalis.
vyzdžiais ’ iš ‘Rusijos ūkio gramai vadovavo drg. S. mino po vakarienės prie ge
10:30 ryto, bus tokia:
darbių pakėlimo.
GA1LAGAS
Telef.:
ŠOU 3141.
ir politinio gyvenimo Dr. Michelsonas. Kalbėjo LSS ros. jaunojo draugo Brazai
1— Muzika.
Grigaitis parodė bolševizmo pirmininkas J. Glaveckas iš čio vedamos muzikos.
Žinomas Cambridge biz- VISUR MATO ATOMŲ
2— Dain. Emilija Burbuišsigimimą į naujų laikų Brooklyno, trumpai pabrė- Vakarienės
surengime nierius lietuvis. Povilas GaiBOMBĄ
lienė ir Ona Savičiunienė.
vergiją.
I žė socialistų vaidmenį ko- daug darbo įdėjo musų ge- galas, mirė rugpiučio 29 d.
3— Komikas Jonas KruA. J. NAMAKSY
Prakalbose buvo renka-'vose dėl lietuvių tautos rosios šeimininkės: Brazai- Longvvood ligoninėje. Mirė
Į Springfield gelžkelio konis iš So. Bostono.
mos aukos Lietuvos sočiai-i laisvės ir dėl lietuvių kul- tienė, Audickienė. Valeikie- vos sulaukęs 54 metų am- stotį buvo atvežta sungi dė
4— Pasaka apie Magdutę. REAL ESTATE & INSURANCE
demokratų kovai paremti. turinio pakilimo Ameriko nė, Januškienė, Valantienė, žiaus. Buvo pašarvuotas sa- žė, kuri buvo iškrauta iš
414 W. Broadvvay
Po programos parašykite
je. ’
Aukų surinkta $140.25.
Simonavičienė. Andriukai- vo namuose, 411 Wolden traukinio ir išgabenta į
SOUTH BOSTON, MASS
A. Viznis iš Bridgeporto, tienė, Ramanauskienė ir St., Cambridge. Palaidotas Westover Field. Iškrovimą savo įspūdžius ir nusiųskite
Office Tel. So. Boston ŪŪ4S
J. D.
šiuo
adresu*
VVORL
StaConn. papasakojo apie vie- ^Įjgg Anestainė.
Res. 37 ORIOLE STREET
pirmadienį, rugsėjo 2 d., saugojo daug kariškos po tion, Lithuanian Program.
West Roxbury, Mus.
ną Amerikos
didmiestį,
Iš vyrų mačiau dirbant
^'j50’0
Patar’ licijos. Kaip tik žmonės pa Boston, Mass.
Tel.
Parkway 1233-W
AUKOS PRAKALBOSE Bridgeportą. kur visa ad
S. Minkus.
matė iškraunant tą dėžę ir
,
draugus:
Audicką.
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