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Atidėtas Vienam Mėnesiai

JIEŠKO BOMBŲ ŽYDŲ PRIEGLAUDOJ

Ameriko Planas
Vokietijai Tvarkyti
Siūlo Suvienyti Vokietiją,
Nepripažįsta Lenkijos Sienų
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41 METAI

Jurininkų Streikas Pridarys
Krašto Ūkiui Daug Nuostolių

Praeitą penktadieni Val 3,000 Laivų Stovi — 490,000 Jurininkų Streikuoja —
stybės sekretorius J. Byrnes Trokų Streikas Padidino Ūkio Nuostolius — Streikieriai
Sako, Politikieriai Turi Baigti Streiką
pasakė Stuttgarte, Vokieti
joj. kalbą apie tai, kaip i
Amerika nori tvarkyti Vo- Atomų Energija Jau
Paeitą penktadieni Am
Keturios didžiosios vals Amerikoj Bus Mėsos
kietijos gyvenimą. VokieC 1’
C ’ t' Darbo Federacijos jurinin*
tybės pasiūlė atidėti Jung
Badas
tija turi būti ekonomiškai
GduZTld
• kų unija išėjo Į streiką. Utinių Tautų visuotiną narių
suvienyta.
Okupacinės
ar--------nija turi 90,000 narių. Uni
susirinkimą vienam mėne
mijos turi būti sumažintose B. Barucho pagelbininkai ja išstatė pikietus apie vi
Iš Chicagos praneša, kad
siui, iki spalių 28 d. Jau iš
jos
tik reikalingos tvarkai Į tarptautinėj atominėj ko- sus šalies uostus. CIO unigreitu
laiku
visoj
Amerikoj
antro karto Jungtinių Tau
palaikyti,
bet kraštą valdy- misijoj pranešė, kad jau jos nutarė nelaužyti to streibus
jaučiamas
didelis
mėtų seimas atidedamas. UNO
ti
turi
patys
vokiečiai. Vo- galima yra su atominės e- ko ir "gerbti pikietų lini
sekretorius dabar pasiuntė sos badas. Priežastis to
kiečių demokratijai reikia nergijos pagelba pastatyti jas.” Tuo budu viso 490,užklausimą 51 tautai. ku-'“bado” yra ne gyvulių tru! padėti. Demokratiška Vo- elektros varyklą. Su atomų 000 jurininkų ir uostų darrios sudaro UNO, ar jos kūmas, bet naujai uždėtos
j kieti ia gali ateityje užimti energija gaminama elektra bininkų stojo Į streiką. Virš
sutinka su šituo didžiųjų1 kainų lubos mėsai. Didžiopasiulymu. UNO seimas ati-! sios skerdyklos jau nebeAngių jurininkas barškina grindis Palestinos žydu garbingą vietą tautų šeimo- butų 26% brangesnė, kaip 8,000 laivų uostuose stovi.
je. Amerika nenori, kad į su anglimis varoma elekt- Laivų iškrovimas ir pakrodedamas todėl, kad Pary- gauna gyvulių skersti ir prieglaudoj, jieškodamas paslėptų ginklų ir bombų.
vi mas sustojo. Prie uostų
nacių diktatūrą Vokietijoj ros^ gamykla,
žiuje didieji diplomatai y- vien Chicagoje 10,000 skerPirmą
kartą
mokslininkai
gelžkeliai suvežą vis naupakeistų
koki
nors
kita
(so

ra labai užimti taikos kon-'dyklų darbininkų yra be Uždarė Komunistų Lenkai Demondruo
pranešė
apie
atominės
e--jas
krūvas prekių, bet jos
vietiška) diktatūra. Ameri
ferencijoj ir negali atsi- darbo.
nergijos
ikinkymą
Į
taikią'guli
nepakrautos Į laivus.
Spaudą Korėjoj
ja Prieš Ameriką ka dar nėra pripažinusi va
traukti nuo “taikos” darbo.
Farmeriai ir gyvulių aukarinių Lenkijos sienų. A- gamybą. Atomines dirbtu
Tuo tarpu Rusijos (per gintojai yra priešingi kainų
Jurininkų streikas kilo
Ukrainą) iškeltas skundas kontrolei. Jie mano, kad be
Amerikos
kariška vy-į Rusijos pastatyta lenku merika* nenori atskirti nuo ves galima Įrengti, bet. kaip staiga. Jo priežastis nėra
prieš Graikiją svarstomas kainų kontrolės jie galėtų vyriausybė uždarė komu- valdžia praeitą j sekmadienį Vokietijos Pareinio ir Ruh- matyti iš pranešimo, tiesio ginčas tarp darbdavių ir
UNO saugumo taryboje. A- daugiau pelnyti, o todėl jie nistų laikraščius, kurie kur- suorganizavo Varšuvoje dė ro srities, bet Saaro sritis giniai atominės energijos darbininkų. A. Darbo Fe
merika. Anglija ir Austrą- ir nutarė streikuoti, jei kai- stė gyventojus prieš Ame- monstracijas pjieš Ameri- turi ekonominiai priklausy negalima naudoti mašinoms deracijos jurininkai išside
vaiyti. Iš atomų energijos
lija griežtai pasiūlė skundą nų kontrolė nebus pasalin- riką ir skleidė šmeižtus a- ką. 2,000 komunistu ir šiaip ti nuo Francijos.
rėjo iš darbdavių ir valdžios
atmesti. jo visai nesvars-ita.
pie Amerikos “imperializ- žiopliu žygiavo ir rodei J. Byrnes pažymėjo, kad reikia gaminti elektros ener laivininkystės Įstaigų už
čius. Rusija iieško prieka-!
—--------------mą.” Ikišiol komunistų laik- kumštis prie Amerikos am- Potsdamo susitarimas ne giją ir kol kas toks elektros darbių pakėlimą nuo 22 su
bių, ji tyčia iškelia skundus' Palestinoj Vėl Bom- raščiai laisvai buvo platina- basados. Į demonstrantus buvo vykdomas gyveni gaminimas yra brangesnis, puse iki 27 su puse dolerių
mi po visą amerikiečių oku- kalbėjo lenkų komunistų man. Bet ką J. Byrnes da kaip dirbant elektrą ang per savaitę. Algų stabiliza
prieš savo kaimynus, kadi
>
ęnrn/i«/zi
turėtų progos juos žeminti
OUS SprogSLŪ
puotą Korėją. Šiuo tarpu vadas Gcmulka. kui-s yra lys, kad šitą savo progra lių pagelba. Kitas atomų cijos ofisas tam pasiprieši
ir niekinti, sako Australijos u
_
yra uždaryti du laikraščiai.; ir valdžioje vicepremjeru. mą pravesti gyveniman, energijos nepatogumas yra no ir Įsakė pakelti tų darprieš rusu nusistatvma. iis tas. kad ji reikalauja dide-.
»tn/L\ likti ♦ »Lr4- ra *
atstovas. Jei tokie nepama-' Visoj Palestinoj žydai
Rusų okupuotoj Koreiojl „
.. į. I ' , .
lių prietaisų apsaugoti žmo- UIII1Ilnw U£U<XI VIUZ5 linini
tuoti “skundai” butų prii- teroristai pradėjo užpuldi- išeina tiktai komunistų laik-1 Gonrulka sake. lenkai ne nepasakė.
nėms nuo radioaktyvumo 17 su puse dolerių, arba
mami ir svarstomi, tai J. nėti ir ardyti gelžkelių lini- rasčiau Jokis kitokios spau-'gah sutikti su JPa'
tiek, kiek buvo pakelti už
Tautų saugumo taryba virs- jas. Anglai sutelkė kariuo-' dos ten nėra. Tuo tarpu a- žadu atiduoti vokiečiams Republikonai Lai kenksmingų spindulių.
CIO unijų darbiBet atominė revoliucija, darbiai
. ,
tų visai nerimta Įstaiga.
: menę, policiją ir net karo merikiečių zonoj eina viso žemes, kurios buvo pripa
- A. Darbo Federa
Daugiausiai dabar šukė- aviaciją kovai prieš tero- kie laikraščiai. Komunistai žintos Lenkijai mainais už mėjo Maine Valst. jau Įvyko. Nauja gamtos jė- n,nkams
cijos
unijos
dėl to nutarė
ga jau galima Įkinkyti į
lė kalbų ir ginčų J. Byrnes ristų bandas. Pirmadieni amerikiečių duodama laisve pusę Lenkijos teritorijų,
streikuoti
iki
valdžia pripa
kalba apie Vokietijos atei-1 teroristai išsprogdino bom- naudojosi, kad varyt prieš kurias pasiėmė Rusija.
ŠĮ pirmadienį Maine val taikią gamybą. Ateityje tas žins jiems toki uždarbių
išradimas turės la-i ,
.....................
tį. Su ta kalba Amerika pa bas. kurios pridarė daug Ameriką piktą propagandą
Demonstracijos pasibai stijoj Įvyko rinkimai. Buvo mokslo
bai
didelės
svarbos
žmonių!
issidesisakė už atstatymą stip nuostolių.
ir skleisti šmeižtus.
gė valstiečių partijos po renkamas valstijos guberna gyvenime.
*
re
J°
18
(
*
aibf
’
avl
0
ir
tos
narios Vokietijos. Byrnes kal Londone prasidėjo dery
gromu. Reikia pastebėti, torius, vienas senatorius ir
cios valdžios. CIO unijos
bai priaria Anglija, bet bos tarp Anglijos vyriausy
kad dabartinę Lenkijos val 3 atstovų rūmų nariai. Kar
iškėlė reikalavimą, kad ir
Riaušės Trieste
Francija ir Lenkija jaučia bės ir arabų kraštų dėl Padžią pastatė rusai, o Ame tu buvo balsuojamas klau KAS NORI GALI PIRK joms butų pakeltos algos,
si apleistos, o kaip Į tą kai- lestinos klausimo sprendi
rika ir Anglija tą rusų lė simas. ar duoti veteranams
kaip A. D. Federacijos uni
Prieš Jankius
TI “NORMANDIE”
bą žiuri Rusija, galima spė'  mo. Palestinos arabai ir žy
lių valdžią pripažino. Dar piniginį bonusą 150 dole
joms.
rių.
ti iš to, kad Amerikos svar dai tame pasitarime neda
Įdomiau,
kad
Amerika
pri

Didysis
franeuzų
laivas!
Dabar, unija sako, poliSekmadienį Triesto mies
Rinkimus laimėjo repub “Normandie,.” 85,000 tonų tikieriai Washingtone turi
biausias tikslas yra atitrau lyvauja, jie jau iš anksto
pažinę
Rusijai
pusę
Lenki

kti vokiečius iš Rusijos Įta protestuoja prieš Londono te komunistai surengė de jos žemių, o dabar nenori likonai, kurie jau šeštą kar talpumo liuksusinis paša- baigti tą streiką. Jei uniia
monstracijas prieš ameri
pasitarimų rezultatus.
kos.
Lenkijai pripažinti kom tą iš eilės laimi visus Maine žyrų laivas, dabar parduo- sutarė dėl uždarbių pakėlikiečius
ir
anglus.
Amerikie

valstijos balsavimus. Re
Kinijoj pilietinis karas
čių karo policija norėjo mi pensacijos už Jaltos “dy- publikonai gavo du trečda damas New Yorke Į laužą. mo ir valdžios Įstaigos, ku
irgi kelia daug lupesnių.
Graikijoj Įvestas nią išsklaidyti. Vienas de lą.”
“Normandie” karo pradžio rios valdo keturius penkta
liu visų balsų, o demokra je
Amerikos-Kinijos Įtakinga
atvežtas i Ameri dalius visų prekybos laivų
monstrantas paleido Į ame
Karo Stovis
tai tiktai apie trečdalį. Se ką buvo
draugija pasiuntė preziden
apsaugai. Kai Amerika sutiko pakelti uždarbius,
rikiečius rankinę granatą. I
natorių išrinktas Brewster, f pradėjo
tui Trumanui savo Įspėjimą
Iš Hauajų
kariauti, buvo nu tai kodėl kita valdžios Įs
Sprogdama
granata
sužeidė*
gubernatorių — Hildreth, o tarta iš Normandie
dėl musų politikos Kiniioi.
Visoj Graikijoj paskelb 6 amerikiečius, vieną anglų
 taiga draudžia darbinin
Egyptą!
i atstovų romus — Hale, ti karo transporto padary
Ji sako, Rusija kišasi Į Ki tas karo stovis. Vyriausybė
laivą. kams mokėti, kaip su jais
§mith ir Fellows.
nijos vidaus reikalus, ji aiškina, kad Graikijos kai karininką ir 7 civilius žmo
Bet kilo gaisras, laivas ap buvo susitarta?
Amerikos karo orlaivis
Dviem trečdaliais balsų degė, paskui vandenvje ap
duoda nurodymus ir pagel mynai siunčia Į kraštą gin nes. Tada ir karo policija
Nuostolius iš prekybos
bą Kinijos komunistams ir kluotas komunistų bandas, pradėjo Į minią šaudyti ir B-29 darys bar.domąjį skri balsuotojai atmetė mokėji virto, vėliau buvo iškeltas,
demonsrantus
išvaikė.
laivų
streiko padidina dar
dimą per šiaurės polių. Jis mą piniginio bonuso karo
nori VISĄ KINIJĄ paimti su kuriomis sunku kovoti.
bet
pataisyti
jo
nebesuspėlabiau trokų streikas. Virš
Į Rusijos globą. Ąmerikos Kartu su karo stoviu vėl ipakils Havajų -alose ir lėks veteranams.
ta. Francuzams laivo pa 100.000 trokų New Yorke
per šiaurę į Ervptą. Orlai
politika Kinijoj turi būti vedama mirties bausmė, ku
ANGLIJOJ DIDĖJA
statymas kainavo 60 milio iau seniau išėjo Į streiką.
vis
turėjo jau išskristi sek ATOMŲ BOMBA SVĖRĖ
aiški, bet dėl to reikia pir ri Graikijoj buvo panaikin
‘SQUATTERIŲ” JU
nų dolerių. Amerika prie jo Tas streikas dabar persi
65 SVARUS
madienį, bet blogas oras
ma išvalyti Valstybės de ta.
DĖJIMAS
perdirbimo ir iškėlimo iš metė i Naują Angliją ir
partamentą. kur vra privisę
virš Alaskos ii sulaikė. Ar
Graikijos komunistai pa
vandens pridėjo dar 14 mi Nevv Jersey. Jei streikas tę
daug “bendrakeleivių,” ku reiškė, kad jei kiltų karas
Anglijoj komunistai kur mijos specialiai su dide Dr. Guy E. Snavely, A- lionų doleriu. Dabar tas sis ilgiau uostuose ir ant
rie daugiau rūpinasi užge- jie pasistengtu pirmiausiai sto “sųuatterių” judėjimą. liu susidomėmu laukia, merikos kolegijų draugijos viskas virto laužu.
kelių, ūkio pokarinis atsi
rinti Rusija, negu ginti A- nuversti Graikijos vyriau Jie sukursto žmones, kurie kaip pasiseks tai skridimas. pirmininkas, renkant Ąme
statymas
labai susitrukdys.
merikos interesus.
sybę. bet šiaip jau komu neturi butų, eiti Į turtingųjų Šiaurės poliaus kelias atei rikos gražuolę šiems me- PAGAVO PAGARSĖJU
Jau
dabar
apskaičiuojami
nistai nori išlaikyti Graiki namus ir užimti juos. Jau tyje bus labai svarbus ne Į tams, atidengė paslaptį.
SIĄ KRIMINALISTĘ
nuostoliai
iš
tų streikų Į
GERA VALIA AR JĖGA? jos teritoriją neapkarpvtą. keli aristokratų
palociai tik taikos laiko susisieki- ! kad atominė bomba, kuri
MOTERĮ
milionus doleriu.
Graikijos vyriausybė pro Londone buvo squatterių' muL bet ir karo metu. Per Pacifike užmušė 200,000
Amerikos karo laivai da testuoja prieš Jugoslavija, okupuoti. Kad tas judėji-' šiaurės polių A menkos ka 'žmonių, svėrė tiktai 65 svaDover, N. H. policijai Į
bar lankosi Viduržemių ju kurios karo orlaiviai pašovė rnas negali išspręsti butu ro orlaiviai gal. pasiekti vi- rus.
STALINAS GIRIA
tinklą pakliuvo labai stam
rose uostuose. Jie ten nu vieną graikų orlaivi.
trukuma.
aišVn 'i sas Rusijos įmonės sn- Kaip žinoma, pirmoji a- bi žuvis, žinoma Ameriko
trukumą,
visiems aišku.
SOVIETŲ TANKUS
vyko parodyti Amerikos ge
Bet komunistai iš to tikisi tis. jei kiltu 'eikalas jas tominė bomba, numesta ant je kaipo moteris visuome
Hirosimos miesto, išmušė nės priešas nr. 1. Ta mo Rusija iškilmingai minė
rą valią, bet iš Rusijos at NUTEISĖ AMERIKIETI turėti politinės naudos.
griauti.
8-NIEMS
METAMS
apie
200,000 japonų.
eina Įtarimas, kad tai vra
teris yra Vernice Charla. jo “tankisto dieną.” Mask
“gengsterių
diplomatiia,”
kriminaliste, jieškoma 27 voje Raudonojoj aikštėje
Jugoslaviios teismas nu MARŠALAS MONTGOSAKO. BULGARAI UŽ
gąsdinimas
Jugoslavijos, teisė amerikietį, karo vete
j
valstijose. Ji leido i apy- pro Staliną ir kitus rusų va
DRUGYS
BIRŽOJE
respubliką
drąsinimas Turkijos ir ro raną William Wedge, 8 MERY JAU AMERIKOJ
—------------i vartą beverčius čekiusdusir pravažiavo daug mo
dymas kumščio Maskvai. metams kalėjimo ir sumo
įsakyme
Bulgarijos valdžia skelJau iš trečio karto Newitaip sumaniai tą darė, kad dernišku tankų.
Maskvos spaud air rusų a- kėti 80,000 dolerių pabau
armijai
Stalinas
iškėlė
tan
biržą
krečia
drugys.)niekas
negalėjo
jos
pagauIš Kanados Amerikon at- bia kad praeito sekmadie- Yorko
.
.
.....
gentai visame pasaulyje la dos už nelaiminga atsitiki- vyksta
ki]
reikšme
modemiškame
anglų
maršalas nio'balsavime 92% balsuo- Praeitą pirmadieni verty-jti. Per 10 metų policija ją
bai nepatenkinti
.neateinu.U dėl
uv, tu
tu lai
ia<automobilvie. W. Wed- Montgomery,
pagarsėjęs
toiu pasisakė prieš monar- bių popieriai krito nuo 1' vaikėsi ir tik dabar ji pa- kare ir gyrė sovietu tankus,
v
pas,rodymo V.durze- ^ kar0 veterana= iš New. praeito karo vadas. Jis lan- chija
Bulgarijoj.
Todėl iki 18 dolerių per serą. To- kliuvo į teisingumo nagus, kad jie vienaip vien eina
miuose.
ton, Mass,, tarnavo Ameri- kysis Amerikoje, kaipo o*e- Bulgaruos monarchija bus kio didelio biržos vertybių Ji pakliuvo per savo smal- geryn. Stalinas ragino tan
kos ambasadoj Jugoslavijo- nerolo Eispnhnwori«
Eisenhowerio sve- panaikinta Bulgarijoj valdo kritimo dar nėra buvę šiais sumą: ji atvyko patikrinti ku pramonės darbininkus ir
“Keleivyje” naudinga yra je. Jam važiuojant karu Į- čias ir turės pasimatvmus rusu pastatyta diktatūra, metais. Panašiai drugio kre- savo gimimo rekordą, kler- inžinierius dirbti, kad ir
daryti visokius biznio skel* vyko nelaimė, kurioje žuvo su musų kariškais vadais ir kurios vvriauria galva vra čiama vra ir Londono bir- kas ią pažino ir pasaukė ateityje sovietų tankai bu
tų gerinami.
policiją.
bimus ir o*iieškojimus.
4 žmonės
su prezidentu Trumanu.
za.
I G. Dimitrovas.
Ginčas Del Rusijos Skundo Prieš Graikiją — Vokietijos
Klausimas Sukėlė Audrą — Kinijoj Reikia
Aiškios Politikos
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NEW YORKO REPUBLIKONŲ KONVENCIJA

Kas Savaite

APŽVALGA

Musų Suvažiavimų Tarimai Mirė A. Stulginskas
Amerikos kantrybė išsenMusų
suvažiavimai —Atėjo žinių, kad Rusijos
ka...
LDD ir LSS — padarė visą Šiaurėje mirė Aleksandras
-------Į Amerikos
nusistatymas
eilę naudingų tarimų, ku- Stulginskas.
Socialistų ir Lietuvių Dar- keičiasi. Nelaimei jis nėra
riuos turėsime pravesti gy Stulginskas vienu tarpu
bininkų Draugijos suvažia- užtenkamai aiškus ir griežbuvo Lietuvos prezidentas.
venimam
vimai Bostone praėjo. Per tas. Jei Amerikos priešaky
Suvažiavimų tarimai yra Pirmosios bolševikų okupatris dienas suvažiavę dele- stovėtų kietesnių principų
privalomi
visiems musų or- ei jos metu okupantai jį agatai darbščiai svarstė ivai- žmonės, jie dabartiniu metu
Įganizacijų
nariams. Tik vi- reštavo ir kartu su tukstanrius musų visuomenės klau-J galėtų ir taiką išgelbėti il
siems kartu dirbant turėsi- čiais kitų išgabeno. Suimsimus svarstė ir savo orga- teisingai taikai pagrindus
me gerų pasekmių. Gyve- tieji buvo verčiami balose
padėti.
Žaidimas
nervų
ka

išrinko
nizacijų veikimą
name
tokį momentą, kuris girias girsti ir kitus katorru
ir
tąsymasis
su
Rusija
naujus ' organizacijų parei
reikalauja
ne tik sumanu- gos darbus atlikti. Už sungūnus ir išsiskirstė su pasi neišvengiamai veda ir to
mo, bet ir ryžtingumo.
įkų darbą tremtiniai gaudaryžimu tęsti toliau darbą liau vis labiau ves į karą.
Reikia
ir
galima
sustip-įvo
tik bado porciją — po
Tam
karo
bludui
Amerika
musų visuomenėje.
rint
jau
veikiančias
LSS
ir
plutelę
duonos.
Lietuvių Socialistų Sąjun galėtų padalyti galą. jei ji
Ši
nuotrauka
parodo
New
Yorko
valstijos
republikonų
konvenciją,
ki
LDD kuopas, reikia ir gali-į Aišku, katorginis darbas
ga siūlo savo kuopoms re pasiūlytų aiškią teisingos
lien buvo susirinkusi nominuoti kandidatus ateinantiems legisliaturos
ma steigti naujas kuopas, (pakirto jų sveikatą; daugeanądien
ferendumo keliu išrinkti Į taikos programą ir tą siū
senato
rinkimams.
lymą
paremtų
visa
savo
jė

naują LSS centro komitetą
Tik šitaip dirbdami mes lis. N
apsikrėtę jvairiomis
ligomis,
dar didesnis
sekamus narius: J. Glaves- ga. Už tokią taikos progra
sustiprinsime savo judėji
laukti
naujo
Pearl
Harbor...
j
ką. J. Buivydą, B. Spudie- mą Amerika galėtų sukelti
mą ir padėsime savo tėvų skaičius mirė iš bado.
nę, P. Kriaučiuką. M. ne tik Angliją, bet ir visą Diplomatai ir generolai kai- j
kraštui atgauti laisvę ir ne Stulginskas yra paskiau
ba
apie
karą.
Apie
karą
kai_________
sia, bet toli gražu ne pas
laisvąjį
pasaulį.
Rusija
nu

Swingle (visi iš Brooklyno)
priklausomą gyvenimą!
pa.’
r
^da
“
ki
G
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Tktos
E
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.
KAIP
GYVENA
LIETUVOS
ŽMONES
ir P. Grigaiti, J. Januški, sileistų be šūvio. Baigtųsi
Tai neginčijama tiesa, kutinė bolševikų auka.
Ph. Wamer ir J. V. Stilso- visi “nervų kutenimai,”
tai būtinas musų draugų■ Daug musų brolių ir se
tą
įplaukė
Amerikos
karo'
Cambridgietis
L.
B.
“
Kedegtines
vienas
litras
kaiserų jau nuėjo mirties ke
spaudos
rietenos
ir
rusams
ną iš kitų kolonijų.
uždavinys.
laivas
“
Franklin
D.
Rooseleivio
”
skaitytojas
pridavė
nuoja
100
rublių,
o
alaus
liu. Juos seks kiti legionai
butų
parodyta,
kad
iš
jų
Kol referendumas bėgyje
12
rublių
litras
kainuoja
Rinkimai
Graikijoje
velt,
”
virš
Graikijos
sostimums
labai
įdomų
laišką
iš
nelaimingųjų.
trijų mėnesių patvirtins nau niekas nenori nieko, kas
ją centrą, senasis centro jiems priklauso, bet kad ir nes pradėjo skraidyti rakie- Lietuvos nuo savo giminių valdiška kaina, DarbininGraikijoj sugrįžta monar Walter Lippmann Pažiūra
kas valdiškame darbe už- chija. Rugsėjo pirmą tos ša
~
komitetas eis toliau savo jie negaus nieko, kas jiems tinės bombos... iš šiaurės. Laiško rašytojas žemaitis,
Molotovas buvo nuskridęs'smulkus ūkininkas, gyvena dirba po 7 ar 6 rublius per lies piliečiai turėjo pasisa Žinomasis Amerikos ko
nepriklauso.
pareigas.
iš
Paryžiaus į Maskvą pas ant penkių hektarų žemės, dieną, o vidutinis tarnauto- kyti, ar jie nori, kad grįžtų mentatorius Walter Lipp
Lietuvių Darbininkų Deja. nėra daug vilties,
mann parašė įdomų straipsjas uždirba 300 rublių į karalius Jurgis Antrasai.
Draugija svarstė, ar jai gy kad toks protingas Ameri “genijalųjį” gauti instruk- Jis rašo šitaip:
'
nį. Jisai sako, kad nebegamėnesį. Gauna maisto kor
vuoti atskirai, ar įsijungti Į kos apsisprendimas įvyks
j Gerbiamas švogeri:
Milžiniška
dauguma
bal

ilima genimu susikalbėti su
telę. Gyvena gerai — pini
Lietuvių Socialistų Sąjun
sų piliečiai pasisakė už mo bolševikais.
Kongresas paskelbė do-i Labai dėkavojame už gų permažai.
gą. Po ilgų pasiaiškinimų
kumentų knygą apie “ko-; laiškelį ir sveikinimus. MaVARŽYTYNĖS DEL
_ . —
. ~ką ..tai.. rodo?
„
Lippmanno nuomone, nėGerbiamas švogeri. pa narchiją
delegatai pasisakė už iš
munizmo veiklą.” arba a- lonu, kad jus dar gyvi. Mu- rašykit laiškelį, lauksime.
Tą, kad Graikijos zmo-;ra reįkai0 su Maskva bar
VOKIETIJOS
laikymą L. D. Draugijos,,
nes nekenčia komunistų,
pie Rusijos ruošimąsi į ka- 1 du su sunumi širdingai svei
tis, bet yra gyvas reikalas
kaipo kultūrinės ir švietimo Valstvbės sekretorius J. rą. su galybe skaičių ir su kiname jus, jūsų žmoną ir Sudieu, likite sveiki ir lai
Jų kruvini pučai Graiki,
j
steigt militares bazes Vimingi.
Su
pagarba.
organizacijos.
veikiančios Bymes praeitą penktadienį aiškiu perspėjimu, kad po sūnų.
JOS
žmones
įtikino,
jog
koduržemi
juroje, Turkijos
Jūsų brolienė.
lietuvių darbininkų masėje. pasakė Stuttgarte kalbą a-120 metų Rusija bus daug Iš po karo likome beveik
1946 m. liepos 22 d. munistų- rojus yra daug kaimravstėje ir kitur,
Draugijos centras nutarta pie Vokietijos ateitį. Jo1 galingesnė už Ameriką. Le- nieko nenukentėję, esame
arsesms, negu legendans: tz j
.
m adaras Staliniški revolve-1 Kada Maskva suprasianperkelti i Bostoną. Draugi klausėsi Amerikos kariški gionierių konvencijoj Bos- sveiki ir gyvi. Gyvenam ne
Red. Prierašas.
rio'lnecialirtai nužudė tukt:tl'
Amerika nemėgsta
ja užsibrėžė išleisti knygų viršininkai ir vokiečiai par- tone aukšti karo viršininkai blogai, pavalgyti dar turi
Šitas paprastas laiškas iš iįV&thu : baiku — bus taika- bus aukir imsis leisti savo žurnalą,
me.
Lietuvos pasako daug dau- S>
sakė, gana nuolaidų!
nSteta
bo",finė jėgų pusiausvira ir dveskinamą kultūriniams klau eigunai.
Turime
dar
karvę,
arklį,
1
giau
apie
Lietuvos
tikrąjį
J. Bvrnes sako. Amerika;
Vokietijos
komunistai'* P383”.1*
ir vakanD
simams svarstyti.
rusiškas auginame paršiuką, esame gyvenimą, negu visoki ilkad
nenori,
kad pergalingosios ■ Atrodo,
Į L. Darbininkų Draugi
“nervų karas” uzgavo gy-,pa>isėję rugių, bulvių, avi-jgiausi pasakojimai. Maža- savo nelemta taktika
'į,,.,,. ■
,
Q;kiinU Velionis
kvietė Hitlerį. O r,.
n.-iHtJ
Wi!lkie daug
jos naują centrą išrinkti valstybės imtų varžytis dėl vai amerikonu nervus DauGiaikijos
Tilfim^c/
lcad
nėr
žiema
žemis.
penkių
hektaru
ukinacun.
j z v-----šie nariai: J. Audickas, J. vOKietijOS. dGv ar ji nOri ar gelis amerikonų^ jau prade- jggimaitinsim. Valdžiai prie-! ninkas. turi duoti valdžiai komunistų siautimas graži
nenori,
tokios
varžytynės
s
lį,
”
o
buvusis
bolševikų
aAndrews, W. Anesta, S.
da širdingai norėti, kad Sta volė nelabai didelė. Mums per metus: 300 rublių pini-j na karalių Jurgį.
jau
eina.
Paties
Bymes
kal

pvseris
dabar
kalba
apie
Strazdas, N. Jonuška. J.
linas ir Molotovas atvažiuo per metus nuo 5 hektarų gais, o produktais jis turi į Bolševikiškas Progresas
“du pasaulius.”
Jankauskas.. J. Taurinskas. ba buvo tų varžytynių pa tų į Niurembergą atsisėsti : reiJjįa valdžiai duoti: 60 ki- atiduoti valdžiai dykai (už;
daras.
F. Ramanauskas ir J. JaVienas laikraštis gavo iš Del Lippmanno pažiūrų
į patuštintus karo K'rnuy?a" logramų rugiu, 50 kilogra- 30 rublių) 270 svarų javų
Molotovas
siūlė
vokie

i
nuškis. Visi iš Bostono ir
listų suolus. Rusija žaidžia mų bulvių, 200 kilogramų ir bulvių, 500 svarų pieno, Lietuvos necenzuruotą laiš- galima sutikti ar nesutikti.
čiams
sukurti
stiprią
ir
vie

’ ■ ką. Jo autorius
kalba apie bet
vĮeuąs dalykas jau aisapylinkių. Naujas centras!
su pavojinga ugnimi.
pieno, 20 kilogramu mėsos. 50 svarų mėsos, pusantro ’ ^:. ; .
b-,,. bolševikų agresijos ir
ningą
Vokietiją,
kuri
butų
pradeda eiti savo pareigas
70 kiaušiniu, puse kilogra- svaro vilnų, Už viską tą jis! politinių kalimų būklę Lie- KU-privertė perkainuoti sasovietiškai “demokratiška”
nuo spalių 1 d.
JĮ
mo vilnų. UŽ VISĄ PRI- gauna apie 30 rublių “UŽ tuvoje. Jis sako:
ir
Maskvos
“
globoje.
”
Ru

Naujiems
organizacijų
“Areštuoti būna pasibai vo vertybes.
STATYTĄ
PRIEVOLĘ; mokesčio,’’ o litras (kvorDraugų
Talka
sija
tikisi
iš
subolševikinios
pareigūnams
palinkėsime
GAUSIM APIE 30 RUB- ta) degtinės valdiška kaina sėtinuose apystovose. Iš ry Toks “Skonio Dalykas”
turėti ateityje
sėkmingo darbo, o visoms 'Vokietijos
kainuoja 100 rublių, alaus to jie gauna karšto vandens
LIŲ.
Savo laiku Stalino klap
pažangiosioms organizaci i sąjungininką.
Aukų
“Keleivio"
namui
ir pusę svaro duonos visai
ma
&iuiv
vieiiiHua
••
•
,
,•
•»
,
IMokesčiai irę, nelabai di- litras 12 rublių.
si
čiukas
Molotovas davė tokį
Amerika
siūlo
vieningais
joms ir veikėjams pataria demokratiška Vokietija su
Darbininkas oer dieną dienai. Pietum duoda karš-; pareiškimą:
<I<eIi-Mums įvairių mokesčių
me susipažinti su suvažia Ruliro, Pareinio ir nei sull1,augų:
-j. bukasavich,
3^ 'J? n I ū,, .i
reikia ’“"'<>kž‘i - uždirba 6 ar 7 rublius, ar to vandens ir vieną bulvę
Nacių ideologija tėra sko
vimų tarimais. Tie tarimai kai kuriomis iš Lenkijos at-!,„-h
Akron. Ohio — $10; Lietu

ž'.jpie 300 rublių. Nuo darbo ba. kalbant aiškiau, darbi Vandenį geria keli iš vie. nio dalykas; tą ideologiją
bus įdėti “Keleivyje.’’ kur
sių Socialistų Sąjungos 6-ta
esame
atleisti, ninkas Lietuvoje per dieną no purvino indo — ^’di-'kovori^ kvailas'dalvkas^
bus idėti ir platesni ’ suva- imtomis sritimis. Amerika kuopa Pittsburghe — $10; prievolės
S/311'! Tai buvo dar tais laiškai
nes vyras eina veltui pa- uždirba pusę litro olaus.
siūlo atstatyti vokišką val S. Venslauskas, iš Montel-,^,; žiavimų aprašymai.
.•
Pagal
kerteles
mažaže

J,
S
ga"°j° naciu ir bolaldiškas apeigas
džią Vokietijoj ir palikti ot;
Mass.
Sp;. Msš,
IjMi.„AL/n
a
^'
‘
"įseviku
garsioji sąjungą,
įkupacinę kariuomenę tiktai lo,
pl^iehė,
,ber vakarėlius. Sunkiau yra mis gauna nusipirkti per
negauna
mai
negauna.
Kamerose;
Ir
rusai ir
N-.
r
v
•• su drabužiu ir kitomis pre mėnesį 5 svarus druskos, 3 kur vokiečių laikais būda “krauju cementuota ‘vienyNERVŲ KARAS KELSIS i priežiūrai.
•,
•
,
,
.
Mass.
—
So
$5;
G.
Yudis.
įs
kėmis. Valdiškose krautuvė dėžutes degtukų ir pustre
rikonai atmeta franeuzų
franeuzu Chicagos
rt:____ — $2; Mi-s. ™
bė.”
AZIJON
Ph
vo 20 žmonių, dabar su Dabar kiti laikai. Mask
se po karo mažai dar ko čio svaro kerosino.
pretenzijas į Ruhro sritį.
Wamer, iš Ecorse, Mich.—
Mažažemis ūkininkas tu kimšta 150. Kaliniai miega vos klapčiukai ant sienų
Nervų karas, kain tik jis Kuris iš tų pažadų dau $2; A. Salasevičius iš Chi tėra, sunku nusipirkti. Te
gauname pagal kortelę į ri eiti į valdiškus darbus. pakaitomis.”
kabinasi ir rėkia: “iš šak
aprims šiek tiek Europoj, giau patrauks vokiečius? cagos—$2.
Taigi, bolševikiški bar nų
I mėnesį 2 kilogramus drus- Laiško rašėjas nuo tos prie barai
raukime fašizmo ideolo
kelsis į Aziją. Laimėtas ka Jei vokiečiai galėtų pasi
sukerta savo kraujo giją!
aukavusiems kos, 1 kilogramą žibalo, 3 volės yra atleistas, nes jis
”
ras ir Rusijos nepasotinami rinkti, jie neabejojamai pa Visiems
brolius nacius. Į kamerų, Fašistai
yra
muzikantas
ir
NEMO

dėžutes
degtukų.
Degtinę
draugams
tariame
širdingą
jiems yra visi,
apetitai dabar sudaro di sirinktų amerikonišką keir alų galima pirkti laisvai, KAMAI eina griežti j “vai-, kurioje telpa vos 20 žmo kurie nesutinka bernauti
džiosioms valstybėms, tiek 1 lią ir virstų “demokratais” ačiū.
diskas apeigas” ir visokias nių, iie sukemša net 150 Maskvai.
daug galvosūkių, kad ner ir net pasidarytų kuriam
žmonių!
partijos vakaruškas.
BUSIMA ANGLIJOS KARALIENĖ?
Je, pirma buvo kvailas
vų karui medžiagos užteks laikui “pacifistais.” Bet ar
Maskvos kvislingas Pa dalykas
Žinoma,
jis
“
gyvena
ge

kovoti fašizmo ide
ilgiems metams. Bet su ner-pjgaj leis
leis vokiečiams
vokiečiams tą
ta pa
leckis gali pasidžiaguti. Jo ologiją. Bet
rai.
”
yra
patenkintas,
giria
ne kvaila na
yų karu yra ta nelaimė, kad sinnkimą daryti? Rusai lai“silkių bačkos” teorija pri gais draskytiar sienas?
sovietų
valdžią,
garbina
Juk
jjs su kiekviena diena dirytinę Vokietiją ir jie
gijo.
Staliną
“
už
išlaisvinimą.
”
visi žino, kad Italijoje, Vo
dina tarp valstybių nepasi ten vykdo savo programą,
Progresas, ar ne?
Jis
turi
vieną
karvę,
bet
pu

tikėjimą ir kalte kala žmo visai
kietijoje ir net Francijoje
neatsižvelgdami
į
sę ar daugiau tos karvės Jie Nedaug Reikalauja
fašistai ir naciai rado už
nėms į galvą mintį apie tik Potsdamo ir panašius susi
pieno jis atiduoda Stalinui
rą, o ne vien tik “nervų” tarimus. Rusai jau kuria
Amerikos lietuviai komu vėjos pas komunistus.
už
dyką.
Jis
turi
viena
par

ir liežuvių rodymo karą.
nistai turi savo bendrake
sovietišką Vokietiją.
šiuką, bet valdžiai turi duo leivių organizaciją, kurią Mirusiųjų Legionai Europoj
Šiandien jau kiekvienas J. Bymes siuio vokie
Sako, kad Europa yra
ti 50 svarų mėsos už dyką. jie. vadina “darbininkišku
eilinis žmogus žino, jog čiams visai priimtiną prog
netekusi
15,000,000 žmo
Jis
turi
pasisėjęs
trupučiu

ginčas dėl Dardanelų, dėl ramą, bet jis nė vienu žo
susivienijimu.”
nių
—
karių
ir civilių. Jie
ką
javų
ir
bulviu,
bet
270
Irano, dėl Mandžurijos ir džiu neužsimena, kaip jis
Tos organizacijos prezi žuvo pereitojo karo metu.
svarų
tų
javų
ir
bulvių
ati

Korėjos, dėl Graikijos ir privers rusus tą programą
duoda Stalinui už dyką. Jis dentu yra eks-barberis Jo Legionai mirusiųjų Vo
Lenkijos, ir ypatingai gin priimti. O todėl ta progra
yra mažažemis, o ne koks nas Gasiunas. Šiomis dieno kietijoje, Rusijoje ir kitur!
čas dėl Vokietijos ir Kini ma yra tik vokiškų simpa
“buožė.” Jei jis butų “buo mis jis paskelbė tokį mani O ką turime šiandien?
jos, GALI sukelti karą. tijų žvejojimas, arba mo
Turime pavojų naujo ka
žė.” jis turėtų visko kele festą :
Psichologinis žmonių pa bilizavimas vokiečių į AMieli draugai, jus turite ro. Daugiau metai laiko,
riopai
daugiau
duoti
val

mosimas karui vyksta kas merikos pusę busimo karo
džiai ir dar jį Stalino poli įrašyti 2,000 naujų narių. kai paskutinis ašies partne
dien. Žmonės, kaip J. Byr atsitikime.
ris, Japonija, pasidavė alicija persekiotų, kaipo “buo Tai nedaug...
nes ir Atcheson, Amerikos
Kodėl taip mažai? Juk jantams. Bet taikos dar ne
žinį
elementą.
”
Valstybės
departamento
Lietuviški " bolševikai A- galėjo parašyti, kad tie turime.
NERVAI ĮKAISTA
vadovai, patys nors ir yra
įrašytų
Ir taikos konferencija Pa
merikoje iš to laiško gali “mieli draugai”
linkę pataikauti Rusijai ir
ryžiuje ir Jungtinių Tautų
sužinoti, koki tvarka yra jų bent 200,000.
nesibijo jokių “kompromi Praeitą savaitę padaugė
Du tūkstančiai ar du šim organizacija New Yorke
giriamoj Stalino karalystėj.
sų.” visuomenės verčiami jo kalbų apie tai, kad ka
tai
tūkstančių, jie bus įrašy kalba apie viską, tik ne aJei jie nėra visiškai apkvai
jau turi rodyti rusams kie ras tarp Amerikos ir Rusi
tę, jie supras, koki nelaimė ti tik “ant švento Nigdo.” pie pastovią taiką. Sukasi
tesni nugarkaulį. Generolas jos yra “neišvengiamas.”
Ir komunistai turi savų kažkoks užburtas ‘ ratas.
Čia matosi Anglijos karalius George VI ir jo duk- užkrito ant VISŲ Lietuvos
Eisenhower, kurs visada Penki kongresmonai, mili-;
Kuo viskas baigsis * —
bandė įkalbėti sau ir ki tarinės komisijos nariai,! tė Elizabeth, kuri dabar skaitosi Anglijos sosto įpėdi- žmonių, ant mažažemių, u- komedijantų. Stalino kator
tiems, kad su Rusija nereiks lankėsi Pacifike ir, grįžę nė ir tikisi užimti tėvo vietą jam mirus, jeigu Anglija kininkų, darbininkų ir tar- žninką žalpį pavaduoja ne- naujais legionais mirusiųnautojų.
vykęs barberis Gasiunas. -jų?
St. Strazdas.
kariauti, dabar jau sako, pasakoja, kad galime susi- nebus apskelbta respublika. ,
SUVAŽIAVIMAMS
PRAĖJUS

Laiškas iš Lietuvos

zliiici

I

KELEIVIS, SO. SCSTnr?

37, Rugsėjo 11 d., 1B46
KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
NEREGYS LAIMĖJO PLAUKIMO LENKTYNES

Puslapis Trecia;

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

kas, V. Bertulienė, O. Ku- surinkta $264.35 pinigais, keti, negu šimtą dolerių, o
shelienė, A. Dauskurdis, B. Bet viena dalis miesto, taip siuntinėlyje buvo dėvėti vyPetrauskas, A. Kushlis, P. vadinama “West Side,” li- riški drabužiai, pora bate
j ko neiškolektuota. Išrinkti lių, apie 11 svarų išviso.
Motiečius.
SLA 11-tos kp. sekr nauji kolektoriai. K. Savic Vat tai tau “darbininkų, soROCKFORD, 1LL.
me ir leidžiamės žemyn į
Viktorija Bertulis kienė ir R. Marčiulinas, ku vietų-tarybų tėvynė,” kuri
Colorado valstiją.
rie surinko aukų: po $5— rūpinasi vargšais-darbininLaimingi mes, kurie gy
Colorado
V. Pusvaškis ir K. Kevala. kais. Jei jau esi vargšas, tai
vename Dėdės Šamo šalyje. Toj valstijoje matėm la
ANSONIA. CONN.
L. Olskis (Lenardų duktė) ir buki tokiu, bet savo gi
Turėdami laisvę ir geresnio bai gražių vietų, ypač Colo
minių kapitalistų-buožių pa—
$3.
gyvenimo sąlygas, galim rado Springs. Yra daug uiš ALT Skyriaus Darbu
Po
$2:
M.
Lenard,
A.
gelba
nesinaudoki!..
naudotis tuo, ko neturi dar- pių, gražių tiltų, o kas svar
Adukevičia, Mrs. Garbaus-'--------bininkai daugelio kitų ša biausia
puikiai įruošti
ALT skyrius Ansonijoj kienė, I). Sakalienė, E. Ko-' Prie progos noriu savo
lių. Rockfordo darbininkai 1 ot>eliU ir vyšnių sodai, taipturėjo mėnesinį susirinkimą šiene.
tautiečiams prisiminti, ku
ir šiemet gavo atostogas,
vynuogynai.
. rugpiučio 24 d. bažnytinėj
rie turi giminių ir saviškių
Po
$1:
A.
Astramskas,
kuriomis ir man teko pasi-įi ę;oiqra(jo valstija labai
salėj. Dauk kalbėta apie Mrs. Januškevičienė, P. Lo Austrijoje, Belgijoje. Fran
naudoti. Mat, liepos mėnesi (kainuota. bet ten daug gra
i paradą kariams sutikti, ku- dą, K. Lodą, M. Paliaukie- cijoje, Italijoje, Lenkijoje,
pas mus atvyko chicagie- žiau. negu jau minėtuos
i rį rengia Ansonijos mies nė, Mis. Bartulienė, Mrs. Švedijoje ir Vokietijoje (ačiai A. Burba ir jo žmona, “badlanduose.”
tas rugsėjo 14 d. Tame pa Steponavičienė. Viso $30. merikonų ir Anglų zonose),
Kadangi jiedu užsimanė Buvom sustoję prie garrade yra ir lietuviai kviePer J. Kantautą Liepos kad pasinaudotų ‘CARE
pamatyti tolimą Colorados|saus pįkes peak, virš 14,jčiami dalyvauti.
4 d. išvažiavime $2.50. Nuo (Cooperative for American
valstiją, tai ir mane pakvie-įQQQ pėdų aukščio. Į jo vir
Tarybos skyrius nutarė sausio 1 d. š. m. ALT An- Remittances to Europe) valte kartu važiuoti.
išunę mus užvežė ne Pondalyvauti visų Ansonijos sonijos skyriaus pasidarba- gių (ir cigaretų) siuntiniais
Draugų Burbų kvietimą tiac bet specialis traukinėį lietuvių draugijų vardu. To- vimu A. L. Tarybai pada Vienas Harfordo lietuvis
mielai priėmiau ir tos pat lis ’£mė 4 val. laiko, kol
, kiu budu parengs 2 f lotus ryta pelno $153.00. Šalpos pasiuntė į Italiją siuntini
dienos pavakariu Burbų pasiekėme kaino viršūnę; o
i ir vieną rengia karių moti- reikalams $296.85. Viso — savo sunui (į Milaną) ir
Pontiac jau bėgo Nr. 20(ir kaina už tą kelionę ne
j nų kliubas. Su muzika pa- $450.45. Prie to dar buvo dabar rašo, kad to siuntinio
keliu. Drg. Burba geras vai-,raa£a< neĮ g doleriai asmej lydėsim 3 f lotus į minimą padarytas drabužių rinki užteks mėnesiui, o gal ir
ruotojas, o žmona — žemė- njuj Bet nesigailėjome, nes
! paradą.
mo vajus, kur daug surink daugiau (šeimai iš trijų as
lapio stebėtoja. . Tik man buvo ko žiūrėti! Sniegas apAntras svarbus Tarybos ta ir pasiųsta centran, taip menų), o tas siuntinys 49
nebuvo kas veikti, todėl dengtas ledu, kada pakai-.
Šiomis dienomis Californijoj buvo suruoštos ilgo i skyriaus tarimas, tai paskyišvarų kainuoja $15.00. Platenkinausi stebėjimu laukų, nėję šilta ir gražu. Nusiė- plaukimo lenktynės. Reikėjo plaukti is Catalir.os salos rimas 163 dolerių dėl ap patT ir. kenuoto maisto.
Ansonijos lietuviai!-Kaitykite Keleivyje
pastatų ir upių-upelių. b'jmėm atvaizdus, su gniužtė- i Californijos krantą — 22 mylias atstumo. Len.rtynias mokėjimo kelionės vieno;
buvo ko žiūrėti’. Burbų au-(rnjs snieg0 rankose ir leido- laimėjo 48 metų amžiaus hawajietis Nawahi, neregys. : lietuvio našlaičio iš Vokie-! ?lt|z.iai puieme tremtiniusL 35 num. skelbimą.
tomobilius, kol pasiekėm;m£S žemyn.
Neturėdamas akių, jisai vadovavosi klausa - plaukė tijos. Tai labai gražus ir'11 Lietuvos vada\imo įeika-j Harfordo sandaricčiai ir
Colorado valstiją, _ turėjo I Leidžiantis nuo kalno te Į tą pusę, kur girdėjosi varpai ir fabrikų sirenos. 22 kilnus žygis iš ALT Anso la.
Sekantis susirinkimas Ta-!t kiti skaitlingai dalyvavo
bėgti net per septynias vals- ko pergyventi maža “inci- mylių atstumą jisai perplaukė į 22 valandas ir 51 mi
metiniam piknike Linden
tijas.
'
Girdėt, kad ir karių mo- 0*08 .r saipos skyrių ivvte į parke Unj
dentą.
” ”
Važiuojam kariu nutę. Čia jį pailsusį išveda iš vandens Į krantą.
nion City, rugsėjo
tinu kliubas rengiasi vienoĮ0^8*!® . . ^.v* ™ P^V‘18
ku, kuriame sėdi 8 žmonės.
Farmos ir Gyvuliai
i 8 d.
d.
Važiuojam per Iowa val Žiuriu. mano drąugo Bur man dabar išrodo dar gra- nėkit visi nariai dalyvauti, našlaičio kelionės lėšoms;PaP*o>toi lietoj. Visi^saiondo narlal kviečiam,
stiją. Čia visur gražus ūkiai bos veidas tik kinta ir kin žesnis, negu ji palikau vyk- nes bus išduotas raportas iš skirti reikalingą sumą pini-| P“1,ffondo
atsilankvti
ir užsimokėti,
ir taip pat gražus gyvuliai. ta — iš balto Į raudoną, iš dama į Colorado valstiją. LSS suvažiavimo ir yra gų. Suprantama, kad moti-'J
metines
mokestis.
Kurie dar! VVORCESTER, MASS.
Bet mane daugiau stebino raudono Į baltą... Jis pasi Prisipažinsiu, sugrįžusi jau- daugiau gana svarbių rei- nos, ypač tos, kurtos turėjo
savo sūnūs karo fronte, ga nesate šalpos fondo nariais,! Dr. P. Grigaičio Prakalbas
tie fazanai, kurių ten yra darė tikrai linksmas, kada čiuosi dar linksmesnė, ne- kalų aptarti.
gu
mano
kelionėje
su
maNeužmirškit
ir
naujų
nali daugiau atjausti našlai prašome prisirašyti.
h bai daug. Mačiau gyvu ir pasiekė savo Pontiacą. AJ. Kantautas, Koresp,. Rugsėjo 4 d. Liet. Ukėsų
čių padėtį, kaip kas kitas.
jau negyvų, suvažinėtu ant ha, pagalvojau sau, tai ir loniais chicagiečiais Burbo- rių atsivesti i kuopą,
J. G.. Sekr.
vvrus veikia tos aukštumos. mis. Buvo smagi kelionė,;
-----------------i Kliubo svetainėj buvo suALT skyrius atlieka vi
kelio.
gražiai
laiką
praleidome,
j ruoštos prakalbos. Ruošė
Kitaip yra South Dakota' Pikes Peak pernakvojom
sas pareigas ir BALF sky
HARTFORD, CONN.
'LSS šeštas Apskritis. Kal
valstijoj. Čia prasti ūkiai, ir ant rytojaus leidomės bet namuose jaučiuosi dar WATERBURY, CONN. riaus. Dėlto vienu susirin
bėjo “Naujienų” redakto
menkutės farmeriu baku-dink Royal Gardens. Musų smagiau. Beie, grįžusi iš akimu atliekami visi tart-i
Svarbesni Pranešimai
linkstostogų
radau
anūkę
—
esu
rius
ir Amerikos Lietuviu
kodraugas
Burba
visai
mai abeju organizacijų
SLA Piknikas
žės, o gyvuliai — vos
Pontiac gražiai bė- dar smagesnė. Dabar lieka
jas pavelka. Tiesa, farme mas, jo rontiac
Vietinė SLA 11 -ta kuopa BALF skyrius turi 50 na
Ruepiučio 26 d. mirė Juo- UP'1“? sekretorius Dr.
„žiii
-- unę tfUAIUl
įipoorn^
LIK
gyvenų
keturias
ga,
o
rytmečio
oras
toks
ma

riu
ir
“ Chwa
riai turi daug žemės, toli
uraugi ias. Zas Bičkus, narys SLA 124 i
rengia didelį pikniką ruggyvena kits nuo kito, bet lonus. Vis dėl to, apylinkės laukt kitų atostogų.
sėjo 22 d. Piknikas įvyks kurios moka metinę mokės-'kuopos Gavės dvi savaites Prakalbos
, ,
. ,buvo , suruoštos
.
t
,
.
p
Q
§
a
0Q
visi
naj
-i
a
i
y
ra
'
Rose
Buches
gan
skurdžios,
laukai
saus
toji aplinkybė jiems nepa
Lietuvių Darže už Lakeatostogų iš Pratt & Whit-'Pas1k‘*om!s.’.,berodsu! sava1'
deda, nes jų žemė prasta, rą išterioti ir niekur nemawood ežero. Bus idomus prašomi užsimokėti oo $1. nev orlaiviu motorų dirbtu-1 ? Ia,lko' Alsku.- nehuv0. Sa’
reikiamai išgar
ją terioja nuolatinės saus-jtyt vandens. Ko verta toBROOKLYN, N. Y.
programas, kalbės Vieny- kaipo narto metinę duoklę ves, nuvažiavo į Granbv limybės
sinti.
Be
to,
vasaros metas
ros—tikriausias Bad Land.tkia sausa ir plika žemė...
uz 1946 m.
---------bės redaktorius J. Tysliava už
pas gerus pazjstamus uki•
prakalboms
yra neparan
Gamta jam nėra prielanki.
Socialistų Susirinkimas
ir kiti kalbėtojai. Pradžia Tarybos skyrius laiko su ninkus Vaitkevičius ir. pa
Cannon City
Važiuodami
per tuos Bevažiuodami tais tyr
po pietų.
_
•
, z
,
i 1 valandą.....
, i sirinkimus
,
• kas
r. IP®nuo 4-tą dirbėjęs keletą valandų kius. Nežiūrint to. šias pra
“badlandus”
pasiekėme laukiais pasiekėme “stebuk
Rugsėjo 13 d. (penktaNepamirškite atsilanKyti sekmadieni. 2 vai. po pietų, ,.,je nuėmimo-kirtimo taba- kalbas reikia skaityt pavy> kasiomis. Kurie susirinko
išgarsėjusius Black Hills— lingą miestelį,” Cannon Ci dienį) įvyks LSS 19-tos kp. visi vietiniai ir apylinkės bažnytinėj salėj.
ko, staiga mirė.
virtinę didžiulių kalnų. Mu ty. Jis lyg maža saliukė di pripuolamas susirinkimas, lietuviai. Rengimo komisi- Sausio mėnesi šių metui Buvo tai geras iš senes- pasiklausyt Dr. Grigaičio
sų Pontiac kopia į kalnus deliam vandenyne, žaliuo- ALP kliube.-8 vai. vakare, jos nariai:
buvo daromas maisto vajus:nįų laikų veikėjas SLA ir prakalbos, buvo patenkinti.
Dr.
Grigaitis
kalbėjo
o aš dairausi, ausis suglau jantis sodas dykumoje. Jei
Šiame susirinkime maloT. Matas, J. Žemantaus- lietuviams tremtiniams ir|kjtose organizacijose. bet
dviem
atvejais
apie
Lietu
dus. Nors draugė Burbienė Cannon City apylinkėse tik
(nuo 1930-1932 m. dėl ne
vos bylą, jos okupantų-namane kalbina, ar nebijau plika žemė, tai čia visko
sveikumo (turėjo dusulį) ir cių
ir bolševikų žiaurumus.
tokiu aukštybių, aš laikau pilna: žalus medžiai, žoly-(
ypač SLA ir kitose kuopo 1 Prakalboms
pirmininkasi už šoninio automobiliaus nai, gražus pastatai ir kit
diržo ir tvliu. Ji supranta ko. Vėliau paaiškėjo, kad
viešų
!SUr.
rpano padėtį ir maloniai tas miestelis kone išimti
dirbu. Buvo nevedes ir jau
‘į- į o .į.
šypsosi.
_ arba —
suvirs 50 metų amžiaus.
eP'*t
nai pasilaiko iš kalinių dar
Galų gale, pasiekėme kal bo. Mat. čia yra kauntės ka
Mirusi išsivežė brolis An
nų čiukurą, kiek pasidairo- lėjimas, jo įnamai dirba
tanas Dičkus į New Haveną
visokius darbus, net daržus
ir tenai rugpiučio 30 d. pa fMakeiits Atsakymai,
Kaip Kaukazo Razbaininkas
prižiūri.
laidojo. Draugai ir pažįsta P. M., Waterbury, Conn.
KUR YRA FLORIUS
Iš Cannon City leidomės
mi gailisi netekę gero drau Apie L. Tarybos pikniką
SUKAREVIČIUS?
Pasidarė Rusijos
Antosė Sukarevičiutė pa- į Royal Gardens. Čia jau
go. Buvo nuolatinis “Kelei žinia
buvo įdėta “K.”
j ieško savo brolio, Floriaus Su- kitoks vaizdas — didžiuliai
vio” skaitytojas: taip gi 36 nr. jau
Diktatorium
Todėl
nebekartosim.
kareviėiaus. kurs buvo išvažia akmenų kalnai. Traukiniam
nors su raudonųjų fašistų o SLA pikniką skelbia kuo
vęs Brazilijon ir apsigyvenęs ir automobiliam iškirsti ke
veikimu nesutiko, bet daž pos sekretorė.
Soa Paulo mieste; vėliau girdė liai no akmenimis, o per
nai nueidavo ir į Laisvės
r
K., Hartford, Conn. —
jom ji gyvenant jau Argenti tarpeklius nutiesti gražus
Choro namą ir tenai mėg Apie
: ž. < •
rengiamą pikniKą pra
noj, bet tikrų žinių neturim. tiltai — yra ko žiūrėti ir
davo lošti kortomis ir čeke- nešimas
pavėlavo.
Musų motinai mirus, liko jam kitam pasakyti!
riais. kliką smagiau praleis
dalis. Kas apie jį žino. malonės
Beje. Royal Garden’uose
ti. Vadinasi, sutiko ir drau
MAIKIO TĖVUI PO
pranešti, arba tegul jis pats randasi mineralinio van
gavo su visais.
M
PENKINĘ
atsišaukia, jeigu dar gyvas. Jis dens šaltiniai. Jų vanduo
kilęs iš Suvalkų krašto, Leipa- toks pat geras, kaip “7-Up”
Pereitą žiemą Amerikos
Prisiuntė sekami draugai:
V
lingio miestelio. Mano adresas —gerk ir norėk daugiau.
paštui paskelbus, kad imi Jonas Petrauskas iš Matoks:
(38)
"aiima į Lietuvą rašyti laiš hanoy City, Pa., Juozas JaV
ANTOSĖ SUKAREVIČIUTĖ.
Tokia buvo musų kelionė
kus ir siųsti siuntinius, tai cumskis iš East Chicago,
1 iš Rockford į Colorado val
75 Hartford Avė.,
nemažai mūsiškiu nusiuntė Ind., Juozas Camauskas iš
New Britain, Conn.
stiją. Vieną gražų rytą su
saviškiams drapanų, bate So. Range. Mich.. K. Miko
b,/.-. •
sitarėm grįžti į Rockfordą.
liu ir negendančių valgių- liūnas iš Worcester. Mass..
1' f JPV.,1
nes musų atostogų laikas
nžkandžių. bet iau dabar Jonas Auškelis iš Dorches
jau baigėsi. Rytmečio saulė
kai kurie siuntiniai sugrįž ter, Mass.. Sinion Muckus,
ta atgal; vieni gauna visus Akron. Ohio. J. Lukasavich
WORCESTER, MASS. gražiai šviečia, o musų Pon
daiktus, o kiti tai geresnius, iš Akron. Ohio. K. Staupas
tiac rieda geru cemento ke
CHESTNEY’S
liu.
naujesnius daiktus išimtus. iš Clevelando.
Dar pradžioie pavasario atBaigiant važiuoti Colo
CANTEEN
1
eidavo iš Lietuvos laišku, “KELEIVIO” KALENDO
rado valstiją pasiekėm ne
Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi
bet dabar nei laišku neatei
paprastai gražius kviečių
RIUS 1947 METAMS
VIETA MALONI IR ŠILTA laukus. Malonu buvo žiūrė
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”_ p ėšin as bankų, intrygos ir suokalbiai
na. tai nežinia kodėl siun
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas į diktatoriaus sostą,
Pranešame
“Keleivio”
tiniai grižta. o ant sugrižuVisokių Gėrimų, Alaus, ti į tą kviečių jurą.
žudant
bolševikų
“
senąją
gvardiją,
”
likvidavimas
komunistų
ir
jų
partijų
skaitytojams,
kad
Kalendo
! šių siuntinių iokios pasta
Dar pervažiavome Misgardžiai pagamintų Val
rius
1947
metams
jau ruo
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.
.
bos nėra. kodėl jie grąžina
souri valstiją, kurt daug
gių ir Užkandžių
Kas
nori
žinot,
kaip
šis
“
Kaukazo
razbaininkas
”
pasidarė
milziniskos
mi. Vienas asmuo net ir pi šiamas ir ji galima užsisa
skiriasi nuo Colorados iri
Rusijos
diktatorium
ir
kaip
dėl
to
kenčia
tos
šalies
žmonės,
tegul
įsigy

Čia gaunama ir "Keleivis”
nigais vieną šimtą doleriu kyti jau dabar. Užsakymus
Iowa valstijų. Menki ūkiai,
ja
musų
išleistą
brošiūrą.
Jos
kaina
tik
25
centai.
Siųsdami
užsakymus
pavieniais numeriais
i pasiuntė kad gavėjas gale-įgalima siųsti kartu su premenkos farmeriu bakūžės.
adresuokite
šitaip:
tu siuntini atsiimti ir muitą numerata.
Kalendoriaus
Štai ir musų Rockfordas,
90 MILLBURY STREET
užsimokėti,
bet
matvti,
kad
kaina
bus
50
centų,
‘tas pat Rockfordas, kurį
KELEIVIS
WORCESTER, MASS.
muito reikėjo daugiau mo-i
‘Kel.” Administracija.
taip gerai pažįstu, bet kuris
G36 BR0ADWAY,
SO. BOSTON 27, MASS.

Musų Kelionė Coloradon

ii

JUOZAS STALINAS

a

i

imas
Maikio su Tėvu
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KELEIVIS, SO. BOSTON

PttdapU Ketvirta*

Farmeriam Pasiskaityt

dinti savo gamybą, jiems
nereiks drebėti dėl kainų
kritimo, o Amerika turės
visada daug maisto išvežimuį j užsienius ir gyvenimas krašte galės eiti gervn.
Miestų gyventojai galės
vartoti geresnį maistą, žmonės
sveikesni ir drutesni.
Apie užtikrinimą farmenams minimalinių pajamų
dar daug išgirsime ateinan
ciais metais.

UGNIS VIETOJ IRKLŲ

'
.....
,.. .
J veik visai išnyko arkliai,
; mulai ir darbiniai jaučiai,
o todėl ir pašarų gaminti
Amerikos farmose per darbo gyvuliams nebereikelis paskutinius metus įvy kia. Ta žemė pasiliuosavo
ko didelė revoliucija. Patys maisto gamybai.
farmeriai tos “revoliucijos”
Mokslas padėjo farmegal ir nepastebi. Jie dirba riams. Agrikultūros depar
žemę. augina gyvulius, triū tamentas apskaičiuoja, kad
sia nuo ryto iki vakaro ir pagerinimas kornų sėklų
apie kokią čia “revoliuciją” į įvedimas taip vadinamų
Fermerio Vaikas.
galima kalbėti. O vienok, “hybrid seed,” padidino
toki revoliucija įvyko. Apie komų gamybą 1944 metais
ją kalba Žemės Ūkio Da- 400 milionų bušelių! Page- Amerikos Parama
partamento išleista knyga, rinimas sėklų labai daug
Nedėkingąjai
kurią
paruošė Shermani prisidėjo ir prie kitų javų
Jugoslavijai
Johnson, to departamento, derliaus padidinimo,
aukštas valdininkas. Apie j Prie derliaus padidinimo
Kai Amerikos santykiai
tą revoliuciją noriu papa-' prisidėjo ir vaismainio pa
su
...... .............................
. _
Jugoslavija dėl 5 ame
sakoti ir lietuviams farme- .gerinimas.
Vaismainis,
arba
javų
mainymas
laukuoj
Skiečių
nužudymo anądien
riams.
se, nenualina taip žemės, pasidarė
labai
įtempti.
spauda
paskelbė
skaitlines
Amerikos farmeriai nuo kaip sėjimas tų pačių ja
1939 iki 1944 metų pakėlė vų kasmet tame pačiame parodydama Amerikos vi
suomenei, kiek UNRRA yiki Amerikoje negirdėto lauke.
laipsnio žemės ūkio gamy Gal daugiausiai padidino ra davusi Jugoslavijai pabą. Jeigu imti žemės ūkio gamybą padidėjęs trąšų raamos. Pasirodo, kad mais
pažangą Amerikoje nuo vartojimas. Per karą Ame- tu, drapanomis ri ūkio ma1919 metų iki 1939 metų, rikoje išaugo milžiniški trą- sin?m.1ws
-vra £a
Štai naujas prietaisas valčiai varyti — rakietos
tai per tuos 20 metų buvo x..
šų fabrikai, ypač palei Ten- vusi iš UNRRA $269,000,- principu padarytas variklis. Ugnis šaudo į vandenį ir
padaryta didelė gamybos nessee upę. Farmeriai da 000.
varo valtį pirmyn. Ši nuotrauka parodo daromus ban
Tai yra milžiniška para
pažanga. Bet per penkis bar daugiau vartoja ir “ža
dymus Thames upėj, Londone. Sakoma, kad valtys
metus, nuo 1939 metų iki liųjų trąšų.” apsėja laukus ma.
su tokiais varikliais Anglijoj tuoj bus gaminamos rin
Bet buvusis prezidentas kai ir kainuosiančios apie $17.
1944 metų. Amerikos far vikiais, žirniais ar kitais
mėnai padarė dvigubai di augalais ir paskui juos ap Hooveris dabar sako, kad
desnę pažangą, negu laido aria, kaipo žaliąją trąšą tai toli ne visa parama. Amerika davusi Jugoslavijai
kai žydų minia ruošėsi kai-1
nu? 1919 metų ** žemei pagerinti.
—Alou, Maik!
Per karą valdžia farme- daug daugiau. Ši šalis davė
ti prie kryžiaus Kristų, įsi-’;192® metų.
.
.
—O iš kur tėvas?
Tito valdžiai
maišė tarp jos ir čigonas, j Amerikos .armėnai lai- rius ragino gaminti kiek ga komunistinei
—Iš bažnyčios.
ne
tiktai
maisto
ir drapa
kaią. Jie statė maistą lima daugiau. Kainos už
—O ką tėvas veiki nue- —Tur būt norėjo ką nors
nų,
bet
davė
ir
orlaivių
ir “VANDALAI” BOSTONE baltaisiais žmonėmis neturi
žemės
produktus
buvo
ne

pavogti
9
"
I
ne
ti*
musų
miestams,
musų
Per legionierių suvažiavi ir nenori turėti nieko bend
jęs bažnyčion?
—Kokiais tikslais jis te-į kariuomenei, bet Amerikos blogos. Farmeriai sunkiai kitokių karo pabūklų, ku mą Bostone, per Darbo ra. Jie gyvena Brazilijoj,
—Dievą garbinu.
riais Tito dabar šaudo be
padėjo Rusijai, dirbo ir gamino. Valdžia ginklius
—Ar tėvas jį matei ka- nai įlindo, aš to nežinau, I muistąs
Amerikos orlaivius Šventę, pasirodė gatvėse neprieinamoj krašto gilu
daug
padėjo
su
patarimais,
I
Anglijai,
o
po
karo
padeda
tėve,
bet
ta
legenda
sako,
žmonės, daugiausiai jauni moj, prie Rio dos Mortes
da nors?
ir žudo musų jaunuolius.
per
agronomus,
žemės
ūkio
i
visam
pasauliui
maitintis.
—Nebūk balamutas. Tik kad vis dėl to jis apsivogė.
Tuo pačiu laiku, kai snau vaikėzai, kuriuos policijos (Negyvėlių upės). Tie lau
karą ketvirtoji dalis mokyklas, pavyzdingus upranešimas vadina “vanda kiniai indijonai vadinasi
čigonas gali tokį klausimą Esą. žydai turėjo nukalę ke- Per
Amerikos žemės ūkio ga kius ir visokiais kitokiais da skelbė UNRRA skaitli lais.” Jie šumijo, daužė lan “Chavantes.” Kadangi jų
pne
t
turias
vinis
Kristui
statyt.
nes. kitos žinios sakė, kad
kryžiaus kalti. Kai niekas mybos ėjo kariuomenei ir budais.
gus, rėkino moteris, degino gyvenama sritis yra labai
—Kodėl?
1946 metais Amerikos Amerikos uostuose dar te
automobilius ir šiaip baiko- sunkiai prieinama, ji ran
t—Todėl, vaike, kad čigo nematė, čigonas prisitaikė' kuvc gabenama į užsienius. kviečią
ir komų derlius su beguli daugybė visokios me
nas į Dievą netiki. Jis pa ir vieną vinį pavogė Del to Bet nežiūrint to, kiekvienas mušė visus
džiagos
Jugoslavijai; ji josi daugiau, negu buvo pa dasi tropikų džiunglėse, ir
rekordus.
Kvie

amerikietis
per
karą
vartociDievas
ir
pasakęs
tam
vagia kumelę ir nebijo, kad
kenčiama. Užtat jų žygdar aukso ten dar niekas neuž
laukusi tiktai laivų.
čių
užderėjo
tais
metais
o
10%
daugiau
maisto,
negonui, kaa nuo dabar
Dievas už tai jį nukoros.
Hooveris savo pareiški bius žmonės vadina “van tiko, tai baltieji tų indijonų
1,160,000,000
bušelių,
o
kas
tik
&
u
prieš
karą
!
Ar
tai
nėra
VOOrtl
tauta
galinti
dalizmu,” o juos pačius nelietė ir raudonieji žmo
-- o—*
—Matau, kad apie čigo
komų derlius pasiekė 3,- me reikalauja, kad Ameri
gamybos revoliucija?
nės galėjo gyventi visai at
ną tėvas nedaug težinai, ^al_?čiįn Maike, man išrodo j Amerikos farmeriai per 400,000,000 bušelių. Jau ka tuojau nutrauktų viso “vandalais.”
nuo baltųjų.
jeigu tvirtini, kad jis netiki pačių čigonų išmislyta pa- karą negalėjo gauti užten- dešimti metai, kaip Ameri kią pagelba Maskvos valdo Prieš 1,500 metų Vakari’ siskyrę
Dabar
orlaiviais ir Cha
Europą
buvo
užplūdę
“
bar

j Dievą.
karnai žemės ūkio masinu. kos javų derlius nuolat ge mai Jugoslavijai, iki tenai barai,” visokios germanų vantes gyvenama sritis ysaka.
—Jeigu tikėtų, Maike,
_N=ra ahpion&. tėve Farmose truko darbininkų. rėja ir kasmet vis daugiau nebus paskelbti laisvi rinki giminės. Tų giminių buvo ra prieinama. Brazilijos
mai, kaip reikalauja Jaltos
tai svetimų kumelių nevog- ,.. . \... a . 1
’
:
*
<
j v įsi tikėjimai yra paremti Gyventojų skaičius farmose ir daugiau visokių javų pri sutartis.
visokiais vardais: buvo valdžia nutarė tuos “lauki
per karą sumažėjo 5 milio- auginama.
Amerikos spauda ir vi frankai, gotai, alemanai, vi- nius” prijaukinti ir pradėjo
—Bet čigonai tiki, kad į
gjaj dienai už_ nūs, buvo seniau 30 milioŽemės
ūkio
departamen

suomenė Hooverio reikala sigotai, anglai, frizai, sak-juos “bombarduoti’' is oro
pats Dievas yra davęs jiem teks, Maike. Pasimatysime nu. o per karą sumažėjo iki
sai ir kitokie. Jų skaičiuje visokiomis dovanomis. Pa
tas numato, kad Amerikos
leidimą vogti.
I 25 milionų. Ir nežiūrint to, žemės ūkio gamyba po ka- vimui pritaria, ir daug kas buvo viena giminė kuri pa- sėkmės, sako, buvo geros,
kitą
sykį.
kodėl Washingtonas
—O kur jie matė Dievą?
į Amerikos farmeriai padidi- ro dar smarkiau žengs pir stebisi,
—Lik sveikas, tėve.
nenutraukė tos pagelbos se-i^^° žmonių atmintyje, kai- Indijonai sias dienas, atsi—Tėvas irgi jo nematei,
' no gamvbą iki negirdėto myn. Darbininkų farmose
niau. kai
Kai paaiškėjo,
paaiškėjo, kad P° yisų pasiučiausia. Tai mokėdami baltiesiems uz
o tačiau tiki, kad jis yra,
laipsnio.
buvo vandalai. Vandalų gi- dovanas, numestas iš orlaijau
yra
daugiau.
Mašinų
ir net garbini jį. Taip yra KUOSA IR KARVELIAI
Kodėl tas galėjo Įvykti? (skaičius nuolat auga. Išgal- Jugoslavijoj siaučia kruvi minė per Franci ją, nusidau- v'iŲ. atsiuntė savo dovanas,
ir su čigonais.
-------Atsakymas vra toks: Ame- vojamas naujos mašinos. nas komunistų teroras. Nuo žė į Ispaniją, iš ten nusikė-! Fotografijos iš orlaivių
—Ai don kėr, ką tu.
Kuosa, matydama, kad rikos farmos vis labiau per- Farmos elektrifikuojamos. tos dienos, kai Stalino ber lė į šiaurės Afriką ir visur rodo, kad Chavantes gyvenas Tito paėmė valdžia į
Maike, šneki; aš žinau, kad karveliai gauna pas ukinin-: eina į modernišką, mokslu
Dievas negalėjo duoti čigo ką gerą ir apstų maistą, ištremtą ūkininkavimą. A- Trąšų gamyba didėja. O savo rankas, Jugoslavijoj tie žmonės paliko ko blo-įna apvaliose bakūžėse su
nams laisnį arklius vogti, pavydo ryžosi nuduoti kar-! merikcs farmeriai dabar pasekmėje to visako ir že vra trempiamas kiekvienas giausią atminima. Jie vis-.smahiais stogais. Jie vaikšba Dievo yra aiškiai išviro- veliu. Ji manė. kad taip; vartoja 2 milionus trakto- mės ūkio gamyba eis di demokratiios principas ir ką naikino, zuaė žmones, to visai nuogi, vartoja se
zyta, kad vogti nevalia. Net . adsriusi, ir ji gausianti- rių, o 1950 metais Ameri- dyn. Jau bandoma įvest visi kultūringų tautų papro niekino moteris ir siautė, noviškus medžioklės Įran
kaip patrakę. Jie ne tiek kius. Chavantes giminės in
poteriuose yra įrašytas pri aaug ir gero maisto. Todėl” kos farmose dirbs 3.000,000 mašiną medvilnės (ccttcn čiai.
rankiojimui.
yra
iau
su'ral
Kodėl Washir.gtonas vi plėšė žmones, kiek viską dijonų. sako. esą apie 3,500
sakymas : “Nevok!”
ji nuo pakaušio iki kulnų traktorių. Amerikos farme vota mašina piktžolėm1
sa to nemato, o jei mato, naikino, degiųo kaimus ir žmonių. Tik labai retas bal
—Bet tėvas nežinai, kas baltai nusidažė ii įsimaišė riai maisto gamvbai panau
naikino visokią tasis ikišiol yra jų žemę at
yra pasakyta čigonų pote i karvelių pulką. Bet vieną dojo 50.000.000 akrų že laukuose derinti, yra Ė tai kodėl tokius kruvinus miestus,
žmonių mantą ir. pagal is lankęs. Ten sunku patekti,
daugiau visokiu išradimu
riuose.
dieną ji užsimiršo ir savaip mės. kuri anksčiau buvo kurie pakels žemės ūkio barbarus remia?
Esem. toriku pasakojimą, jie at o indijonai, iš savo pusės,
—-Ar tai ju poteriai kito sučiauškėjo. Karveliai tuoj naudojama pašarams ga v
rodė lyg apsėsti, jų didžiau nerodė ikišiol baltiesiems
kie?
pažino, kas ji per viena ir minti. Amerikos fanuose I gamybą.
sias malonumas buvo dary jokio vaišingumo. Jie ge
—Kiekvienas tikėjimas puolė ją visu pulku. Kuo
Farmeriai džiaugiasi pa
ti nuostolius, griauti, žudy riau mėgsta gyventi atsisky
turi kitokias apeigas ir ki sa vos išliko gyva.
kilusia gamyba. Bet kartu
ATOMAS KAVĄ
rę nuo baltveidžių.
ti.
tokius poterius, tėve. Pa Pasitraukus jai nuo kar
jie su rupesniu žiuri į at
VERDA
Užtat ta germanų giminė
Hitleris Norėjo Taikos
vyzdžiui. Indijoj, iš kur či velių, dabar jos ir kuosos
eitį. Kas bus, kai atsistaMIRTINI ATOMŲ
ir
pasiliko istorijoj, kaipo
Nėra nė mažiausios abe
gonai yra atėję, žmonės nebepriėmė, nes baltai nu
tys Europos ir Azijos žemės
SPINDULIAI
garbina karves.
ūkis? Kur reikės parduoti jonės. kad Hitleris norėjo šlykščiausių ► barbaru pavyz
sidažiusios jos nebepažino.
Bikini salų bandymas su
savo javus, gyvulius, med taikos. Taip pat niekas ne dys, o “vandalai” šiandien
—Tai kibą jie juokus Pavarė tad šalin. Tuo budu
tą
pat
reiškai,
ką
pogromšatomine
bomba parodė,
abejoja.
kad
dabar
Stalinas
vilnę.
pieną,
sviestą?
Ar
nelaimingoji kuosa pasilikę
krečia iš tikėjimo?
čikai
ar
chuliganai.
Vanda

kad
nėra
jokios apsaugos
nori
tiktai
taikos.
neateis vėl laikai, kada
—Visai ne. Jie žino, kad atstumta. -Ji savo kailiu pa
lų
vardas
įėjo
į
visas
kalbas
nuo
mirtinų
“radioaktyvu
Kol
Hitleris
galėjo
taikiai
valdžia prašys farmerius.
karvė duoda pieno, vadina tyrė, kad nuo savų atstos'
ir
visur
žmonės
vandalizmą
mo’ spindulių, kurie veikia
mažinti gamybą, naikinti 'aimti Saaro krašta. Parei
si, palaiko žmogaus gyvybę, prie kitų nepristosi.
supranta vienodai.
kuri
laika no bombos spro
n
Į.
Austriją,
Klaipėdos
kraš

derliu,
sumažinti
gyvulių
Ezopas
todėl ją reikia garbinti. Bet
tą,
Zudetus.
o
paskui
ir
vi

gimo.
Keturiuose laivuose
skaičių?
jiems juokinga išrodytų.'
LAUKINIAI
INDIJONAI
laike
bombos
sprogimo bu
Apie tai galvoja ir val są Čechoslovakiią. jis ėmė
jeigu tėvas jiems pasakytų.'
vo 20 kiaulių, jos visos bu
džia. Žemės ūkio departa ir gyrė taiką. O kada jis
kad reikia garbinti tokį ’/«’ ŽINOTE, K A!)
Amerikoje
dar
yra
“
lau
vo laikomos gerai apsaugo
užsirijo
su
Lenkija,
tada
mentas sako, Amerika turi
Dievą, kurio niekas nema-J
kinių
”
indijonų,
kurie
su
tuose
kambariuos?, kur pa
1944 metais Jungtinėse
įvesti pas save farmerių ap- is verkė, kad Anglija ir
to.
prastai karo metu laikomi
draudą, kad iiems butų už Francija pradėjo prieš jį
—Olrait, Maike, jeigu Vplrti’os? buvo užauginta
dos
kraštą,
Pareini,
čecholigoniai ir sužeisti. Visos
žiaurų
karą.
Tiems
Hitlerio
1.678
647.000
bušeliai
įvai

tikrintos
minimalinės
paja

taip daug žinai, tai paša-J
slcvakiją
ir
tt.
kiaulės
išgaišo nuo tų mir
riu
rūšių
kviečiu.
verksmams
turavojo
žino

mos. Miestuose darbininkai
kyk man daugiau apie či-Į
Dabar
Stalinas
nori
su

tinų
spindulių.
Keturios
turi minimalinių uždarbių mas balamutas Molotovas
gonus. Pasakyk, ar tikrai,
valgyti
visai
taikiai
Darda

kiaulės nugaišo per 4 die
bilių. Kada darbininkas ne kurs irgi kaltino Angliją ir
jų tikėjimas nedraudžia' Palestina turi tris oficia
nelus.
Jei
jam
pasiseks,
jis
nas
po bombos sprogimo,
lias
kalbas
—
anglų,
arabų
Franci
ją
dėl
karo.
tenka darbo, 'am yra mo
vogti?
giedos
himnus
taikai
ir
bus
o
likusios
laike dvejų sa
ir
žydų.
Dabar Stalinas prarijo
kama bedarbių pašalpa.
—Visų pirma, tėve, rei
didžiausias
pacifistas.
Bet
vaičių.
Jdomu.
kad daugiau
Panašiai turėtų būti ap Lenkiją. Lietuvą. Latviią.
kia žinoti, kad aiškaus ti
spinduliu
19 44 metais Jungtinėse
drausti ir farmeriai. Ir iiem Estija. Albanija. Vengriją, jei jis užsiiys. Lida Stalino radioaktyvumo
kėjimo čigonai neturi. Pa
armoškos
Amerikoje
ir
ki
pasirodė
sprogstant
antrai
kolegijos
moksJugoslavija.
Bulgariją,
čeVienos Buffalo kompani-'turi būti užtikrintos miniprastai jie yra palinkę į to-! Otriose
tur
šauks,
kad
Amerika
prabombai
vandenyje
negu iš
kią tikybą, kokia yra prak- ^us baigė 3,634,263 asme jos viršininkas, F. Alden' malinęs pajamos: iei kuri choslovakiją. Suomiją Ira
dėjo
karą
prieš
nekaltą
avibombos,
kuri
sprogo
ore.
nys.
ną,
Mandžuriją,
Mongoliją.
Miller,
sakosi
išradęs
pigų
meta
dėl
žemų
kainu
fartikuojama jų gyvenamoj
Rumuniia,
nusę
Vokietijos,
nėlį
Staliną.
!
“
Kol
kas
geriausia
apsaubudą pritaikyt atominę e- meris negauna užtenkamai
šaly. Todėl aišku, kad tiky
nergiją
virtuvės tikslams, pajamų. andr?uda m-n t.n- du trečdaliu Austrijos ir Taikos muzika yra sena ga nuo atominės bombos,”
ba čia vogti jų nemokina.
“Keleivyje” naudinga yra
Bet čigonai turi visokių le daryti visokius biznio skel Čia jis demonstruoja savo retų primokėti, kad jis ga- kalba anie TAIKĄ," kaip i’’ dar nėra buvę agreso- sako admirolas Blandy, “yišradimą užvirindamas puo- lėtų suvesti galus su galais, Hitleris kalbėio apie taika liaus. kurs taikos negirtų, ra nebūti ten. kur bomba
gendų, kurioms jie tiki. Vie
Kovplis. sprogsta
dą kavos
Tada farmeriai nebijos di- prarijęs Austriją, Klaipėna tų legendų yra tokia: bimus ir pajieškojimus,
REVOLIUCIJA
FARMOSE
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Puslapis Penktas

• Mažeikaitė Liudvina. žardelių km.,
DVYNŲ SUVAŽIAVIMAS
Palestinos ateitį spręstų jos
Kuršėnų vai.. Šiaulių apsk.
į ; Masiliūnas Jonas, Barklainių km.,
gyventojų dauguma, o tai
Ramygalos vai., Panevėžio apsk.
reiškia patys arabai.
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
i Matulaitis Vincas. Zapyškio vai.,
Kauno apsk., buk gyv. New Yorke. iš daug skirtingų elementų, turi sa
Palestina prieš pirmų pa
Morkeliunas Vladas, spėjamai gy vyje galingą šilimą. Šildydama gasaulinį karų buvo turkų val
j tingai, ištarpins Reumatiškus skaus
vena New Yorke.
' Mykolaitis Antanas, buk gyvena mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
doma. Po karo anglai paė
Anglija ir Graikija
Bombos Graikijoj
pimą. dieglius, Šaltį. Daugumui žmo
Kew Yorke.
Rakietinės bombos virš Anglijos vyriausybė pra mė jų valdyti, kaipo Tautų
Norvilaitė Liudvika, i Ameriką nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
atvyko 1938 m. ir gyveno Chicagoj. Nelauk ilgiaus. ale tuo jaus įsigyk
Švedijos davė rusams 300 neša, kad ji ištraukia savo Sųjungos mandatų. Dabar
Norvidienė Marė (Marcinkaitė), DEKENS OINTMENT. arba rašy
milionų dolerių paskolos iš kariuomenę iš Graikijos. anglai nori Palestinų pada
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
nuo Jurbarko, buk gyv. Chicagoj.
Ekstra didelė dėžė
Namajuška Balys, Zarasų apsk. 4-oz $2.00.
Švedijos. Dabar tokios bom Tas daroma susitarus su lyti į žydų ir arabų kraštus
(29-7)
Orint Ona su dukra Mary ir sū 16-oz $5.00.
bos pasirodė virš Graikijos. Graikijos vyriausybe, bet ir duoti abiem tautom pla
DEKEN S OINTMENT CO.
numi Juozu, buk gyv. Detroite.
P. O. Box MC. Newark 1, N. J.
Patumis Tydi (Teodora MeiliunaiPaslaptingos bombos at ne dėl rusų reikalavimo. čių savivaldų. Lyg tik buvo
tė). buk gyvena Chicagoj.
skrido iš šiaurės virš Graiki Anglija pergrupuoja savo iškeltas tas planas, tuoj ki
Patalau^caitė Marė.
knygųIr žolių
PigenaitV Uršulė, Naujamiesčio
jos sostinės tų pačių dienų, kariuomenę Viduržemių ju lo ginčai, kur pravesti ruSANDĖLIS
vai.. Panevėžio apsk.
kada ten atplaukė Ameri ros pakraščiuose. Tikras bežius tarp žydų ir arabų
Putinas Augustas, iš Tauragės,
buk gyv. Philadelphijoj.
laikas, kada anglai visai gyvenamų sričių Palestinoj.
kos laivai.
Aukso Altoriukas, maldų knygelė,
Putinaitė Agota, iš Tauragės, buk Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
pasitrauks iš Graikijos, dar Palestina yra mažas kraš
gyv. Philadelphijoj.
viršeliais ................................... $1.75
Piškelis Adolfas, Labanavos km.,
tas, ji turi 10,429 ketvirtai
nėra žinomas.
Jugoslavija Paleidžia
Vainikėlis, maža maldų knygelė,
Vilniaus apsk.. gyv. Norwoode.
mišios su paveikslais, drūtais apda
nes mylias ploto. Ji yra ma
Iš jugoslavų kalėjimo bu
Pakulaitis Karolis, spėjama igyv. rais .............................................. 65c.
Riaušės Brazilijoj
Waterbury.
žesnė, negu pusė Lietuvos.
vo paleisti trys Amerikos
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
Pučkauskas Juozas, iš Virbalio.
Brazilijos
sostinėj Rio de Kiek žmonių gali sutilpti
su kankinimo įrankiais . — 30c.
kariai, kurie ten išbuvo 7
Paulienė Antonina (Slepavičiutė). ga,Raktas
į Gyvenimą, atsidaryk du
Janeiro
kilo
žmonių
riaušės
tokiame
kraštelyje?
Žydai
iš
Tauragės,
gyv.
Toronto.
Canada.
mėnesius. Prieš tuos ame
ris,
o
atrasi
paslėptus nuo tavęs ta
Pivoriūnienė
Barbora
(Juškaitė),
tvirtina,
kad------------------------Palestinoj„ —
dar
t
v...- -------------------Amerikiečiai mėgsta visokias organizacijas. Yra Lelenų km., Tryškių vai.
vo laimės gyvenimo turtus, arba
rikonus jugoslavai buvo iš prieš pragyvenimo pabranPetrėnas Juozas, gyv. Chicagoje. meilško apsivedimo gyvenimas $1.00
kėlę visokių kaltinimų, ne girnų. Minia daužė Krautu-,yra daug vietos, nes.su lau-f net dvynų organizacija, kuri dabar turėjo suvažiaviNebijok Mirti, knyga su paveiks
Viktoras ir jo žmona Vin
langus,
apkūlė
policijų,
irigacija
ir
išvysčius
prama
Grand
Rapids mieste. Vaizdely matosi dvi poros cė Pocius
va dėl šaudymo Į jugoslavų vių
lais
......................... ..................... 60c.
Drignytė.
k.f pagaliau u,
..... monę irUn ^al.tų gintis -*
- kariuomenė
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
Petrvla Antanas.
dvynų, suvažiavimo delegatų.
žandarus. Bet ilgas tardy bet
knyga ......................................... $1.50
Plioplienė Ona.
mas nieko neįrodė, o dabar policija minių išsklaidė. Tik daug daugaiu žmonių.
Duktė Marių, graži apysaka 25c.
Papendik
Olga.
iš
Raseinių,
buk
Lengvas būdas išmokti anglų kal
gyvena Chicagoje.
Jugoslavija suimtuosius pa gyvenimo brangenybė pasi
Aplink visų Palestina gy LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
bos be kito pagalbos .............. 35c.
Petrulis Povilas.
liko,
kaip
ir
buvusi.
leido.
Neužmokamas Žiedas, graži apy
Petrulis Juozas, apie 50 m. amž..
vena arabai, kurių Afrikoje
abu kilę iš Vabalninku. Biržų apsk., saka ............................................. 25c.
Bendri Manevrai
ir Azijoje yra apie 50 mi
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE
buk gyvena Bostone.
Gudrus Piemenukas, vargo apsa
Indijoj Riaušės
Jieškomieji ar apie juos žinantieji kymai ........................................ 25c.
Amerikos, Anglijos ir lionų žmonių. Visi arabų
maloniai prašomi atsiliepti:
Erodas Boba ir velniškas tiltas
Indijos mieste Bombeju- Turkijos karo laivai darys' kraštai palaiko Palestinos
Pajieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
Lithuanian American Information
............................. 35c.
je iškilo kruvinos riaušės.
_ karo
_
Center, Sočiai Service Bureau,
s-į bendrus
manevrus _
E- arabus jų kovoje prieš žyKaip Duktė gyveno pustynėj 25c.
Konsulatų, kurio adresas yra paduotas šių pajieš233 Broadway. New York. N. Y.
Sapnų Knyga su paveikslais, ap
Jau virš 200 žmonių yra Į gėjų juroje, netoli Darda- dus. Anglijai ir dargi AmeAme
kojimų pabaigoje. Konsulas praneš, kas
daryta ....................................... $1.35
užmuštų ir apie tūkstantis nelų,
- Graikijos
- —
.ir _
.
i
®
Turkijos rikai tenka skaitytis su aStebuklingas Zerkolas, graži apy
jų pa j ieško ir iš kur.
sužeistų. Riaušės kilo tarp pakraščiuose. Karo laivai rabų kraštais, nes bebręssaka ............................................. 25c.
APSIVEDIMAI
Grigorius, gražus skaitymai 30c.
indų ir magometonų dėl manevrams jau renkasi tančioj kovoj prieš Rusiją Aleksandravičius Karolis, apie 55 Janušonis .Juozas, Karužiškių km..
Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c.
magometonų
reikalavimo Graikijos ir Turkijos uos- arabų kraštų politinė ir eAš. Bronė Spudienė (po tėvais
Keliauninkai j Palestiną ... 30c.
’ An ' 4 *tv-VRo pr,es Panevėžl° aPsk-- buk «-vv- New Yor- Ramanauskaitė),
pajieškau savo gi
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir
duoti jiems visišką nepri tUOSe. Tai vra “atsakymas konominė reikšmė bus di- Andriejaitis Le Sapr.agių k ū- Jokubaitienė Marė. buk gyvenanti minių. Stasio Gustaičio
ir jo se Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių
Šiaulių apk.. spėjamai gyvena New Yorke.
sers Marės Gustaitytės-Crajauskieklausomybę., Riaušės kilo^ ir j ruSų reikalavimą dėl Dar- dėlė. Ypač arabų kraštai y- mo,
kaip geriau jiems tikt $1.00
Chicagoj.
Juškaitė Ona, Lelenų km*.. Tryš- nės, kadaise gyvenusių Baltimorėj. reeceptų,
Kalkutoje, kur 10 žmonių danelų.
Salemonas, laimių knygutė
15c.
ra svarbus tuo, kad ten ran Aleksonytė ■korė. dib.tė Florijono kių vai.
Taipgi pajieškau Juliaus Gustaičio,
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno
žuvo
ir
Mikalinos,
Ricie.j
sm..
Leipalini
Jakaitienė
Petronė,
kadaise gyvenusio VVinnipege. Ka
dasi daug aliejaus
..................................... 20c.
gio vai.. Seinų apsk, spėjamai gy-■ Jurgant Otilija, iš Raseinių, buk nadoje. Turiu labai svarbų reikalą.
Filipinuose Areštai
Burykla
ir Burtininkas .... 35c.
Čia paduoti faktai rodo, vena Bostone.
. gyv. Chicagoje.
Jie patys ar kas juos žino. maloniai
Karvės ir nauda iš jų, geresnių
Rusija ir Kinija
Nepriklausoma Filipinų k0(jeĮ Palestinos klausimas Barčas Antana.-. Pučių kaimo,. Januška Juozas, nuo Veliuonos. prašomi atsiliepti.
sūrių padarymas, su paveikslais 25c.
vai.
1 Jankauskas Julius, buk tai gyv.
BRONĖ SPUDIENĖ.
Amerikos kongreso at respublika peigyvena savo yra sunkjai išsprendžiamas.! Veliuonos
seno ir naujo testamentų,
Baziky Emilija, aukle Ba'.tramie- ‘ Bostone.
858 Glenmore Avė., Brooklyn. N. Y. suIstorija
paveikslais.............................. 35c.
Jurevičiūtė (Ona ar Elena), Mešstovai Kinijoj pasakė spau pirmą knzi Behkviduojant Hitlerizmag Europoje su_ jaus.
Nedoras Žydas, jaunų merginų
kalaukio km.. Joniškio vai. Biržų
Antaną- ir larytė.
Pajieškau P. Stanaičio, kuris buvo
dai. kad Rusija siekia įsi ginkluotą valstiečių judeji-bet vįsoj Europoj Baziky,
apsk., turi brolį Juozą.
Bražėnas Joną- U:er.»s apskr.
išvietintas iš Lietuvos į Vokietiją, ir kupčius ......................................... 50c.
galėti visoje Kinijoje ir į- mą, vadinamus Hukbala-:jar jr dabar yra daug an- Blynienė Emilija K-ytėi. gyve Januškevičius Juozas, sūnūs Fe Juozo Kuncos, kilusio nuo Veliuonos Ponsko Piloto galas .................. 10c.
likso. Daržinių k«u.. Daugailių vai., Daugiau žinių suteiksiu kai atsi
120 Dainų Rinkinys .............. 75c.
Montreale.
jungti 400.000,000 kiniečių haps, kariška policija su- tisemitizmo, kurs kai kada naBaranauskas
Savizrolas, juokingi skaitymai 50c.
Fr. k-a.-. sūnūs To Utenos aosk.. į Ameriką atvyko šauks. Mano adresas toks:
sferą.” jei
Jei areštavo 400 valstiečių v^prieš D. Karą. buk gyv. Pittsburghe.
jį savo “įtakos
įiaKos sierą.
•
nnornmais žv- mo. buk gyv. B ■ e.
Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.
WM. MASTEIKA.
Kauzar.as Pranas, Spitlių dvaro,
Brazys
Stasys,
:k
c.,v.
Chicagoj.
Kantičkos, šv. giesmės .... $2.50
Hancock Street,
Amerika žiopsos, Kinija pa- dų. Kai kuriose vietose kilo! • ? •
•- Furonns
Bajorinas Izie ius ,r jo sesuo Šaukėnų vai., Šiaulių apsk.. į Ame-'
Gromatos į Lietuvą, su dainelėm,
Dover-Foxcroft.
Me.
teks i Rusijos
globą,
sako
Į
protesto
streikai
dėl
vals-',
Bęt
pasaul
i
s
yra
uždaras,
o
pr<
Rusijos globą
Viktorija, Burga
km., Viduklės rika atvyko prieš D. Karą.
15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas
vai.. Raseinių apskr.. i Ameriką at Klimienė Paulina (Misiūnaitė), iš
Įtiečių areštų.
Pajieškau Onos Bartkiutės (pagal 40c., 3 tuzinai už $1.
tie kongresmonai.
5 žydų tariami “namai” Pa vyko prieš D. Karą
Šeduvos vai.. Panevėžio apsk., buk vyrą
Kukučionienė), kilusios iš AlŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
Chicagoje.
sininkų kaimo. .Stakliškių valsčiaus. Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
lestinoj yra sunkiai pasie Bielskus Andr:. . ,\h rgavos km.. gyv.
Kazanewski (Koženauskas) My Alytaus apskrities. Rodos, kad gy Nuo cukrinės ligos .................. 80c.
I Mariampolės apsk.. tuk gyv. Mont- kolas.
nuo žežmarių, Trakų apsk., vena Philadelphijoj. Ji pati ar kas Vidurių valytojas ...................... 60c.
kiami.
Į reale. Turi dukrą .ardu Julė.

Reumatiški Skausmai

Iš Plataus Pasaulio

j

Žydų Tragedija ir Palestina

atvyko prieš D. Karą, apie ją žino. malonės pranešti šiuo Nuo veneriškų ligų .............. $1.20
Bitkauskienė Sazciak- a. iš Gižų. į Ameriką
gyv. Chicagoje.
Mariampolės apsk.. Ameriką otv bukKablius
adresu:
Skausmingų mėnesinių reguliatorius
Petras.
ko po D. Karo.
MAGO. ŽILIONYTĖ’ZIKAS.
..................................... 60c.
Kuodis
Antanas.
Sartaragis Airi,..
7&4 North Riversido Strort,
Nuo dusulio, kosuliu ir nrainiį
Klikna
Vincas.
Saukus, buk -gyv. M * Yorke ai
IVaterbury 10, Conn.
asthmos ...............................
60c.
Palestinoje neramu. Žy-Jtų propaganda ir Anglijos’
Kijauskaitės. Marė ir Magdalena,
VVaterbury.
Nuo vandenligės ........................ 60c.
iš
Pajevonio.
dai triukšmauja prieš ang- pažadai 1917 metais sustipBukšniutė. ištekėjus, buk gyvena
Katilius Jurgis, buk gyvena Uti CHICAGOS BARGENAS Nuo užsisenėjusio kataro bei hay
Yorke ar Waterbury.
fever ............................
85c.
lus. Arabai ruošiasi “šven- rino idėją, kad Palestina
ca, N. Y.
Jungtinių Valstijų pirma New
Burbaitė Marė. iš k-bartų
Parsiduoda
kepyklos
biznis-BakeNuo
inkstų
akmenėlių
bei
strėnų
60c.
Kasakaitis
(Kasacavage)
Elzbie

tam karui,” jei anglai nusi- turi būti žydų “pažadėtoji sis prezidentas, George Wa- Balkan. apie 6<» m. amž.. į .Ame ta. buk gyv. Luzerne. Pa.
ry. Kepa juodą ir baltą duoną; trys Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
atvyko pi .D. K. o. ;■ i. i leis žydų reikalavimams, žemė.”
trokai išvežioja. Biznis išdirbtas per Vyriškumo pataisymas ............ 85c.
Kutka
Marė
(Žemaitytė).
Vinišshington, kartu buvo ir riką
New Yorke. ur: sūnų uaktarą i.MD). kių km.. Plokščių vai., šakių apsk.. 20 metų. Kartu yra krautuvė. 6 karų t Trajankos, stambios ................ 60c.
Palestinos mazgas atrodo Bet Palestinoje kol kas Francijos pilietis. Pastarąją Barkauskas Stasys, Smkoi ,ų .
buk gyv. Bostone.
garažas ir 5 kambariai gyvenimui, j Kamparas, pakelis ....................... 35c.
neatmezgiamas. Dabartinių gyvena tiktai 600,000 žy- pilietybę jam suteikė Fran Smilgių vai., gyv. Kar Joj.
Klapatauskai. Mykolas, Ignas ir Kaina $3.500. Partneriai nori skir-! Plaukų augintojas — saugoja juos
Bernotienė Mikėną ė i. Kape -- Marė. Mykolas ūkininkauja Chica- tis. Rašykit tuojaus:
nuo pražilimo ...................... 60c.
laiku ginčas tarp žydų ir dų. Iš to žydų skaičiaus a- cijos seimas.
kių km., Debeikių va'... Utenos u - | gos apielinkėje.
V. B. AMBROSE,
Nuo nemalonaus burnoskvapo 85c.
buk gyv. Chicagoje.
Anglijos eina dėl įsileidimo pie pusę miliono vra atvyKlikna Vincas, inžinierius. savo 927 W. 34th PI.. Chicago 8. III. Nesišlapink miegodamas ........ 60c.
Beleckis Adomas, bt- gy Woi ! laiku gyveno Honolulu.
Nuo nutukimo, eik kudyn _____ 85c.
į Palestiną 100.000 žydų kę į Palestiną laikotarpyje
Krikščionybė buvo pripa cester, Mass.
Klova, Domininkas ir Pranas, is
pilvo (beari burn)
imigrantų. Bet jei tiek žv-tarp dvejų didžiųjų karų, žinta tik pradžioje ketvirto Balsys Petras, buk t; • b »LOcOI Kalčių km.. } lakių vai., Mažeikių PASKAITOS IŠ ŠVENTO Nuo surūgusio
85c.
.....................................
Bitkeriai iBiicher). Va-’
‘ apsk.. f Ameriką atvyko prieš D,
dų ir butų įleista į Palesti-1 o apie 100,000 žydų dai amžiaus. Tas pripažinimas karas
RAŠTO
Tyra mostis. nuo bile kokio nie
ir Karolis.
K a i*4.
žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
ną, niekas dar nebūtų iš-J prieš pirmąjį pasaulinį ka- yra žinomas kaip Milano E- Bulovas Antanas.
Kamowskv Frank (Kunigauskas
do
visokius skaudulius, apdegimus
Bulovas Julė.
' Pranas), Kunigiškių km.. Kruonio
Šv. Rašto Tyrinėtojų paskaitos yspręsta. Nuo vieno iki pus-Įrą gyveno Palestinoje. Ša- diktas, kurį paskelbė Kons Cviklienė
t.t.......................................... $2.25
Elena (Ina „suraitė>. o vai.. Trakų apsk.
ra laikomos kas sekmadienis, vaka ir
antro miliono žydų Europo-'lia žydų Palestinoje gyvena tantinas ir Licinius.
pie 50 m. amžJ Užtuktų km.. Pas Kontrimaitė Zosė, gyvenusi Gedri rais nuo 5-kių. PF.CK HALL salėj, Pailių arbata arba mostis _____ 85c.
ŽUKAITIS,
(41)
valio vai.. Birža apsk. turi sūnų mu km.. Alsėdžių vai.
1446 E. 82nd ir Wade Park Avė., I 335 DeanM.St..
je nori kur nors keltis iš apie milionas arabų, kurie
Snenrernort. N V
Vincą.
Karalius .Jonas. Trilaukio km., Pa Cleveland, Ohio. įėjimas iš 82nd St..
aukščiau
Europos, todėl jei 100.000 sudaro .Palestinos gyvento Ramusis arba Pacifiko Cicon Frank Pranas Cicėnas) Au- jevonio
vai.. Vilkaviškio apsk., į A- trečios lubos. Kviečiame visus. Ižan-| , PAAIŠKINIMAS: . Del .....
ga
nemokama,
rinkliavų
nebus.
Kai.
ske
ĮB>iamų
knygų
prašome
kreiptis
į
gutiškės
km..
Melagė;
ų
va!.,
švne
meriką
atvyko
prieš
D.
Karą*.
ir galėtų nuvykti Palesti jų daugumą ir bijo, kad žy vandenynas apima 40% vi čionių apsk.. -aus Karoiio ir Iza
Keleivio admmistKlasavičius Kazys, apie 75 m. am bės Jurgis Vanagas, temoje: “Šitas Pa^į. skelbėją.
non, žydų klausimas Euro dai neimtų viršų Palesti so musų žemės rutulio pa belės Černiauskaitės. į Ameriką at žiaus, Gražiškių km.. Vilkaviškio Pasaulis Bus Sunaikintas” ir “Ką'rac’Ja ri nepardavinėja.
apskr.
1911 m., gyv. C hieagoj.
Reiškia Pasaulis.”
(39)!
“Kel.” Administracija.
poje nebūtų išspręstas.
noj. Arabai baukštosi, kad viršiaus. Atlantas tik 25%. vyko
Cibas Adomas] Vazgt lių km. Ute . ^v‘Č^kus Izidorius, šauklių km..
Žydai nurodo į didelę ne žydai gali juos nusmelkti ir
Šimkaičių vai., Raseinių apsk.
nos apsk.
Ona (vyras Pet
Zosė.
laimę, kuri juos ištiko per ilgainiui visai išstumti iš
Draganauski:
Apskaičiuota, jog kas 70 Daunytė Lt ja, Burkiškių km.. I^atvin-Gurowska
*I'
ur
’
du
sūnūs,
Edvardą ir
karą. Hitlerio žmogžudžiai Palestinos.
Narcisą. buk gyv. Brooklyne.
metų gyventojų skaičius pa Papilės vai.
Lankauskai. Ildefonsas, Ottonas ir
Dubinskas. Vadas ir J nigs, lė
išžudė Europoje per karą
Daug kas siūlo iškrausty dvigubėja.
Ignas, jų motina Kauzanaitė, ŠaŠltlučių km.. Vekufnos vai.
5.700.000 žydų. Pagal ša
rorių dv.. Kražių vai.
Darsinis. Kazyfe ir Pranas
ti arabus iš Palestinos į Si
J.eonai (Leonavičiai) sūnus Juozo
lis buvo išžudyta tokie skai riją. kur yra daug tuščios Jungtinėse Valstijose kas Devenis Jor.a.-.I sūnūs Jurg?*.
Kuršėnų, Šiaulių apsk.
Devenvtė Bertą, Kilučių km.. Bir
Knygoj* aprašomi Dievai, pradedant nuo saulės
čiai :
Lazickai. Antanas ir Jonas.
vietos, o visą Palestiną už met suvartojama 60% viso žų apsk.
garbintojų iki pat krikščionių gadynės.
Misiūnas Kazys. Šeduvos vaisė.
Dremidziutė 'Jlasienc?'. RadzviK raštas
Buvo žydų Dabar yra leisti žydams. Bet prieš to iškasamo aliejaus pasauly.
Panevėžio apsk.. gyv. Chicagoje.
lonių
km..
V
f-m ių .vai. Se:::'
3.500.000
125,000 kį planą arabai griežtai pro
Lenkija
Mileris Mikas ir jo žmona Marė
buk gyv. Ch:cag®je.
240.000
Vokietija
Eisniont Teklei Bugaila-I ><•' vska Varnaičių km.. Batakių vai.. Tau
191.000
lo’.ooo į testuoja. Arabai yra prie-', Netoli New Orleans mies- giminės
Austrija
(tėvas Teofilis, molina Ju ragės apsk., j Ameriką atvyko prie
1X0/100
Čechoslovakija
f). Karą. Turi dukrą Metą-Oną.
lė Danuševiėiūt' ►. nuo Kur.-vnu.
«50
"ooo
!
šingi
atidarymui
durų
į
Pato
randasi
didžiausias
A900,OOO
Rumunija
Antanas, gvv. Chicagoj
Eitberger.
Jo
'tas
ir
Gustavas,
i'4x 000 J lestina didesniam skaičiui merikos ir viso pasaulio ą- Užsienių km Bublelių va, šakiu Martišius
48.000
Bulgarija
A.edzis Anastazija. Pakalnių km ,
75.000
Jugoslavija
20^-^ žydų. Arabai norėtų, kad žuolas.
apsk.. j Ame ui latvi,’k o po 1 Karo. Panevėžio apsk.. gyv. New Yorke.
3.020,000
Rusija
Miltinis. Juozas ir Kotrina, Pa
Eitberger Be ta. Užsieniu kaimo.
*240.000
120
ooo
Francija
kalnių km., Panevėžio apsk. bul
Bublelių
vai.
'
>»ių
apsk..
;
Amen
17.000
48*000
Italija
gyvena New Yorke.
ką atvyko po -3 Karo
PAGEDUSIO PROTO JAUNUOLIS
Vengri ja
700*000
185.900
Montvila Feliksas ir jo žmoni
Griškaitis. .Volfas ir Otilija
250*000
10,000
Lietuva
Gumbinas
SUnus Kazio, i: ’»ostaitytė, c*yv. Brooklyne.
'ii? ’nis Povi’as. Palipšės kaimo
Karužiškių kn .I Panevėžio a;- kr.,
Debeikių va'.. Utenos ansk.
Iš tų skaičių matvti. koki
buk gyv. I’k ai phijoj
Ia*"bau'-kas Jonas Pa'inšės km
Gavelien1 (Višhauska
nelaimė ištiko žydų tautą
Debeikių
va’.. Utenos apsk.
|prieš
Amerika
merisą atv
a > p
‘‘y. D. Karą.
Maknavičius
Pijus.
Paulikiškiu
Europoje. Lenkijoj. Vokie
Giedraitienė vjnalija, buk g\yvena
i’m.. laievomo vai., Vilkaviškio ap
Hermitage .VeJ Chicagoj.
tijoj, Vengrijoj ir kitose ša
i Ameriką atvyko prieš D. Rara
Gabrelaitis ' »ys ir Domininr
MJvidas Jonas, iš Pandėlio bul
lyse žydai veik visai išnai
35-32 m. an Subelių km.. K re
jryvena Bostone.
gos apsk.. aht •’<> parv,kę kuriarn
kinti, iie buvo žiauriausiai
Motiejūnas Juozas, gimęs Ame
laikui Lietuvnr. I
žudomi koncentracijos storikoie. buk gyv. New Yorke.
Girkantas
Mise’is Kazys.
Gulbinienė
(Liftoseviriutė).
vvklose, arba šaudomi speMatička Teofilė, turinti pusbroli
nuo Jurbarke 4k- gyv. Chicagoj.
cialinių hitlerininku burių.
■u Ralvs Mulinolis, buk gyvena
Gulbinas Arimas ir Gulbinaitė Bayonne.
N. J.
Galima suprasti, kad tie žy
Ona (ga' >t'' Js). vaikai Antano.
Masiokas Aleksas ir jo žmona An
Jų
motina
Kanitauskaitė.
Pupiskių
dai, kurie išliko gyvi. žūt
ton,na šfiunaitė.. gyv. Harrisburge
km. Linkuvos 41., Šiaulių apsk.
Pranas. Viršužiglio
būt neri aoleisti tuos kraš
Glaudelis V *, gyv. Chicagoje. ■ m.Marčiulionis
Kauno apsk., į Ameriką atvyko
Gmbvs
buk
tai
gyvenąs
no D. Karo.
u
tus, kur jie buvo naikina
Brooklyne.
Į,
Muhler Zeller Katrina. apie 60
mi. Visų žvdu didžiausias
Gmmo»o Ferdinandas, buk gyv.
retų amž. gimus Rusijoj (Sa-a.
Brooklyne.
•
noras yra turėti kur nors
tov).
j Ameriką atvyko prieš Did
Gudaitytės, e šerys.
Kare buk evy. \-ew yprkc.
Senovė* Liet avių tmyėtv
savo kraštą, kur jie galėtų!
Grigalius P'ts. bok gyvx Chi
Maknavičius. Kazio ipėdiniai’: sueagoje.
jaustis namie ir nebiiotų
,, .|.s
.
|Tus Silvestras ir dukra Ona tšei
Ypatingai dabartinės krikičlonybėa gadyreje kiekviena* turėta
M>.us su žmona no į
kj!usi ;. Pakvonioa
ViI^’
Gerule
perskaityt, nes tik tada galės aiikiai «opra*ti Dievo kasima
patekti į naujo antisemitiz
tėvais Kleinytt- Mariampolės a ORN..I
ansk.).
Petišinėkm
gyv.
Brooklyne.|
Rnvga
didelio formato, tori 271 pnalapį. Kaina popierog apdarai*
mo pavojų.
Marčiulvnas Antanas, apj^
m
Gurauskas VAfcs apie 60 metu <
Jc,no va, a Ivta-.s" epSkr
—
1
(H); audimo apd.—$1.25. Pinigui galima siųsti popierini doleri
Čia
matosi
William
Heirens,
jaunas
Chicagos
uni

Žydai skaito, kad Pales
arba “Monev Orderi” Advsscokit sakančiai:
Mi, nuo ;:•••••£• Njo 1906 metų, V'oriko aD-vko prieš D Kąra. ’
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SUKNELĖS RUDENS SEZONUI

"Keleivio” Knygos

Moterų Skyrius

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

ši SKYRIŲ TVARKO
M. M1CHELSON1ENE

DĖLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to,
Bažnyčia aalto, Kad tavo, o moks
lia .-vuKu. kad nebuvo Jeigu buvo, ta: norisi, atlauš nepagalvojęs žmona.
&*ipgi Nojus butu galėjęs nurinkti. į, Bet dėl ko gi norisi ? Dėl lto be valgio
Vk'^ UClašaeĮj L .1 * ‘*4* Į žmogui silpsta? Ir dėlko vienas maiiė- stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
giViDM isaiuiętt PO \ t.Nj iemę*
au.uoi, ? Kaip
guic.u tuv» gyvu žiau? Dėlko žmogui reikia cukraus,
pra.-toj buvo hiU, kutaluli.U: druakoi ir kitų panašių dalykų? Ko
.a kui ėuK-i tiek vaii'k-na. k;i<1 visą dėl jam reikia riebalų ? Situos klausi
a:<at apacii.tų? Kur Ui* vasouo da mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
*r yra T 2vai p U Nujailb aeliuyĮiUr Parašė D-raa G-mus. Kama .. 16c.
žalėje atsirasti po tvano juodveidžiai
r kitų veislių žmonės? Šitie ir šim- LYTIŠKOS LIGOS.
:ai kitų klausimų, į kuriuos negali
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM
atsakyti jokis kunigas, yra nuotakia: D-raa P. Matulaitis. Antra, peržiūrė
r aisKiai išdėstyti šitam veikale. ta ir papildyta laida. Kaina .
Knyga be galo plonu. Kaa žodis—tai
aktas; kas sakinys—tai naujas įra KURGI VISA TAI NYKSTA?
ngų argumentas griūva. Mokslas ir
Kur nykata viai tie lobiai, kuriuos
noksiąs nuo pradžios iki galo.
Kama ............................................ 88c žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomiškų klaOįsima aiškina garsuis Vokietijos soTABAKAS.
Kaip jis žmonėms kenkia.
__ cr Liau- cialdemokratų teoretikas Kari Kautakimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir ky. Kaina .................................. 18c.
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSISTATYDAVO SAU ŽEMĘ
1909 m., pusi. 63.......................... 26c.
Labai įdomus senovės filosofų daSOCIALIZMO TEORIJA.
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
Sis veikalas trumpais ir aiškiai: knygutės dalis yra: “Išvirkščias ma
raktais parodo, kaip iki šiol keitės kalas arba Kaip Atsirado Kalbos.**
draugijos formos, ir kodėl turės boti Parašė Z. Aleksa.
uakeistai* kapitalizmas. Kaina
26c 40 pus L .................. *................. 10c.

Rudens Vakaras

riu, taip
—Kaip aš veidžhr ne tik-Ar manimi, seniu
juokiatės? —■ klausėė Mažu- tai jauniems, bet ir s■seniems
tis, dėdamas kepurę ant galvas jau vėjų pripūtė.—
‘juokėsi šeimininkas.
krosnies.
—Prašom, kumaiti, to —Pirma ir aš taip ma
liau, prašom sėstis — pra niau, bet kaip išgirdau skai
šė šeimininkė.
tant, — tikėk- manim, kai
—Petrike juokėmės, dė- mynėli, — ašaros man pra
dele. — sakė Stasiukas, — dėjo riedėti... Parodo žmo
kad tėveli kalboje užvarė... gaus vertybę;
pradėjęs
musų visų minti ji viena skaityti ir galvoti, atskilą
balsu išdrožė.
gera nuo pikto dalyką, gali
—Užvarinėja mane vai drąsiai i akis veizdėti kiek
kai... Ką padarysi.
vienam ponui, nes žinaisi
savo
prakaitu save ir juos
—Žinoma, kaimynėli. —
sėsdamas sako Mažutis, — maitinąs... Tiktai, kaimynė
dabar tokia gadynė virto: li, paklausyk manęs, pa
NIHILISTAI
DŽIAN BAMBOS SPYCIAI.
vaikai gudresni už tėvus, skaityk kada. pasakysi:
Tragedija trijuose aktuose. Vei
lotos fonės. Daugiau juokų, na*
kalas perstato nužudymą caro Alek guIrAmerikoj
munšaino. Šioje knygo
daugiau išmano ir daugiau “Mažutis nemelavo” — ir
sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72
“Džian Bambos spypats pradėsi raštus pirkti.
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbėjimai,
žino...
humorisviso
reikalaujamos
tik
28
ypatosh
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
—Bet tas jų išmanymas
Petrike pribėgo. Apkabi
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 2oc. pagerinta laida. Kaina .............. 26c.
dažnai juos pačius pagadi nusi tėvo kelius, čiauškėjo:
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
Rudeniui artėjant, moterys galvoja apie šiltesnę aprangą, šiame vaiz
PAPARČIO ŽIEDAS.
na — atsakė šeimininkas.
—Tėvulėli,
balandėli,
KRISTAUS
VIETININKAS?
delyje yra parodyti .trys vėliausios mados rudens suknelių pavyzdžiai. Tai
Ir keturios kitos apysakos: (1) Na—Neduok Dieve — sako skaityk! Duosi, duosi pini
Parašė kun. M, Valadka. Knyga otaitikintia Vyras; (Z) Žydinti Gina;
yra originalus amerikiečių stiliai.
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų (3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuroMažutis. —Bet... tie tik pa gėlių. nupirksi knygelių.
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- doma kaip žmonės paikai tiki į viso—Mat, kame buvusi raš turės ta pora duonos kąs
genda, kurie pakliūva i ne
do, kad jis nėra joks Kristaus vie- k»s prietaru., burtus ir tt. .... l*c.
Vasaros Naktis
rininkas. 224 pusi. Kaina .. $125 ALKOHOLIS IR KŪDIKI AL
geras sėbrybes. O šit, kū tininkė.
ni, nes abudu dirba, netin
—Pamatysi, tėvelėli,
ne, kaip Gumbakio Kazys,
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
KOKIUS DIEVUS ŽMONES
Naktis graži, rami vaizdi;
namieji gėrimai atsiliepia jų vaš
jieško išminties ir šviesos aš neišmoksiu rašyti litai ė-j gi.—Taigi tatai, plepu, pleGARBINO SENOVĖJE?
Toli juokavimus girdi
kam*. Kas yra arba tikisi kada norą
musų raštuose, tie niekumet les — juodas... gražias, gi a- pU,—sak0 Mažutis. — o nebūti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
Ir dainas, ilgesy pradėtas...
Panašios knygos lietuvių _ kalboj* oerakaityti šitą knygutę. Kaina 10a.
nesuklys, nieko pikta nepa zias.
iki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
klausiate, ko atėjau.
Malonu vienkart ir graudu;
kius dievus garbino senovės indai be-, EILES IR STRAIPSNIAI.
—Dėdele, ar teisybė, kad
darys.
—Pasakysi
neskubėda
Į tolj eitum vienu du!...
arijonai, egiptėnai. chaldai, asyrai ,
—Et, niekai — pamojo tamstos Benediktas veda mas, — sako šeimininkas,
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die Į Šioj knygoj telpa 23 grražioa eilėm,
Naktis graži, dangus žvaigždėtas.
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko daugybė straipsnių, juokų ir tt.
Uršulę Pagiraitę? — pa barškindamas pypkę.—Ver
ranka šeimininkas.
Inos jie santikius su žmonėmis ture Puikini iliustruota- Kaina - . 2Re
—Dėde netiksi, taip šne klausė Onikė.
SOCIALIZMAI IR RELIGIJA.
)•■>. Knyga staml i ir labai užimanti.
čiau pypkes dekim, — ir
Mėnulis šviečia. Pradalgių
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.(M
—Teisybė, duktaite. jau atkišo tabako.
kėdamas, musų tėveliui. —
laibai įdomi Knygutė šituo svarbiu
Pakvipo šienas. Už rugių
klaueimu. Ją turėtų perskaityti kieksutarė; butų jau užsakę.
juokėsi Jurgis.
MATERIALISTIŠKAS
nas katalikas ir socialistas. Parašė
—Dėkui, kaimynėli, jau
Griežlė begriežia kanapėta.
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
—Ne niekai, kaimynėli, Pagirys kaip sublogo, nusi neberukau... Kaip pamečiau
ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Ant kalno snaudžia pušynai.
Kaina ........................................... lOe.
I
ne niekai. Aš pats mačiau tęsė toliau.
rūkyt, kosulys šiek tiek nu
Kapuos sapnuoja milžinai...
I Si knygelė aiškina proletariato fl—Ką ten sumanė Bene stojo, — sako jam Mažutis. į
tikrai: kas tiktai pradeda
Uizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka* MONOLOGAI IR
Naktis graži, rami, žvaigždėta.
gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti. DEKLAMACIJOS.
skaityti, galvoti, tuojau pa- diktas vesti — stebėjosi Jur
kius, tai perskaityk šitą knygelę.
—
Siuntė
mane
Domininkas!
Sieję knygoje telpa daugybė nau
liekti doresnis; pagaliau ir gis.
Kalba labai lengva. Knyga protau
Mėnulis šviečia. Nuo arklių
jų, labai gražių ir juokingų monolo
jantiems darbininkams neapkaimano paties vaikai — kaip
—Mat, pristojo Į Patum- Rimša prašyti, kad už jo .
ir deklamacijų. Visokio* teraoa:
nuojama. Kaina ........................ 28c gų
Juodi šešėliai iš šalių
darbininkiškos,
revo’iucionieriškoa
ne tie atsirado. Duok Die SIU avarą meistru; ve iuv- leistumėte dukterį, ir pątir-Į
QUniVi
VD
i kraštą lydi užžavėtą,
ti,
ar
daug
duosite
dalies.
niškos. Visos skambios, viso* gero*
ve sveikatos Gumbakio Ka teriskos negali verstis. No
Tenai, tenai, kur pušynai,
rrrrrrrTrrrroTrąvrrrrr* Tink* visokiems apvaikščiojimsuea
Visi prasijuokė, o tėvas
zimierui, — jis Įpratino, į- rėjo gauti musų Elzbietikę,
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
Kur
ilsis
bočiai
milžinai!...
gerinta laida. Kain* .................. Z8e
kalbėjo. Pirma pats šventą kad jam šeimininkautų: mo sako:
Naktis graži, rami, žvaigždėta.
dieną ateidamas, skaityda tina neleido — nenori pa —Kaip jis gali jieškoti
KUNIGŲ CELIBATAS.
vo — mes klausėmės; pas ti pasilikti be parankinės. didelės dalies, kad pats
Si knygelė parodo, kodėl Romo*
Maironis.
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia
kui pradėjo patiems daly Sakom: “Geriau vesk, ir maža ką teturi! Juk keturi j
išaiškinta visa ją bepatystės istorija
ti. Tiek padarė gerumo — gana.” Pamąstęs valandą broliai ketvirtdalį gyvenimo
jos pasekmės ir doriškas rivasižkijoa
Geriausia dovana yra
nupuolimas. Šia knygą turėtą parnei žmogui negali apsaky sako: “Jei Uršulė Pagiraitė teturės... ant ko tuos pini
minučių. Verdantį kečapą
APIE
VALGIUS
skaitvti kiekvienas vyras, tėvas ir
ta,
kuri
visuomet
nau

jaunikaitis, kurie geidžia, kad ją mo
ti... Iš bažnyčios vaikai, eis už manęs, tai gerai, o gus duosi?
supila į sterelizuotus karš
terį*, dukterįs ir mylimosios nepa
ja ir draugo vertina
kaip sudegę, parlėkę skai kitos dar nevesiu.” Nuėjo —Dėdele, pasakyk, argi
tus stiklus, uždaro aklinai.
pultą į tokią kunigų ar! o bu
Parakė
Kečapas iš Tomeičių
ma.
kun. Geo. Tovvnsend Fox. O D , *c
to lig vakaro: nuo darbo vienas, be piršlio; dėkui tas šaldras vertas musų O-Į
Pasidaro apie 6 kvortos kelietuvino Ferdinand de Samogitia
valandėlę gavę laiko, tuo Dievui, ir sutiko. Mudu su neles? — klausė Morta.— Imama šitokia proporci-!
Tokia lovana yra tik
Kaina .............................. .
«3e
jau knygeles nusitveria. Jo motina labai džiaugėvos; Tegul jieško tokios, kaip ja.
viena—geras laikraš
•
' šlto recepto mus prašė
KODĖL Aš NETIKIU
nukas su Juozuku jau ir gera' mergaitė, tyli, rami, jo seserikė... Onelė niekaip 1 pekas raudonu tomeičių 'šio skyriaus sena skaitvtotis. Ji visuomet nauja.
I DIEVĄ?
rašo žemaitiškai. Kasdien darbi, ko bereikia, o ir mu prie jų nepritiks.
ja Mrs. Mary Coniff iš
5 supiaustyti svogūnai.
Laisvamanis čia pasako, kodėl p>
Užrašyk savo draugui
džiaugiuos ir Kazimierui dė sų Benis nėra, rodosi, peik —Ir aš taip manau, kad 1 galvutė česnako.
negali tikėti. Pilna argumentą, kurią
Grand Rapids, Michigano.
nesnmuš joks jėzuitas. Ka:ua toa
“Keleivi.” Tegul jis
negali eiti. tik šneku, kad 2 raudoni pipirai (be sėklų).
koju.
tinas...
knygutės
.............................. 83c
lanko jį per 52 savai
—Kad doras, tai doras
—Kad ir norėtų kas pa manęs prašė.
1 1/2 lapelio.
Kečąpaa iš Grybų
KUR MUSŲ BOČIAI
tes j metus.
Vaikis tas Kazimieras. Kad peikti, neišras nieko ant —Puikią giminėlę gautų 1 šaukštas druskos.
* z
GYVENO?
paprastų bartis, 1 šaukštas čielų kvepiančių
tpkių daug butų. — pritarė Benedikto, — sako šeimi Onelė...
Kas savaitę ‘Keleivis’
Biblija sako, kad pirmutiniai imo
Proporcija
tokia:
plūsti!
—
juokėsi
Jurgis
ir
šeimininke.
ninkė. —Dievo padedama,
pipirų.
jam
teiks
naujų
žinių
nės
gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
1 pekas grybų.
kiti vaikai.
visai atmeta. Mokslas mano, kao
1 šaukštas salierių sėklų.
ir
primins
aukotoją.
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Tėvai tylėjo. Mažutis, 1 šaukštukas ankštipipirių 1 puodukas vandens.
knyga parodo, kodėl taip manom*
NEPAKANKAMAI GRAŽIOS
2
puodukai
uksuso.
kreipdamasis Į Onelę, juok (cayenne).
“Keleivis” kainuoja
įdomus ir pamokinanti*
skaitymas. Kaina ..................... 2fic
2 šaukštai druskos.
damasis sako:
tik $2.50 metams.
cinamono.
1 šaukštas cinamono.
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
—Nu, Onele, tad kaip gi 1Ve lazdelė
puoduko cukraus.
Vieno akto vaizdelis ir monolo
“
KELEIVIS
”
V^
šaukštuko
trintų
gvazdikų.
bus su Domininku? Tėve 2 puodukai uksuso.
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lje636
Broadvvay,
Ve
šaukštuko
trintų
muska

tuvaitė. So. Boston, Mass.
liai nieko nesako... Tu pati
Imama šešis pirmuosius tinių žiedų (mace).
1914 m.., pusi. 23...................... 10c.
So. Boston 27, Mass.
pasakyk, ar eisi už jo?
dalinius
ir
virinama
juos
2 šaukštai sausos muštardos.
—Dėdele, tu pats geriau
“Keleivi*,” 636 Broadvvay,
iki
daržovės
pasidaro
mink

1 žiupsnis trintų ankštpipirių
išmanai... pasakyk, kaip
SMth Boston. Ma**.
«»*»*»«- nrrni
man butų už jo nutekėjus. štos. Tuomet pertrina per (cayenne).
sietą, sudeda cukrų ir visus
—O taip, aš pasakysiu; prieskonius, surištus į šva
Grybus reikia nulupti ir
pinigus sukištum, kaip j rų audeklo šmotelį ir viri smulkiai supiaustyti. Kote
vandenį, o pati geros die na smarkiai, dažnai pamai lius reikia prašalinti, nes
nos nematytum: vargtum, šant. kad neprisviltų. Kai jie kieti. Grybus pavirinti
kaip muselė po išrūgas., o nuverda iki pusės ir miši vandeny, dažnai pamaišant,
dar kokioje ir išgintų. Ten nys jau sutirštėja, tada iki suminkštės. Tuomet rei
del tavęs vietos nėra. Jis ir prieskonius išima, supila kia pertrinti per sietą, su
pats sako: “Ar velniams uksusą ir pavirina dar 10 pilti uksusą, sudėti druską
man tos pačios, jei pinigų
ir kitus prieskonius. Pavi
nereiktų.”
gal ką išplepėjau be reika rinti dar 30 minučių ir tuoj
Pradėjo visi juoktis, kle- lo...
supilti karštą į karštus, ste
GRAŽIOS EILĖS, DAINOS
gėti.
Ir pasakęs visiems sudie, relizuotus stiklus. Uždaryti
—Kad piršlys, tai pirš išėjo. Šeimininkas išleido aklinai ir pastatyt vėsioj
IR BALADOS.
lys...
ligi pat vartų.
vietoj. Turėtų išeiti apie 12
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
Mažutis pasiklausė va
Žemaitė. puskvortinių stiklų.
223 puslapių dydžio, apie 150 Įvairią eilių.
landėlę ir nusispiovė:
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
—Žinokitės mergelės, aš
DARBO VALANDAS.
jums nebepiršiu; skirkitės,
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
Didysis Lietuviškas
kokius sau norite, saugoki
0T KNYGA!
TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
tės tik girtuoklių ir dyka-į
SAPNININKAS
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
duonių... O tuo tarpu eisiu!
Nauja, ▼iri 30« puslapių knyga
Popieriniais apdarais $1.00
gulti, nes namiškiai gali!
kurioje vra išaiškinta daugiau
Audimo apdarais $1.25
kaip 5000 sapnų
šios nuotraukos vidury stovi Bess Myerson, kuri duris užsisklandyti.
. j
Nustatyta kaina yra $2.00. bet|
Kiekvienas
t
arėtą
papnoM sava knygyną minėta kny c*
pernai buvo išrinkta kaip “Miss America,” Amerikos
—Dėkui, kumaiti, už ge
“Keleivio" skaitytojams tik $1.
Kiekviena* nusipirkęs tą knyrą P«*ložia«<*. FinijriM aerianei*
gražuolių karalaitė. Aplink ją matosi 4 kandidatės, rą širdį! — tarė šeiminin
Užsakymu* adresuokit taip:
«iųat “Money Orderio.** Popič -imu* galima sių*ti tie*i«>v pat,ra«
tame konverte, bet reikia šilčiai ubašyti savo ir “Kekivio” ad
kurios siekė tos garbės šių metų konteste, įvykusiame ;kė. — Paplepėjom, pasijuo-^
KELEIVIS
reoą ir nepamirškit prilipyt iii rantu* markę.
pereitą subatą Atlantic City. Bet nei viena jų nepraė- kavom, neprailgo nė vakaBroad **y. So. Boa ton 27,
“KELEIVI S”
Maaa.
jo. Šiemet “Miss America'’ titulą laimėjo p-lė Marilyn ras.
636 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
Bufered, Californijos gražuolė.
,
Į —Dovanokit man, seniui,;
ibviob

Dovana

SIELOS
BALSAI

C
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na
LSS Suvažiavimo “visų
™musų
““organizacijos
“
"
rių ir prijaučiančių veiklu
mo.
Spaudos ir knygų plati
Tarimai
nimas reikia organizuoti

TĖVAS NUŠAUTAS, VAIKAS SUŽEISTAS

Remkime Kovotojus už
Laisve!

per kuopas ir atskirus drau
Lietuvių Socialistų šuvaViso gauta aukų suvažiagus, mobilizuojant knygų
BOSTON, MASS 1946 M. RUGSĖJO 1 IR 2 DD.
žiavimo proga daug pažan- vimo proga $563.25. Visos
ir laikraščių organizuotų
gių lietuvių ir kai kurios tos aukos, išskyrus $20, kuLIETUVOS KLAUSIMU ; kad atsikūrusi, nepriklau platintojų tinklų.
organizacijos atsiuntė su- rie buvo skiriami aiškiai
LSS
veikėjai
ir
raštingi
j
soma ir demokratiška Lievažiavimui
pasveikinimų, nurodytiems tikslams, padraugai
turi
uoliai
bendra(
Įsitraukus Amerikai Į ka-' tuva, įeitų į pasaulio tautų ■» 1
x•
J * _ - -- 1 pridėdami
ir
piniginių au- skirti į Lietuvos Socialderą, L. S. Sąjunga pasisakė organizuotą šeimą, kaipo darbiauti spaudoje ir kokų.
imokratams Remti Fondą.
už rėmimą karo pastangų laisvas narys su visomis na- respondencijomis ir straipsLSS suvažiavimas nutarė
Lietuvos socialdemokravisomis pajėgomis. Tą mes rio teisėmis ir pareigomis, (niais, gyvindami laikraščių
visas
aukas,
sukeltas
šuvatai
sunkiose okupacijų, trėturmį.
darėme kaipo Amerikos pi
žiavimo
proga,
jei
jes
nėra
mimo,
bado ir visokių truliečiai, kaipo demokratai ir SOCIALISTINIO JUDĖ
aiškiai ‘paskirtos kokiam kūmų sąlygose veda kovą
LIETUVOS SOCIALDE
kaipo lietuvių kilmės žmo
JIMO REIKALU
nors nurodytam tikslui skir- už Lietuvos demokratiją ir
MOKRATAMS
REMTI
nės. Mes norėjome, kad ka
ti
i Lietuvos Socialdemok- nepriklausomybę. Mes, AFONDO
REIKALU
ras butų vedamas iki visiš
LSS suvažiavimas, po iš
ratams Remti Fondą. Iš to merikos lietuviai, nors sakos pergalės.
siaiškinimo, kokioj padėty
Fondo yra remiami kovoto- v° pinigu prisidėkime prie
LSS
suvažiavimas
kviečia
Karas laimėtas; visiška randasi šiuo metu socialis
jai
už Lietuvos demokrati- ju kovos palengvinimo. Tovisas
LSS
kuopas
ir
pavie

pergalė pasiekta. Bet su tinis judėjimas
kituose
nius
draugus
remti
visomis
ją, kad jie galėtų tęsti ko del, tardami širdingą ačiū
liūdesiu turime konstatuoti, kraštuose ir Amerikoje, li
visiems jau prisidėjusiems
vą už Lietuvos laisvę.
kad karo laimėjimas neį po apsvarstymo klausimo, išgalėmis Lietuvos Social
prie to kilnaus darbo, mes
vykdė tų kilnių obalsių, var- ar neatėjo laikas LSS-ai dė- demokratams Remti Fondų.
Čia skelbiame aukas, į- sakome:
L. S-D. R. Fondas tik iš
dan kurių galingosios de- tis prie bendrosios sočia
plaukusias LSS suvažiavimo
Visos pažangiosios orga
imtinais
atsitikimais šelpia
mokratijos skelbėsi vedan-'listų partijos Amerikoje,
I proga. Aukavo:
nizacijos
ir atskiri susipra
asmenis, kuriems būtinai
čios karą, ir kurie karo ka- pasisako taip:
tę darbininkai, visi dėkimės
Adv. F. J. Bagočius
___
?___
_____
JV.. davė( _____
„__ ~
muojamai
žmonijai
Socialistinis
judėjimas reikalinga pagelba. Jo paBūdamas
užjūry,
Amerikos
kareivis
Waters
vedė
į Lietuvos demokratijos
Bostone
..................
$100.00
naują viltį ir rodė skaistes- Europoje, nors ir liko po- grindinis uždavinys yra
airę
merginą
ir
parsivežė
ją
Amerikon.
Anądien
jie

gelbėjimo darbą!
LDD
centro
komitetas
.
.
25.00
remti
Lietuvos
socialdemo

nės ateities kelią.
i karinėse sąlygose daugelydu
susipyko:
ji
pagrobė
revolverį
ir
šovė
į
savo
vyrą,
LSS Suvažiavimo
LSS 133 kp. Norwoode 25.00
Dar karui nepasibaigus je šalių sprendžiamas veik- kratų visuomeninę, politinę
kuris turėjo ant rankų savo vaikutį, šūvis sužeidė vai Mr. & Mrs. K. Matuliauskai
Sekretoriatas.
agresingo hitlerizmo, fa- snys politiniame gyvenime, bei kultūrinę veiklą.
ką
ir
užmušė
tėvą.
Ligoninėj
slaugė
tvarsto
sužeistą
Baltimore,
Md
.............
25.00
šizmo ir japonų imperializ bet savo visumoje tas ju L. S-D. R. Fondas kelia
LSS 19 kp. Brooklyne . . 25.00
mo vietą tarptautinėj poli dėjimas dar nėra išgyve lėšas iš plačiosios pažan vaiko koją. Užmušėja areštuota.
Pasaulio Kviečių
Povilas Kručas,
tikoj užėmė Sovietų Rusija. nęs karo sukelto krizio. To giosios visuomenės aukų
to
ja
Juzė
Grinkevičiutė
ir
LSS
ORGANIZACIJOS
Norwoode.................. 25.00
Teherane, Jaltoje ir Pots- pasekmėje tarptautinis so- lapais, viešuose mitinguose,
Derlius Geras
sūnūs
Juozas
Grinkevičius.
KLAUSIMAIS
Jonas
Jankauskas,
dame Sovietų Rusijai buvo cialistinis judėjimas dar draugų susirinkimuose, pa
Bostone ..................... 25.00
padarytos nuolaidos silp- nėra atstatęs nė savo tarp- rengimais ir kitokiais bu-' T.
i- ,
it Tarp septynių atvykusių
Amerikoje šiemet kviečių
LSS centras lit.-.a Brook- > netuviu našlaičių yra Albi- Povilas Mankus,
nesnių tautų sąskaiton, ku-, tautinės organizacijos — dais.
derlius siekia 1,160,000,000
,
i na Raulinaitytė, 12 metų; Blackstone.................. 25.00 bušelių. Kanadoje kviečių
rios padėjo pagrindą poka Internacionalo.
L. S-D. R. Fondas kelia
LSS centro komitetas su- j Arvydas Simanis, 15 metų; LSS 20 kp., Akrone, is iždo ! užderėjo 450,000,000 buše
riniam chaosui ir neiš
Visoj eilėj Europos Ry lėšas ne tiktai Lietuvos so
°i Stasys Siutilas. 16 metų, ir ir atskiru draugų .... 28.00 lių. Austrijoj kviečių der
sprendžiamam kriziui.
tų šalių socialistinis judėji cialdemokratų veiklai už daromas įs 9 draugų
nariai
renkami
iš
Xew
Yor
 Danutė Vasiliauskaitė, 16 Adomas ir Barbora Vizniai,
Pokarinės netvarkos au-,mas dabar yra persekioja- sieniuose remti, bet tęs sa
lius siekia 155,000,000 bu
ka liko ir musų kilmės kraš-'mas ir taip pat begailestin- vo darbą ir Lietuvai atga ko ir artimųjų apylinkių ir metų amžiaus. Našlaičiais Bridgeport .............. 20.00 šelių, o viso pasaulio der
rūpinasi Bendras Amerikos Kanados Socialistų Lietuvių
tas Lietuva. Ji yra Rusijos' gai ir sistematiškia naiki vus laisvę, kad pagelbėjus kiti 4 iš kitų kolonijų.
LSS
centro
komitetas
ren

Skyrius, Toronto .... 10.00 lius šiais metais duos 5,Lietuvių Fondas.
»
plėšikiškos ekspansijos ir namas bei demoralizuoja Lietuvos darbo žmonėms
LSS 60 kp. Bostone .. 10.00 900,000,000 bušelių kvie
Anglijos bei Amerikos be- mas, kaip hitlerizmo ar fa greičiau atsikurti iš karo ir kamas dviems metams LSS
konstitucijos numatytu bu Visi atvykusieji yra per B. Vaitkunas, Lawrence 10.00 čių. Tai yra maždaug tiek
principinio
nuolaidumo šizmo eroje, arba kaip jis okupacijų griuvėsių.
gyvenę abi Lietuvos okupa LSS 6 kp. Pittsburghe . . 10.00 pat, kiek kviečių užderėda
du.
AUKA.
yra persekiojamas fašisti
Kuopų gaivinimas ir dar cijas, gerai pažįsta pirmuo Dr. D. Pilka, Bostone .. 10.00 vo prieš karą. Palyginus su
Lietuva šiandien yra to nėj Ispanijoj.
LSS suvažiavimas patvir
1945 metais kviečių der
talitarinio rasų okupanto
Čia Amerikoje LSS lai tina dabartinį Lietuvos So bas socialistinėse organiza sius okupantus bolševikus LSS 71 kp. Cambridge . . 5.00 lius šiais metais yra 13%
antruosius — nacius. Kai J. V. Stilsonas,
teriojama, jos gyventojai ko sau idėjiniai artimiausia cialdemokratams
Remti cijose yra pirmutinė kiek ir
geresnis. Vakarų Europoje
kurie
jų yra kalinti ir bolše Pittsburghe .................
vieno
socialisto
pareiga.
5.00
naikinami.
persekiojami, organizacija Socialdemok Fondo sąstatą ir, virš to,
derlius vra neblogas, bet
LSS suvažiavimas kvie vikų ir nacių kalėjimuose. I. ir O. Indreliai, Toronto,
gabenami į Rusijos vergų ratų Federaciją, bet vidu jis paveda LSS vykdomądaugiausiai
kviečių ekspor
5.00
stovyklas, o Lietuva yra ko jinės vienybės sumetimais .iam komitetui įtraukti į čia paskirus socialistinės Vieni jų buvo sumedžioti Kanadoje ..................
mipstis
Hraiičnis sniestis
nacių Lietuvoje ir išsiųsti LSS 61 kn_ LawrenGe , •5=00 tui turės Amerika, Kanada,
lonizuojama rusais ir "kitais LSS dėsis į bendrą socia Fondą draugus iŠ atskirų
Argentina. Pietų Afrika ir
- - musu organizacijas, nes darbams Vokietijoj, o kiti, Mrs. Philomene Wamer,
listinę Amerikos partiją kolonijų, kaip tai Brookly
Sovietijos žmonėmisAustralija.
darbas visuome artėjant bolševikams, pa Detroite...................... 5.00
Lietuvos žmonės pakarto tik tada, kai Amerikos so no, Pittsburgho, Bostono, sėkmingas
traukėsi vakarų link, Mrs. S. Paplauskienė,
Žinios apie derlių Rytų
tinai kruvinomis pastango cialistinis judėjimas susi- Philadelphijos, Norwoodo nėj yra galimas tiktai or tys
stengdamiesi
patekti
ame

ganizacijos
rėmuose,
o
ne
Haverhill
..................
5.00
Europoje
sako, ten padėtis
spies
vienoje
partijoje,
ku

ir
k.
mis įrodė, kad jie nori gy
rikiečių
arba
britų
globon,
partizaniniu
badu.
V.
Gegužis,
Dorchester
5.00
nėra
gera.
Vengrijoj, Ru
ri
savo
ruožtu
dėsis
prie
atL. S-D. R. Fondas duoda
venti nepriklausomu gyve
nes
per
pimąją
okupaciją
Su
LDD.
musų
broliška
Tarnas
Rubikas,
munijoj
ir
Lenkijoj
derlius
nimu. Mes skaitome musų sistačiusio internacionalo. finansines apyskaitas LSS
bolševikus
gerai
pažino
ir
organizacija,
mes
dirbame
W.
Hanover
..............
5.00 nesieks prieškarinio. Ten
LSS kviečia visus savo centro komitetui kas sesi
pareiga remti Lietuvos žmo
daugiau
į
jų
rankas
patek

pasiskirstydami
darbą,
su

Povilas
Dargis,
J del karo veiksmų, del skunarius,,
kurie
tik
turi
pro>
mėnesiai.
Pirmą
apyskaitą
nių pastangas atkurti ne
ti
vengė.
Nors
atvykusieji
tartinai,
turėdami
tuo?
pa

Pittsburghe
...............
5.00
botai pravestos žemės repriklausomą, demokratišką gos, būti veikliais dalyviais Į jis duoda praėjus šešiems
atrodo
išvargę,
bet
visi
yra
čius
pagrindinius
siekimus.
K.
Venslauskas,
i
formos ir del rasų armijų
darbo unijose, kuriose A-[mėnesiams nuo Fondo įsiLietuvą.
LSS
Suvažiavimo
sveiki
ir
dvasioje
nepalauž

Montello ....................
5.00 okupacijos laukai buvo bloMes iškilmingai skelbia merikoj telkiasi busimo ga-Į kūrimo.
Sekretoriatas. ti ir yra pasiryžę dirbti bet Surinkta Bostone Dr. Grigaičio gai apdirbti ir gyventojai
lingo
socialistinio
darbi-i
--------me, kad Lietuva ir lietuvių
kokį darbą, kad tik galėtų prakalbose .............. 140.25 dar kęs trukumus.
tauta turi teisę gyventi ne ninku judėjimo jėgos.
LSS IR KITOS VISUO
ramiai ir saugiai gyventi
priklausomu gyvenimu.
MENINĖS SROVĖS
Iš Europos Atvyko nuo to nacių ir bolševikų
MUSŲ SPAUDOS
Mes iškilmingai protes
Europoje sukurto pragaro.
LSS suvažiavimas, ap
26 Lietuviai
REIKALAIS
tuojame prieš totalitarinės
L. G. K.
AR ROMOS
svarstęs klausimą del so
Rusijos okupacijos siaubą
cialistų
darbo
lietuvių
vi

Rugpiučio 31 d. laivu
LSS suvažiavimas atkrei
Lietuvoje.
suomenėje.
nutaria:
“
Marine
Perch" atplaukė iš A. Bimba ir “Devy
pia
visų
narių
dėmesį
į
so

Mes reikalaujame, kad
Rusijos armija ir politinė cialistinės spaudos svarbą.
Lietuviai socialistai Ame Vokietijos 943 keleiviai, ku
nios Dūšios”
policija butų ištrauktos iš Mes turime LSS organą rikoje pareiškia savo šir rių tarpe 26 lietuviai. Dalis
“Keleivį” ir socialistinės dingą sutikimą dirbti vi jų Amerikoje gimę ir grižo
Lietuvos.
Mes reikalaujame, kad minties dienrašti “Naujie- suomeninį darbą sutartinai kaipo Ameriko? piliečiai, o Frank Lipskis iš Mexico,
Lietuvos tremtiniai Sibire, nas.” Tuos laikraščius turi su kitomis musų visuomenės kiti atvyko kaipo imigran Me. gavo laišką iš Lietu
vos, kuriame jam rašo:
ir Rusijos tolybėse galėtų me remti ir platinti.
srovėmis ir grupėmis, kada tai.
PARAŠĖ KUN. VALADKA
“Brangus
Pranciškau...
Lilija
Janavičienė
su
segrįžti į savo gimtinį Kraštą.
Svarbu leisti socialistinės tas darbas yra visuomenei
SKYRJUS I. Ai&kinama laikai ir splinkybėe kada j Pašau1) aiejc
Mes reikalaujame, kad, literatūros, brošiūrų ir kny- naudingas ir nėra priešin sere Elena Zimavičiute vyk Dabar aš duodu žinoti, kad
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus irdfcai
iusų pusbrolį Adomą LiosLietuvai butų grąžinta tei- ‘ gų tiek politiniais, tiek ir gas musų pagrindiniams sta į Worcester. Mass.
nuskriaustoms minioms.
kį
su
jo
visa
šeima
palaido

Marė
Šalkauskienė
į
Clesė gyventi nepriklausomu kultūriniais klausimais,
SKYRIUS
II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijocbijos bažnyčia
siekiams.
jom balandžio 26 d., 1946
velandą.
gyvenimu ir mes linkime,! Laikraščių rėmimas ir
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4, Romiškoji bažnyčia.
Juozas Sutkaitis į Wor- metais ir jo kaimyną Anta
Ypatingai šiuo metu mes
SKVRIUS III. Ar Jėzus Kristus buvo Romos Katalikas?
ną Klimanskį, devynios du
skaitome naudingu ir rei- cester, Mass.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
minarijoj* dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino koiuų
Inžinierius
architektas sios sykiu tapo palaidotos.”
kalingu darbą Amerikos
•••ma valstybėje administracijos formų. Aizkinuanias tas lor
F.
Lipskis
pasiuntė
tą
Lietuvių Taryboje, į kurią Jonas Puiša, Amerikoje gy
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tosio
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
LENGVAS BUDAS
susidėjusios srovės ir orga vena jo dėdės, Antanas laišką A. Bimbai “išaiškin
3KYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų daro*.
nizacijos siekia paremti lie Jankauskas Chicagoje ir ti,” ką reiškia, kada Lietu
SKYRIUS
VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas ii. lasvuuIŠMOKTI ANGLIŠKAI
tuvių tautos pastangas at Viktoras Jankauskas, New voje ištisos šeimos miršta
cija ir popiežių prakeikimai.
kurti laisvą, nepriklausomą Britain, Conn.. bet jų ad iš sykio ir reikia po devy
SKYRIUS VIL Romos ba:nyčios nuopelnai Francuzijai 1896 m
Filipinų revoliucija ir prit zastys, kurios tų revoliucijų usauae
nias
dūšias
iš
karto
laidoti.
resai
jam
nežinomi.
Jeigu
ir
demokratišką
Lietuvą.
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
Romos bažnyčia Ispanijoj ir oieasiKoj.
Jankauskai ar kas iš gimi- A. Bimba išaiškino šitaip:
SKYRIUS
VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apie
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
Lietuviai sacialistai visa njų norėtų su iuo susižino “Netenka abejoti, kad fa
kitas bažnyčias. Keformatonų pradžia, jų pasisvenumai ir paširdimi dedasi į tremtinių ti, gali rašyti į Lietuvos Ge šistiniai banditai tuos žmo
reiėkimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo įndu.geficijae
ir bėglių šelpimo darbą, neralinį Konsulatą, 41 W. nes išžudė. Galimas daik
KIEKVIENAM ROMOS K ATAUK UI reikėtų perskaityt tų
per
Bendrąjį
Amerikos
Lie

ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
82nd St., New York 34, N. tas, kad pranešėjas pats
knygų, ne* joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai
tuvių Fondą, per Lietuvai Y.
simpatizuoja fašistams ir
susipažint su visa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
Remti Draugiją ir per kitas
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuna turi vienok] ar kitok] su
Loreta Tamoi-aitienė, A- todel tiktai pranešė, kad
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir ui ru
šalpos organizacijas.
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
merikos pilietė, su devynių ‘devynias dūšias palaidojosinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų vei&aių perskai
metų
sunum
Antanu,
septyme
sykiu
ir
jus
žinokitės
:
tyti. laip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
Visokiame bendrame vei
pykite
ant
tarybinės
vy

Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
K ~
kime socialistai dalyvauja nių metų dukra Nijole ii riausybės, darykite
Audimo virieliais, grasiai sidabrinėm raa*«m įspaustas kny
daktarą ar traukiniu važiuojant.
visokius
dviejų
metų
sunum
Wilhelsavo vardu, savo organiza
gos vardas, KAINA 32.W.
spėliojimus.”
mu.
cijų įgaliojami.
Tvirtais popieros viršeliais. kaine tl.Sė.
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
Vadinasi, jei žmogus bi
Teodora Jagėla, Marė
Galime gaut pas suturiu, sekančiu adresu:
pilną teisybę, jis
kaina 35 centai
LSS suvažiavimas kvie- Bernotienė, kun. Albinas jo rašyti.....
BET. M. VALADKA.
R. D. 3, DALTON. FA
jčia visus LSS narius ir pri Martišiunas. Lietuvoje bu-! “simpatizuoja fašistams,
Taipgi galima gauk tų knygų noordyta kaina irjaučiančius šiuo sunkiu mo- vęs žinomas teisininkas ir Bimba duoda lyg ir patari“KELEIVIS”
mentu parodyti ypatingo!advokatas Stasys Mockus mą Gedvilai, ir tą rašėją
“KELEIVIO” KNYGYNE
gyvumo, pasiaukojimo ir su žmona Prane, sunum pasiųsti paskui tas devy636 Broadvvay,
So. Boston 27, Mass.
darbo musų demokratiškos Vytautu ir dukra Danute.
nias dusias, tada F. Lips636 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS.
visuomenės politinėj ir šal-' Magdalena Crinkevičie- kis galės būt ramus, jam
pos veikloje.
,
nė su dukra, dantų gydy- nieks nebesiųs tokių laiškų. Vj
- --------------- r?------ ,

opiežius yra Kristaus

Vietininkas?

v

I

1

f

KELEIVIS, SO. BOSTON

PutlapU Aštunta*

Iš BALF Veiklos

Protingai Apgavo ir
Išgelbėjo
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Bostono Uostas Apmirė

Bostono uostas dabar viTHIS WEEK!
_
Ateinantį
Sekmadienį,
sai
negyvas. Laivai stovi,
Rengiasi Vajui, Seimui,
Lynno vienas buso šofe- 15 d., 10 vai. iš ryte, įvyks-Į jokio judėjimo nėra. Viso
Vakarienei
ris pastebėjo, kad jo pil- ta LSS 60-tos kuopos narių; Bostone stovi 31 laivas, o
Pirmadienio vakare pobusas užside-! susirinkimas. Visi nariai j visuose Atlanto uostuose ry«ėdžiavo Bendro
A.merikos £e‘ šoferis sustabdė busą kviečiami dalyvauti. Susi- tiniuosepakraščiuose
stovi
Lietuvių Fondo
Bostono -r pas?kė keleiviams: Pra- ' rinkimas įvyks “Keleivio” dėl streiko uostuose 728
LANKĖSI REDAKCIJOJ skyriaus valdyba. Buvo apPAŠVENTINO PETER
^je-' patalpose. Pradžia posėdžio laivai.
SARAPIS AIKŠTĘ
tarta eilė svarbių reikalų. ;x,{P ;,??•*,šelviai ramiai 10 vai. iš ryto.
:,°.’;7:3O ■ 7:20
Praeitą savaitę musų re- Praeitas visuotinas narių h- p ,
ta^a Jie pašteValdyba,
REIKALINGAS ŽMOGUS
Praeitą sekmadieni Cam- dakcijoj buvo atsilankęs susirinkimas buvo pavedęs 5’ į. ’ a.^ kusas dega. ŠoVVONDERLAND
PRIE FARMOS
bridge buvo pašventinta Karolis Mickevičius, iš Ter- valdvbai
R E V E R E
pagalvoti apie
P^mgai apga-j
Tyrinės Vandalus
“Peter Sarapis” aikštė, jau- ryville, Conn. Karolis Mic- drapanų vajaus pravedimą.
p“3- ,kad •
!
Pajieškau
apysenio vieno
no lietuvio, pirmo iš musų kevičius yra Vinco KrevėsMušimo
tomMia'
a
i
greit
Vfeai
sudegi
’
Buse
“
ra.
Bostono
policiją
žada
tyžmogaus
prie
fermos. Darbas
kolonijos žuvusio antrame: Mickevičiaus, žinomo Lie
inėti ir aiškinti chuliganus, lengvas apie namus. Atlygini- REIKALINGA MOTERIS
, rm*
tuvos rašytojo brolis. Jis JkuriąP/u“itii Z jakU,žiav0 45 keleiviai.
pasauliniame kare.
AR MERGINA
[
kurie
per legionierių šuva- mas Pa£al susitarimą. Kreiptis
Aikštės pašventinimo iš jau senai gyvena Terryvil- mavicius. Mrs. J. Tumavi(37)
• žiavmią pridarė daug nuo- tuoj pat tokiu adresu:
kilmės buvo plačiai supla lėj, dirba prie gelžkelio ir čienė, Dr. Kapočius, J. Tui“Keleivio” ofisui reikalinga
conuc
‘
‘
k
’
plpivin
”
skaiPaskyrė
5
Milionus
Parkistolių ir užgavo daug žmop- Anuotos ir sutraukė virš yra senas
moteris
ar mergina, kuri moka
nyla
ir
Matjoška.
208 Sumer St.,
nimo Vietoms
, nių. Policija sako, ji dės
tūkstančio žmonių. Pašven tytojas
lietuviškai ir moka vartoti ra
Weymouth, Mass.
Vajaus paruošimo komi
-------pastangas juos surasti.
tinimo programa buvo pla
šomąją
mašinėlę (typevriter).
Miesto tarvba nutarė pati, su daug kalbų, su mal Lietuvai Remti Draugijos sija iki visuotino narių su
Darbas
švarus
ir lengvas.
sirinkimo išaiškins, pagal skirti 5 milionus dolerių
Susirinkimas
domis ir kun. Juškaičio beįvedimas Daugiau “Party Line” Telefonų
kokį planą geriausiai butų parkinimo vietoms mieste
Kreiptis j “Keleivio” ofisą,
nedikcijomis.
įrengti. Dabartiniu laiku
Šį šeštadienį, rugsėjo 14 drabužių vajus pravesti.
636 Broaduay, So. Boston.
Iš kalbų verta pažymėti
Visuotinas BALF narių didžiausia Bostono bėda yCambridge miesto majoro įvyks Lietuvai Remti Draususirinkimas
įvyks rugsėjo ra ta, kad nėra kur auto-,
John D °Lynch ilgesnį pa-i gijos antro skyriaus narių
BORIS BEVERAGE CO.
20
d.
penktadienį,
Lietuvių mobilių pastatyti.
sisakymą. Jis sako: karia-,susirinkimas. Vieta “Sandat
‘
, ,
, _
vome* už aukštus demokra- ros” svetainė. Pradžia 8 v. Pil. Draugijos salėje, E iri ><• ,
220 E Street, South Boston
.
?'Sa..,.P!S^
tijos idealus, o dabar, kada vakare. Susirinkime bus Silver gatvių kampas. Susi- dar
Pristato toniką, vyną ir viso
200.000
dolerių
gaisri

karas pasibaigė, raudonasis apsvarstyta eilė klausimų rinkimo pradžia 8 valandą ninkų laivams uoste įsitgyi.
kios rūšies alų baliams, vestu
fašizmas siaučia Europoje dėl tremtinių šelpimo, dėl vakare.
vėms į namus ir sales.
(-)
BALF vakarienė įvyks j
ir iš demokratijų skelbtųjų affidavitų davimo ir našlapkričio
3
d.,
sekmadieni,
Savininkai
:
karo tikslų ne kas bepali- laičių atgabenimo. Visi naRADIJO PROGRAMA
Ico.
riai kviečiami maloniai da- L. Pil. Draugijos svetainėje.
Juozas Arlauskas ir
Juozas Skendalis.
Gubematorius iškilmėse lyvauti.
Visuotinas narių susirin Lietuvių Radijo Korpora
Telef.: ŠOU 3141.
nedalyvavo, kiti pareigūnai
Valdyba. kimas. kuris įvyks šio mė cijos programa ateinantį ne
nesio 20 d., išrinks atsto dėldienį iš 1V0RL stoties,
kalbėjo trumpai.
-----------------Buičių
Klebonas
Kažkur
vus į BALF seimą New 950 kilociklių, tarp 9:30 ir
Peter Sarapis aikštės ati
Dingo
Yorke.
Svarbu pasiųsti į 10:30 ryto, bus tokia:
darymo komitete buvo su
Ksdangi telefonų medžiagos ris dar stinga dėl
A. J. NAMAKSY
seimą genis atstovus, kad
žaliavos trukumo, mums tenka turėti suskaidyt?
sispietusio® veik visos lie—
1
—
Armonistas
St.
Wait-'
telefonais
aptarnavimą,
įvedant
vis
daugiau
"partuviškos Cambridge organiRo So. Bostoną vaikšto jie atstovautų Bostone lie kūnas iš IValtham.
REAL ESTATE & INSURANCE
ty line” telefonų. Tuo budu mes galime aptar
zacijos, nuo “Nekalto prasi- žinia: Pabėgo bulšių klebo- tuviškos visuomenės pažiū 2— Dainininkė Kleo Ku
414 W. Broadway
nauti daugiau žmonių, negu galėtume kitaip.
dėjimo sodaliečių” iki bol- nas, kadaise pagarsėjęs, ras dėl nukentėjusių_ nuo cienė iš So. Bostono.
I
SOUTH BOSTON. MASS
ševikiško “Darbininkų su- kaipo smetoninis tautietis, karo lietuvių šelpimo,
Office Tel. So. Boston 0948
Kai daugiau žmonių vartoja “party line,’ tai
3— Pasaka apie Magdutę.
sivienijimo.” Iš apylinkių vėliau dar labiau išgarsinęs
„;l-„, Vi
Atėjo rudens ilaikas.
kiekvienas turi būt geras “party line” kaimynas.
Res. 37 ORIOLE STREET
Nekalbėkit telefonu ilgiau kaip reikia. Tuomet
West Rosbury, Mas*.
organizacijų buvo įtrauktas save. kaipo Rojaus klapčiu- si ĘALF darbuotojai ir pri Po programos parašykite
Tel.
Parkuay 1233-W
ir
kiti
kaimynai
stengsis
daryti
tą
patį.
savo
įspūdžius
ir
nusiųskite
So. Bostono lietuvių kliu- kas. Sako. kunigas profeso- tarėjai turi subrusti, stoti
bas ir Brightono Lietuvių rius Kubilius apleido mus. vėl "į darbą šelpti musų'šiuo adresu- WORL Sta
NEW ENGLAND TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
tion, Lithuanian Program
Kelios bolševikiškos davat- vargstančius brolius,
Pil. Kliubas.
Boston, Mass. S. Minkus.
J»
Pašventinimo
komiteto kos iš tos priežasties dvi
dienas
vaikščiojo
apsiseilio

i DR. D. PILKA
pirmininku buvo Juozas
Pataria
Saugotis
Vaikų
Į .. Ofiso Valandos: nno 2 iki 4
N. Troskey, sekretorių — jusios. Kur jis dingo, pa
Paralyžiaus
prasti
žmonės
nežino.
Sa

ir nuo 7 iki 8
Al. Stankūnas, o nariais bu
AR
ŽINAI,
KAD
ko,
tik
bolševikų
centrabiuvo W. Tasonig, W. Kiršlio
506 BROADWAY
Massachusetts sveikatos
John Grigalius ir J. Tamė- riai gavo žinių, kur mušti departamentas
□V. Dvoiun, jnraro*
perspėja
So. Bostono Stepono Dariaus Postas 317 Ruošia
nas. Į pagelbinį komitetą į- telegramą, kada jiems vėl kad vaikų paralyžiaus liga
> Telefonas: SOUth Boston 1320
ėjo atstovai nuo organiza reikės Kubiliaus armobiliu dabartiniu metu yra papli
pasivažinėti.
cijų.
tusi Amerikoje šiose vals
Iškilmėse įspūdingą pa
Tel. TRObridge 6330
tijose: Califomia, Colorado,
Dr. P. Grigaitis Išvyko
šventinimo kalbą pasakė
Illinois. Michigan. WisconChicagon
Dr. John Repshis
jaunas lietuvis Kirslis. Aik
sin, Minnesota, Iowa. Misštės vardą atidengė Mrs. P.
(REPŠYS)
Beveik savaitę išbuvęs souri, Nortb Dakota. KanF. Sarapis. Stepono Dariaus musų apylinkėje dr. Grigai sas ir Nebraska. Norintieji
LIETUVIS
GYDYTOJAS
ROMUVOS PARKE, Montello, Mass.
posto legionieriai pagerbė tis praeita penktadieni iš ten važiuoti, turi atsiminti,
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
žuvusįjį karį. Gaisrininkų vyko į Chicagą. Pakelyje kad ten reikia ypatingai
ŠIŲ METŲ RUGSEJO-SEPTEMBER 22 DIENĄ
nno 10 iki 12 ryto
orkestrą griežė įvairius dr. Grigaitis dar turėjo kal saugotis vaikų paralyžiaus
278 HARVARD STREET
maršus.
kamp. Inman St, arto Central Sų.
bėti Brooklvne ir Pittsbur- ligos.
CAMBRIDGE, MASS.
Po iškilmių klebonas F. ghe.
Mes, Posto nariai, su pasiryžimu žengiam pirmyn narių
Juškaitis pakvietė dalyvius
Dr. Grigaitis buvo atvy
skaičiumi, namo įsigijimu, charterio išsiėmimu ir savo darbais
į bažnyčią gauti palaimini kęs Į Naująją Angliją į so Nantucket ir Mortos Vynd arži s Izoliuoti
mą. Daugelis nuėjo, bet ki cialistų suvažiavimą ir ta
nesykį esame įrodę, jog musų Postas yra vienas lietuviškiausių.
Dr. Leo J. Podder
ti paskubėjo į pil. kliubą. proga pasakė prakalbas
Iš Leningrado.
Todėl nuolankiai kviečiame visus geros valios lietuvius atsilan
20,000 gyventojų ir va
kurs nemokamu alumi ir Bostone, Worcesteryje ir
Specializsoja Vyriškjj organų nu
silpnėjime. Gyvenimo permainų
sarotojų Nantucket ir Mar-į
užkandžiais, regis, daugiau Norvvoode.
kyti musų Posto piknike.
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
tha’s Vineyard salose liko
žmonių sutraukė į savo pa
Kranjo ir Odos Ligas.
atskirti
“
nuo
pasaulio
”
pir

Lietuvaitės!
Turėsite
progos
susipažinti
su
Posto
veteranais
talpas, kaip klebonas į pa
Valandos: nuo 10 iki 12 dienų
Piliečių Draugijos
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
madienio
naktį,
kada
lai

laiminimą.
“Šurum Burum”
ir kartu pašokti nrie geros muzikos.
180 HUNTINGTON AVIL,
vai, aptarnaujantieji susisie
Rep.
BOSTON, MASS.
So. Bostono Liet. Piliečių kimą tarp tų salų ir sausu
TeL Commonwealth 4570
Senai kartai užtikrinam šaltą alų, gerą maistą ir patogius
Edis Waitkus Bostone
Draugija rengia savo meti mos, stojo į streiką. Tų lai
suolus medžių pavėsy. Autobusai eis nuo Posto Namo, 265 C St.,
nį šurum burum spalių 27 vų tarnautojai streikuoja
Lietuvių vardai vis daž d. sekmadienį. Kaip papras- “iš . simpatijos
” jurininkų
......
So. Boston, pradedant 1 valandą popiet.
TeL ŠOU 2805
niau pasirodo laikraščių tai. tame parengime, sako. streikui. Šiaip jie nieko ne-j
sporto skyriuose. Mokyklų bus visako ir bus kiek rei-i reikalauja.
DAKTARAS
RENGĖJAI.
sporto rateliuose ir profesi kiant, bent taip sako žino
J. L. Pasakantis
nių sportininkų tarpe lietu vai, kurie jau rengiasi
viai užima garbingą vietą, traukti į šurum burum atOPTOMETRISTAS
kaipo sportininkai. Šį ant puskus.
Ofiso valandos:
radienį į Bostoną atvyko
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Chicagos beisbolo kliubas Į
Seredomis:
Whi«t Parė
Nuo 9 ryto iki 12 dienų
varžytynes su musų miesto
“Braves.’’ Chicagiškių taršio mėnesio 21 d., gesta
447 Broadway
pe žymiausią vietą užima I dienį, vietinio BALF sky
SO. BOSTON, MASS.
Edis Waitkus, Čambridgie-< riaus darbotoios reneria pa
tis. buvęs Latin School auk-1 rapijos svetainėj, ant 7-th
lėtinis, kurs dar mokyklo- St.. whist party. Parengi
DR. G. L. KILLORY
je pasižymėjo, kaipo peras mas daromas' atsiteisian*
60 SCOLLAY SUUARE, Room 27
BOSTON. Tlef. lafayette 2371
beisbolistas. Dabar chi^a- parapijai už duotas BALF
arba: Somerset 2044-J
giškiai “Cufcs” jį atsivežė, skyriui patalpas. Parengime
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
kaipo vieną iš savo stip- pradžia 8 vai. vakare. Au
Daro Kraujo Patikrinimų
riaušių lošikų.
ka 50c.

Tai vienas tu budu

kuriuo galim aptarnaut
daugumą žmonių

PIKNIKĄ!

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vak. kasdien
Nedėliom, nuo 10 ryto iki 1.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra
•

SOUTH BOSTON CAFE
■ * •

«

Vincas Balukonis, Savininkas

'
*

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugi5
kreiptis raštu pas:

(30)

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to-1
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

. TcL EOUth Ecatea

4614

