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Islandija Duoda
Jung. Valstijoms
Aerodromą

Amerikos Darbininkai Smerkia
Rusijos Grobimo Politiką
parlamentas

Islandijos
nubalsavo patvirtinti sutar Reikalauja Sulaikyti Rusijos Ekspansiją. — Rusijos Bol
Mažosioms Tautoms Leido Kalbėti — Sprendimus Daro
tį
su Amerika. Pagal tą su ševizmas Yra Kruvina Despotija — 7 Milionai Darbinin
Tiktai Didžiosios Valstybės---- Smuts Siūlo “Trijų Di
tartį
Amerika gali turėti
džiųjų” Pasimatymų. — Molotovas Parsivežė
kų Prieš Rusiją — Sako, Gana Užgeripimų!
Islandijoj
vieną
aerodromą,
Stalino Instrukcijas
bet jame galės būti tiktai
Amerikos Darbo Federa
3,500 Streikuoja,
civiliai tarnautojai. Šiaip
Paryžiaus taikos konfe 151 Milionas Trem
cija dabar jungia savo ei
iau Amerikos kareiviai pa
100,00(1 Nedirba lėse 7,151,808 darbininkų,
rencija po 10 savaičių kal
sitraukia
iš
visų
bazių
Is

tiniams
bų, išsiskirsto. Taikos klau
------suorganizuotų į įvairias ulandijoj. Visi Amerikos ka Pittsburgho elektros dar- nijas. Chicagoje eina G5
simas po tos konferencijos
reiviai apleidžia Islandiją bininkų streikas jau tęsiasi Am. D. Federacijos konJungtinių Tautų ekono
yra tame pačiame stovyje,
per 180 dienų. Per karą Is trečia savaitė. 3,500 darbi- vencija. Jos vykdomasis kokaip jis buvo ir prieš tai minė taryba svarsto planą,
landija buvo svarbi kariška ninkų streikuoja. Del elekt- mitetas patiekė konvencijai
__
kaip Mažųjų
rūpintis pabėgėliais ir
kos ________
konferenciją.
bazė. Ją pirma buvo užėmę ros trukumo Pittsburgho a- platų pranešimą apie orgatautų atstovai Paryžiuje kai- tremtiniais Europoje, kurie
anglai, o paskui perleido ią! pylinkėje jau 100,000 dar- nizuotų darbininkų politibėjo, bet visi sprendimai negali grįžti į savo tėviškę,
amerikiečiams.
Per Islandi-' bininkų nedirba ir nedarbas ką Amerikoje.
del taikos daromi didžiųjų Amerika ir Anglija pasiūlė,
ją
skrido
orlaiviai
iš Kana persimeta į kitas sritis, ku- A. Darbo Fed. griežtai
valstybių. Kadangi šiuo tar-'kad jos padengs 71% išlaidos ir Amerikos į Angliją. rios nebegauna reikalingų smerkia Rusijos grobimo ir
pu didžiosios valstybės tarp dų, jei kitos Jungtinės TauPo karo Islandi ios valdžia plieno žaliavų iš kai kurių plėtimosi politiką. Rusi a
savęs nesutaria, tai ir taikos tos sutiks padengti likusias
’
arcikalavo, kad amerikie Pittsburgho dirbtuvių. Tarp į nesiekia taikos, bet po prieklausimas pareis nuo di- išlaidas. Viso išlaidų numačiai ištrauktų visas kariškas kitko Detroite 25,000 darbi- danga taikos derybų Rusi
džiųjų valstybių priešingu- tomą metams 151 milionas
jėgas iš tos salos. Amerika ninku jau nedirba del Pitts ja nori išplėsti savo žiaurų
dolerių.
mų pašalinimo.
Hollywoode sustreikavo filmų gamybos darbinin sutiko.
Rusija yra priešinga trem kai. Komunistai tuojau surengė demonstraciją, kuri
burgho streiko. Didžiosios despotizmą į kitas šalis. Ru
Paryžiaus
konferencija
plieno liejyklos, kurios tu sijos totalitarinis režimas
padarė kai kurių pasiūlymų tinių
_ . šelpimui.
. Rusija su pasibaigė didelėmis riaušėmis. Apie 50 demonstrantų
BALF
Seimo
Darbų
ri
savo elektros gamybos yra toks pat baisus, kaip
didiesiems del. taikos sutar- bėgėhus, o^ visus „kitus ji buvo sužeista- Ši nuotrauka parodo policiją malšinant
apšaukia
“
fašistais
”
ir
siustotis,
dirba.
nacių totalitarinis režimas.
čių surašymo- Tuos pasiūly
riaušes. Tas streikas kilo del savytarpio unijų ginčo.
Tvarka
Prekybos laivų darbinin Tai yra kruvina ir žiauri
mus didieji turės dar per tiktų šelpti tiktai žydus pakų
streikas, iššauktas trijų despotija, kokios pasaulis
IX
«.
w
„v
lo
juos
palikti
be
jokios
glosvarstyti ir juos arba at
Bendrojo Amerikos Lie unijų, kurios reikalauja at nėra matęsŠvedai
Pasirašė
SanChurchill
Perspėja
mes, arba priims, kaip jie b°s, arba prievarta giąžin
tuviu Šalpos Fondo (Unit naujinti kontraktus su darb Amerikos
darbininkai
tažo Paktą
norės. Pietų Afrikos atsto ti į rusų žandarų valdomus
Del Indijos
ed
Lithuanian
Relief
Fund
daviais ir nori sau iškovoti perspėja valdžią, kad gana
vas, maršalas Smuts, siūlo, kraštus. Kaip nuspręs UNO
of America) seimas įvyks Uždarbių pakėlimą, jau tę-ijau daryti Rusijai nuolaiekonominė
taryba
dar
ne

kad “trys didieji” susirink
Švedijos atstovas Mask
Konservatyviu partijos spalių 18-19 dd., McAIpin
tų ir pabandytų užlopyti žinoma. Naujai kuriama voje pasirašė prekybos su suvažiavime fjjackpool, An-. viešbutyje, 34th St. ir Bro siasi antrą savaitę. Derybos'das. Juo daugiau nuolaidų,
eina ir laukiama, kad šiąI juo agresingesnė darosi
skylę tarp “Rytų ir Vaka tremtinių globos organiza tartį su Rusija.. Švedija pa-' gliioj, Choreliui kalbėjo a- ad way, New Yorke.
savaitę streikas bus bai^- Rusijos politika. Nuolairų” (tarp Rusijos ir Angli- cija siūloma vadinti Inter sižada duoti Rusijai 200,- pie Anglijos imperijos liki
tas.
Prekybos laivų sustab- domis taikos negalima užnational
Refugee
OrganiSeimas
prasidės
10
vai.
jos-Amerikos). Jis sako,
000,000 dolerių kreditų ir mą ir plačiau sustojo ties
dymas
neša kraštui dide- tikrinti, bet iš jų neišvenzation
(IRO).
jei tarp didžiųjų valstybių
virš to sutartyje numatyta,* Indijos klausimu. -Jis sakė. ryte. Patikrinus BALF sky
giamai ateis karas. Demoknebus išlyginti priešingu
kad abi šalys apsimainys Indijai darbiečiai duoda rių atstovų įgaliojimus, tuo lius nuostolius.
----------------ratinės šalys iau pradeda
jau
bus
einama
prie
darbo

mai, pasaulis pasuks į nau Mirė Švedijos Prem tam tikru skaičių prekių ir nepriklausomybę, bet Indi
JIE
GERIA
SNAPSĄ.
VALsuprasti,
kad Rusijos polititvarkės
vykdymo.
Direkto

ją karą.
žaliavų. Maža Švedija del jai gresia pavojus viduji
jeras
Hansson
GO
ŽIURKES.
TURI
ka
yra
imperialistinė
groDu svarbiausieji klausi
“šventos ramybės” sutinka nės nesantaikos ir pilietinio rių Tarybos valdyba yra
VERGUS
bimo politika. Ją reikia sunumačiusi pasiūlyti seimui
mai, kurie skvrė Paryžiaus
įpenėti savo kreditais rusišChurchill perspėjo, tokį dienotvarkės projektą:
-------laikyti. Reikia užtikrinti
konferencijoj “Rytus ir VaPraeitą sekmadienį staiga ’ ką .milžiną. Jei Rusija ne karo.
Indijoj gali įsigalėti ne
Penki Amerikos lakūnai: laisvę visoms tautoms, dikarus,” būtent ‘Triesto ir mirė švedų vyriausybės pir- įgali imti “reparacijų” iš kad
1. Seimo prezidiumo, sek yra laikomi, kaipo vergai,) dėlėms ir mažoms,
Indijos
žmonės,
bet
Sovie

Dunojaus klausimai, paliko' mininkas Per Albin Hans- Švedijos, tai ji išgauna
Rusiia per savo agentus. retoriato ir komisijų rinki laukinių Lolo tautos žmoAmerikos
organizuotu
neišspręsti. Jei nrie to pri- son, senas socialdemokratų , “kreditus.” Taip visi kai- tu
masChurchill
priminė,
kad
In

nių
nelaisvėj.
KiniiojApie
darbininkų
pasisakvmas
del
dėti skirtumus del Vokieti- partijos vadas ir vynausy- . mynai pajunta Rusijos beso di ia beveik tiek pat didelė,
2. BALF valdybos prane Lolo tautą kiniečiai paduo- “apyzinimo,” nuolaidų ir
ios. priešingumus del Kini- bės galva per visus karo tį plėšrumą.
kaip Europa ir ji turi dau šimas apie BALF dviejų da žinių, kad jie yra tikri tupčiojimų politikos griežjos. ‘ Korėjos. Dardanelų, metus. Hassonui vadovaugiau gyvento ų, kaip Euro metų veiklą.
laukiniai. Jie valgo žiurkes.)tai skiriasi nuo tokių kapidel atomu energijos kont- jant Švedija per karą įsten3. Pranešimų svarstymas labai mėgsta snapsą ir ve- talistinių veidmainių, kaip
pa.
Užleisti
Indija
Rusijai
rolės ir kitus, tai nesunku gė išsilaikyt neutrali ir ne Iš Havajų į Egyptą butu didžiausia klaida, sa ir priėmimas.
da nuolatinius karus tai-; H. AVallace politikos. Darbus matvti. jog Paryžiaus pasidavė nacių grasinimams
4. Pranešimas iš kelionės pusavyje. Pas juos dar vra * bininkai aiškiai sako, gana
ko
Churchilltaikos konferencija nė per ir šantažui. Kartais švedai
Amerikos karo orlaivis,
po Europą — kun. Dr. J. B. vergija ir jie sugautus prie-.nuolaidų, gana pataikaviv•
•
•
1•
žingsnį nepriartino pasaulio turėdavo daryti nuolaidų B-29 bomberis, vadinamas
Končius.
šus parduoda į vergiją.
Į mo. laikas sulaikyti Rusijos
vokiečiams, bet jie visada ”Pacusan Dreamboat,” pa
GAUTA IR IŠSIŲSTA
prie taikos.
5. 1947 metų veiklos pro
grobimus ir kruvinos despo
atsispyrė prieš nacių reika kilo iš Hawajų salų praei
RUGSĖJO MĖNESI
grama.
LAKŪNAS MIRĖ PRIE tijos plėtimąsi.
lavimą suvaržyti švedų tą penktadienį ir po 39 va
6- BALF skyrių atstovų ŽMONOS SLENKSČIO
Amerikos Darbo Federa
spaudos
laisvę
ir
aprėžti
pi

Nuo rugsėjo 1 d- iki rug siūlymai ir pageidavimai.
Ginčas Del Nacių
landų skridimo nusileido
cijos
konvenciia plačiai ap
liečių demokratiškas lais Egypte. Orlaivis skrido per sėjo 30 d. BALF sandėlyje
Korimo
tars
darbininkų politikos
ves- Hansson mirė staiga, šiaurę, per Alaską. Kana gauta: 2,533 sv. drabužių ir 7. Lietuvių našlaičių glo Lakūnas R. J. Hersux
skrido orlaiviu virš Wbite uždavinius dabartiniu me
7-------- .
’Kada
kada Švedija turi ir su ku
Ru-- dos šiaurę, magnetinį po avalynės; 400 sv. knygų. 40 bojimas ir aprūpinimas.
Amerikoje prasidėjo gy-'sija daryti panašias sutar- lių. Grenlandiją, Angliją. sv. įvairių maisto produktų
8. Lietuvių pabėgėlių į- Plains, N. Y. Jo orlaivis tu. Visa konvencija aptars
vi ginčai del Niurembergo tis ir nuolaidas, kokias ji Vakarų Europą, Vidurže ir 23 sv. mokykloms reikme kurdinimo klausimas.
staiga pradėjo leistis rrie ir Amerikos užsienių poli
teismo sprendimo. Dauge per karą darė su nacių Vo mių jurą ir nutupė Egypte. nų.
9. BALF Direktorių Ta namo. kur (gyvena to lakū tiką.
lis žmonių pasisako prieš kietija.
no buvusi žmona. Orlaivis
Per tą pati laikotarpį iš rybos rinkimai.
10,925 navlios atstu ~ nuo
nacių vadų pakorimą. Kiti
nukrito
ant namo, įlaužė CARE SIUNTINIAI TIK
Hanssono vietą valdžioje
sandėlio išsitirta: 57 dėžės
10. Nauji sumanymai, re
salų.
teismo sprendimui pritaria laikinai užėmė užsienių rei Hawajų
PO $10.00
siena, bet namuose nieko
Tai pirmas toks drąsus ir (7.547 sv.) i Vokietiją per zoliucijos ir pareiškimai.
ir gailisi, kad nevisi teisia kalu ministeris Oesten B.
neužmušė. Policiia ir gais
tolimas skridimas per šiau UNRRA: 993 sv. siunta
Seimas
bus
užbaigtas
iš

mieji bus pakarti.
išėmė lakūno lavo- Iki šiol grupės šalpos orUnden.
rės ledų juras. Jis pilnai pa Francijos lietuviams ir Eu kilminga vakariene šešta rininkai
ną iš sudužusio orlaivio. Jo ganizacijų įsteigtas koopeRepublikonas senatorius
sisekė- Orlaivyje skrido 9 ropos lietuviams 2.604 sv. dienį, spalių 19 d., 7:30 v
ratyvas
atyvas CARE
l'AKt į Europą
Luropą pripri
ADOLFAS HITLERIS
Taft griežtai išsitarė prieš
lakūnai. Jie atvyko į Egyp avalynės: 14.250 sv. muilo vakare. McAIpin viešbutyje zmona sakosi nežinanti, statydavo 30 svarų koncen
TURĖJO SUNŲ
teismo sprendimą. Jis sako.
tą nuvargę, bet džiaugsmin produktų: 12.627 sv. mais Vakarienėje bus kalbų ir kodėl jos buvęs vvras ban truoto maisto produktų siun
dė nusileisti orlaiviu į jos
to produktų. Bar paruoštas
su kartuvėmis galima pri
Iš Vokietijos praneša gi, kad jiems pavyko nuga- vienas siuntinys drabužių muzikos programabutą. Ta nelaimė įvyko pra tinius po $15.00 už siuntinį,
gaminti nacių kankinių, bet kad Adolfas Hitleris turė lėti sunkų šiaurės kelią ir
bet nuo spalių 1 d. tie siun
eitą šeštadienį po pietų.
vokiečių nepataisysi. Gen. jęs vieną sūnų. kurio moti pasiekti užsibrėžtą tikslą. ir kitu daiktu (4,551 sv )
tiniai
bus pristatyti skaitant
MĖSOS TRŪKSTA,
Eisenbovver “nusistebėjo,” na buvusi Goebbelso žmo
tik
po
$10.00 už siuntinį.
Orlaivis pasiėmė su sa kuris Išeis i Franciją spalių
AUDRA FLORIDOJE
ŽUVIS BRANGSTA
kad vokiečių generolai nu na. Vaikas žuvo Berlyne, vim 13,000 galionų gazoli mėnesio pradžioje.
CARE' siuntiniai yra la
teisti pakarti. Daugumas a- kada Goebbelso šeima nu no. o kada nusileido, jis be
Per Florida ritasi didelė bai geri. juose maisto vie
Mėsos trukumas vis dar
merikiečių betgi mano. kad sižudė. Hitlerio sūnūs, sa turėjo tiktai 400 galionu. PER KLAIDA NUŠOVĖ
nam žmogui pakanka ilgam
jaučiamas visoj Amerikoje, audra. Ji atėjo iš Meksikos laikui. Juose yra sviesto, la
Niurembergo teismo spren ko, gimęs 1935 metaisVidutiniai orlaivis skrido
S. KUTĄ
o ypatingai miestuose. Nev ilankos ir eina per Floridą šinių, mėsos, riebalu, cuk
dimas yra teisingas ir buvo
suvirs 240 mylių greitumu.
Yorke pirkėjai praeitą sa j šiaurę. Floridoie bromą
reikalingas agresoriams pa NERAMUMAI GORICOJ Orlaiviui vadovavo kariš
S. Kutą. 3,1 metų, iš Lock- vaitę prie vienos krautuvė? kad audra pridarys didelių raus, sūrio, kakao, kavos,
mokyti.
saldainių, pieno ir kitų
kas lakūnas, pulkininkas C. port. Ind. atvyko į ChicaPraeitą sekmadienį Go- S. Irvine. Visi jo padėjėjai ga, Joliet pas savo- motiną. durų šešais valandas laukė nuostoliu vaismedžiu so produktų, net 10 pakelių
NUŠOVĖ 24 KORĖ
ricos mieste, netoli Triesto, vra patyrę lakūnai specia Jis pasisk tiin savo brolio mėsos, o kai mėsa atvežė, dams (lemonams ir apelsi cigaretų. Siuntinius galima
įniršę pirkėjai “šturmu” nams).
JIEČIUS
komunistai darė savo de listai.
siųsti atskiriems asmenims
mašina. Chicagos gemble- paėmė krautuvę ir išnešio
monstraciją. Ant demonst
visose zonose Vokietijoje.
“Pacusan
Dreamboat” riai, “slot" mašinų opera jo mėsą.
BANDITAI SIAUČIA
Neramumuose pietinėje rantų užpuolė italai, kurie nesumušė tolumo rekordo. toriai. tun
Italijoje, Francijoje, Belgi
“nesuvestas
Korėjoje žuvo 24 žmonės, šaukdami “Duče, Duče!” Jam pritruko gazolino. Bet sąskaitas” su John Kutą.
Šią savaitę Bostono ban joje.
Mėsos trukumu naudoja
policininkai ir civiliai. Ne pradėjo daužyti komunis tas orlaivis parodė, kad ir Stasio broli’*- Jie manė. si žuvininkai. Žuvų kainos ditai dienos metu aoiolėšė
Siuntinius galima užsa
ramumus sukėlė bolševikai. tus. 20 žmonių buvo sužeis sunkiu šiaurės keliu orlai ka«^ masinote važiuoja jų nėra reguliuojamos, o pa kelias krautuves. Viename kyt rašant tiesiog CARE,
Jie išvedė streikuojančius ta. Amerikos karo policija, viai dabar gali skristi ne-1 'ieškomas Kutą ir per klai reikalavimas yra didelis, restorane iie pasiėmė iš sa- 50 Broad St.. New York 4,
darbininkus i riaušes, poli ir vietinė civilė policija nutūpdami virš 10.000 m-- dą nušovė i° broli Stasį. todėl žuvų kainos kyla. vininko 2.600 doleriu. Ran N. Y. Užsakymuose reikia
cija bandė riaušininkus iš peštukus išvaikė,
lin. Tš Amerikos tokio or Gengsteriai į i paleido 10 Taip pat brangsta ir paukš ditai dirba be poilsio ir aiškiai nurodyti savo ir to,
vaikyti, įvyko susirėmimas. pasaulio užkampius!
diena ir nakti.
kam siunčiama, adresuslaiviai pasiekia visas šalis- šuviu ir \ ? t e nukovė.
tiena.
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IŠTEISINTI TRYS NACIŲ ŠULAI

PO NIUREMBERGO
SPRENDIMO

‘Kaput’ Nacių Gengsteriam Drew Pearson “Piatilietka”

litinei akcijai ir šalpos dar
bui remti.

Pereitą savaitę užsibaigė] Amerikoje nestoka polinaciškų karo kriminalistų tikos gudruolių. Dar neužN i u r e m be r g o teismo J. BYRNES PASIŪLYMAS
byla. Teismo sprendimas miršome Wallace’o pastansprendimas yra gal pirmas,
STALINUI
i buvo toks:
I gų “apysinti” rusų diktatutokios rūšies. Nuveiktos val
Hermann Goering, Joac- ros režimo ir — pasišovė
stybės viršininkai atsisėdo ii Amerikos užsienių politi-1
him von Ribbentrop ir de- naujas “apyzeris,” su dar
teisiamųjų suolą, kaip kri- kos vadovas J. Byrnes pašimts kitų pasmerkti mirti- mandresniu planu.
minalistai, ir jiems liko už siūlė Rusijai Paryžiuje su
’»Jie bus pakarti.
Tai komentatorius Drew
nerta kartuvių kilpa ant ka daryti su Rusija 40-čiai me
Rudolf
Hess, Walter Pearson. Jis siūlo:
tų sutartį. Prie sutarties dė
jFunk ir Erich Raeder — iki i Paskelbti penkių metų
klo.
Jei pripažinti mirties bau tųsi Anglija ir Francija. Vi
gyvos galvos kalėti.
j moratoriumą apsiginklavismę, tai “geresnių” kaklų sos keturios, valstybės ben
Doenitz, Schirach, New-'mui; mokyt Amerikos stukartuvių kilpai, kaip Gerin drai prižiūrėtų, kad vokie
rath ir Speer — riboto ka-1. dentus rusų kalbos; apsigo, Ribbentropo ir kitų na čiai nesiginkluotų.
lėjimo terminui.
! keist studentais, laisva spau
Seniau rusai tokį pat pa
cių vadų sugalvoti negali
Naciškasis “finansų ge- j da, radio siųstuvais bei pri
ma. Tie žmonės savo dar siūlymą atmetė. Ką jie da
nijus” Hjalmer Schacht, imtuvais ir — na, skirti
bais yra užsitarnavę išnyk bar atsakys, dar nežinia.
“diplomatijos lapė” Franz Henry Wallace Amerikos
J- Bvmes pasiūlymo pras
tivon Papen ir Hans Fritsche ambasadorium Rusijai!
Bet Niurembergo teismo mė yra toki: pergalingos
— išteisinti.
Ir taip toliau ir daugiau.
sprendimas visvien palieka šalys turėtų bendrai žiūrė
Vadinasi, “kaput.” O taip Drew Pearson mano, kad ši
daug visokių “neaiškumų." ti, kad vokiečiai nebegręstų
nesenai prieš juos lenkėsi jo “piatilietka” turės pasi
Niurembergo teismas nutei taikai. Vokiečius reikia kon
Aliantų teismas Niuremberge, kuris teisė nacių karo kriminalistus, vie
milior.ai pavergtųjų ir mir- sekimo, jeigu Amerika nosė kriminalistus ne todėl, troliuoti ir pridaboti.
nus jų pasmerkė pakarti, kitus kalėjimam o tris jų išteisino, čia jie stovi
čiai nusmelktųjų... Lenkėsi rėš būt nuoširdi ir vengs
kad jie kriminalistai. Visai
Vokiečių klausimas yra
be kepurių, o kalėjimo viršininkas (šalmuotas) paduoda jiems išteisinimo
ir laukė valandos rūstaus karo su Rusija.
ne. Yra daug panašių ir gal svarbus ateities taikos ar
raštus. Iš kairės į dešinę jų pavardės tokios: Hans Fritzshe. Franz von Paatsiteisimo.
Navatnas žmogus, dar
net kruvinesnių kriminalis karo reikalu. Bet šalia vo
Toji valanda atėjo, bu navatnesnė jo šneka.
pen ir Hjalmar Schacht.
tų. kurie dar nėra pakabin kiečių Europoje yra virš
vusieji vergėjai dreba už Mirties Angelas Lietuvoje
ti ant kartuvių ir kurių nie 100 milionų žmonių, ku
į vimus ir neteisingą Barucho savo kailius! Bet ar tai vis
Vienas lenkų žurnalistas,
kas nemano šiuo tarpu pa riuos slegia rusiškas impe
■ plano aiškinimą- Jis sako, kas?
St.
Mackevičius, šitaip ra
traukti į aukštą. (Imkime rializmas. Kaip su jais? J.
įWallace pakenkė Amerikai Bolševikiški Kriminalistai
šo apie padėtį Lietuvoje:
Staliną, gen. Franco, Molo Byrnes apie juos užmiršta,
Į neteisingai aiškindamas jos
Naciškieji karo krimina-j “šiandien lietuviai yra
tovą, Višinskį, Tito ir visą ar bent nemato reikalo to Totalitarinių Vokietijos, Čarterio paskelbimą — ėjo siūlomą planą atominei e
visiškai taip,
galeriją panašių fašistinių kiais “menkniekiais” rūpin ir Rusijos diktatorių 1939; savo Amerikos vyriausybei'nergij ai kontroliuoti. Baru- listai pasmerkti — good naikinami
and
well.
Bet
tai
nėra
vis-1
kaip
žydai
vokiečių
laikais,
ir bolševikinių kriminalis tis. Tie miiionai žmonių, J.j m. susitarimų pasekmėje, "talkon.
”
”
*
x ataikos
--1 :chas
1
«—--- 1kad
—J «
’■-»Nesulaukiant
reikalauja
Walla. Lietuva yra atpalaidojama
Byrnes akyse, yra Stalino i Lietuvos
tų!).
valstybingumas atsteigimo, ALT savo meti-įce savo “klaidas” viešai at- kas!
Niurembergo teismas pa “įtakų sfera.” Nors “kie buvo 1940 metais palaužtas niame suvažiavime krašto, šauktų. Jei Wallace tą pa- Vienas “krauju cementuo- nuo savo gyventojų. Mirties
smerkė nacių vadus todėl, tas” Bvmes apie “įtakos ir Lietuvos žmonės buvo sostinėje, Washingtone, nu-'darys, jis viešai prisipažins, tos” sąjungos autorius, Rib- angelas perskrido per tą
kad jie prakišo karą. Jei jie sferas” nemėgsta kalbėti, pavergti bei pasmerkti iš tarė išplėsti ir padauginti kad yra nerimtas plepis, bentrop, eina ant kartuvių šalį. Šiandien-., turime melbutų laimėję, jie gal butų bet praktikoje įo politika naikinimui.
savo pastangas, talkininkau-; kurs pats nežino, ką kalba, — kaip su antruoju jos au- stis už lietuvių tautą, kaip
teisę Churchillį, Eisenhower, yra įtakų sfera politika.
S už mirštančią tautą. Nes ši
Betgi laisvę, lygybę ir ti vyriausybei jos pastango-i O jei jis atsisako prisipa- torium, Molotovu?
Montgomery, kartu su Sta Užtat jis palieka rusams žmoniškumą mylinčioji lie se teisingai taikai įgvven-Į žinti, tada jis pasirodys Hitleris galą gavo, jieš- taiRa dabar yra naikinama,
linu. Molotovu ir kitais a- “globoti,’’ engti ir plėšti tuvių tauta nesiliovė kovo dinti, morališkai gelbėti > bailys, kurs privačiai prisi- kodamas naujo “lebensrau- lr. tai re}kiai suprasti tiesioliantų vadais. Todėl Niu 100 milionų žmonių, o dėl jusi. Laisvės idėja yra ne- Lietuvos žmonėms tėvynei Į pažįsta prie savo klaidų, mo” — Stalinas dar gyvas &ir!e to žodžio prasme.”
rembergo teisingumą gali vokiečių jis norėtų su ru mari ir lietuvių tautos pasi- ‘ laisvę, nepriklausomybę ir I bet viešai nenori savo pa- ir grūmoja Turkijai, kauly-' Lenkų žurnalistas sako
ma vadinti stipresnių bom sais derėtis, kad kartais ru rvžimas laisvę atgauti yra į demokratybę atsteigti.
damas “įtakos sfera” Dar- ties4- Kada nors pasaulis
'darytos klaidos atšaukti,
bų teisingumu.
sai visų vokiečių neįtrauktų nenumaldomas ir nepalau-- Amerikos Liet. Taryba.
• daneluose.
‘
;tar^ progos J4 patikrinti.
.
Pamoka iš Niurembergo į savo “sferą.”
Daugiau
metai laiko, į?__us daug baisesnė, negu
žiamaR. Ta savo nasirvžima kviečia
sąmoningus bend-L *ienaJP ar šitaip, W3isprendimo nėra ta, kad da J. Byrnes puikus pasiūly Lietuvos žmonės įrodė visa rapiliečius ateiti jai talkon lace pasirodė nepuikioj švie kaip baigėsi antrasis pašau- ^-atyno misKe atliktoji skerbar kriminaliniai valstybių mai, 40-čiai metų ar net eile sukilimų, nukreiptų šių tikslų atsiekti. Išlaisvi soj, kaipo nerimtas “libera- lio karas ir taikos dar netu-^^oe^ — nužudymas 10,vadai bus baudžiami už sa šimtui metų. nesulauks ilgo prieš svetimą jungą ir so nimo kovai vesti, ALT skel- Ilsias plepis, kurs neap- rime. Bolševikiški krimina 000 lenkų karininkų.
vo niekšybes. Niurembergas amžiaus. Rusai turi su ang cialinę priespauda — 1794, bia ketvirtadalio miliono galvotai issisoko ir pasitar listai provokuoja naują ka Bus Choristų “Be Balso”?
gresia tiems valstybių va lais sutarti 20-čiai metų. 1812. 1831. 1863-4, 1905, dolerių vajų ir ragina visus navo Rusijai.
rą!
Brooklyno “Vienybė’’ pra
dams, kurie karą pralaimi bet už tą sutartį dabar nie- 1918-1920. 1941 metais. Di lietuvius auxoti pagal išga
Kada, pagalios, bus paso neša
tokią naujieną:
Jei tu karą laimi, tau jokie kas neduotų ir supuvusio plomatinė ir ginkluotoji ko lę, kiek jie vertina Lietuvos
dinti į karo kriminalistų
New Yorko viešbutyje
Niurembergai negresia- Iš-' kiaušinio- Ne daugiau ver- va prieš priespaudą tebei laisvę, savo giminių Lietu F. D. Rooseveltas suolus tokie Molotovai, ViPenn.
įvyko “susirinkimas
vada — nepralaimėk!
tės turėtų ir J. Byrnes siu- na šiandien ir truks taip il voje išlaisvinimą.
šinskiai ir kiti?
Buvo
Turtingiausia
tikslu
organizuoti
Todel ir kyla abejonių, lomoji sutartis, jei įusai ją gai, iki lietuvių tautos aspi Negali būti taikos, kol
Demokratijos stovi kryž- vaidintojų grupę.” chorą ir
ar Niurembergas kuria ko pasirašytų.
Prezidentas
kelyje- Arba jos atsisakys
racijos galutinai laimės.
nebus atsteigta laisva, de
Susirinkusieji užsiregist
kią tai “naują teisę,” ar gal
skėtinės
maldymo politikos, ravę.
Lietuvos žmonių kova nė mokratinė ir nepriklausoma
Tarp jų atsiradęs vie
tik senai žinoma taisyklė
Iš visų vėlesniųjų Ame- arba susilauksime naujo nas registrantas “be balra taikos drumstimas. Prie Lietuvos vaistvbė ir visos
pasitvirtino. kuri sako:
99
—
šingai: ši kova eina už tei- kitos laisvės netekusios vai-, rikos prezidentų turtingiau karo.
so/' Be to, užsiregistravo
“Vae victis” (Nelaimė pra
stybės.
Įsias
buvo
Franklinas
Roose
įsingos ir pastovios taikos įMėsos Raketierių Streikas ’trambonai ir barabanailaimėjusiems)?
Aukų “Keleivio” namui kunijimą.
Amerikos Lietuvių Taryba, veltas. Jo turtų tvarkytojas
Naujojo choro dirigentu
išpirkti gavome iš sekamų Lietuviu tauta nereikalau
----------------į praneša, kad apmokėjus ve- Massachusetts guberaatorius
Tobin
įsakė
patikrinti
r
)Usl
3s Ksaveras Strumskis.
draugų: J. Baličas iš Chica ja sau jokių privilegijų: ji
lionies skolas ir šermenų iš
SABOTAŽNINKAS
gos — $2.50; Mike Sinke- reikalauja tiktai savo teisių WaUace O Klaidos laidas, kurių buvo arti pu- mėsos sandėlius. Pasirodė,
Bus įdomu patirti, kaip
I <
. SKELBIASI
kad
sandėliuose
yra
laiko

,.v<
______
vich iš Philadelphijos—$2; pripažinimo ir Jungtinių
jis
diriguos, choru} “bebal_____
sės miliono dolerių, gryno
mi
milionai
svarų
mėsos.
O
’ Amerikos Lietuvių Tary- į. Savickį iš Lincoln Park. Į Tautų vardu pradarytų pasišo.’’ Ir iš viso, kaip išrodys
Bemard Baruch, žinomas tur^° liko $1,085.486.
tuo
tarpu
—
Mich.
—
$1.50:
JMcCachoras iš trambonų, baraba pradeda didelį vajų su
Į žadėjimų tęsėjimo.
ūkio ekspertas, prezidento I Buvęs prezidentas TafMassachusetts
gyventojai
Į
banų ir choristų “be balnes
iš
Jackson,
Mich.
—
$1.
kėlimui pinigų Lietuvos va
Amerikos lietuviai, kurių buvo paskirtas į Amerikos tas paliko apie $475,000, bėga iš krautuvės į krautu- so”?
Aukavusiems
draugams
davimo reikalams. Ji užsi- , .
..
sūnus ir dukterys ginklu atominę komisiją išdirbti kurių didesnioji dalis buvo vę ir negauna mėsos! Ką
Kas nors panašaus į Bal
brėžė sukelti 250,000 dole- tariame širdingai ačiū.
kovojo, pasitikėdami Atlan planą, kaip Jungtinės Tau->udėta į serus ir bondsus. tai rodo?
timorės
klemsų kvartetą
rių. Tai daug pinigų, bet PAKARTAS ANT LEM to Čarterio ir Keturių Lais tos turėtų kontroliuoti ato
Buvęs prezidentas WilsoNieko
daugiau,
kaip
mėIšrodo,
kad dinastijos pa
juos galima sukelti, jei visi
vių įgyvendinimo obalsiais. mų energijos gamybą. B. nas paliko savo našlei tur sos raketierių streiką prieš triotai nepatenkinti Opere
POS STULPO

stotume į darbą. Deja, tie
ir kurie veikliai dalyvavo Baruch su savo bendradar to $250.000visuomenę.
tės
Choru,
kuriam
vadovau

“visi” į darbą nestos. SaboHardingo našlė gavo 500
visose Jungtinių Amerikos biais pasiūlė tokį planątažninkai jau skelbiasi. J.
tūkstančius
dolerių po savo Skerdyklų - sadėlių savi ja Tamkiutė.
Valstybių karo pastangose, Jungtinių Tautų specialinė
ninkai ir stambieji farme Čistkos Sovietų “Rojuje”
Tysliava “Vienvbėje” sa
šiandien negali rankų nu komisija tą planą svarsto. vyro mirties.
riai
pasišovė kraustyt žmo
ko:
Prezidento Coolidge pa
Henry V'allace. nesenai
leisti.
Rusijoje yra vedamos
nių kišenius. Jiems negana
Taikos dar nėra. Taikos išmestas iš vyriausybės, pra likimas ilgai buvo slepia tų pelnų, kuriuos leidžia įs naujos čistkos. Vejami iš
“Bet kaip išaiškinti Ameri
negali būti tol. kol karo lai eitą vasarą parašė preziden mas, bet dabar jo šeimos tatymas: jie nori daugiau savo vietų pramonės vedė
kos Lietuvių Tarybos vajų, ku
mėtojai nevykdys savo pa tui laišką ir tame laiške iš artimieji draugai iškėlė — infliacinių kainų.
rį šiomis dienomis ‘Naujienos’
jai. vejami ir kolchozininsižadėjimų. Taikai pavojų kritikavo Bai-ucho planą, aikštėn, kad jis paliko pu
ir kiti laikraščiai paskelbė?
Ir, deja, jiems dar nega kai.
sę
miliono
dolerių.
kaipo
nepriimtiną
Rusijai.
sudaro
buvusių
Vokietijos
“Tokio vajaus paskelbimas
Priežastis — jie klastavę
lioja Smith-Connaly aktas.
pusininkų — Rusijos valdo Wallace sakė, reikia paban
yra sąmoningas noras kenkti
Stalino
“piatilietkas.” Pa
Jiems negalioja nei papras
vų — nepasotinami terito dyti įlisti i rusų kailį ir sušalpos darbui.
SUNKIAI SERGA
tasis žmoniškumas. Kas čia vyzdžiui, pramonių vedėjai
riniai. reparacijų, plėšrumo I rasti, kode! rusai negali to
“Norėti sukelti 250.000 dole
melavę apie gamybą ir vo
bus?
ir prislėgimo apetitai. Tie plano priimti. Tas Wallace
rių politinei akcijai tada. kai
gę valstybės pinigus. Gi
apetitai ligi šiol neleidžia laiškas nesenai buvo pa
Ar Bimba Gavo “Ausų”?
ta suma verkiant reikalinga
kolchozų vedėjai taip pat
skelbtas
iisukėlė
didelio
Amerikos valstybininkams
BALF, tai tas pats, kaip ba
Vienas laikraštis paskel melavę apie pasėlius ir der
laimėti taiką — baigti ka džiaugsmo visų Rusijos alius...
daujančiam žmogui atimti pa
bė tokią naujieną:
ro, mobilazicijos. baimės ir gentų tarpe. Jie sako, žiuskutinį duonos kąsnį.’’
Amerikos lietuvių komu
Je, o musų komunistai
rėkit, net Amerikos vyriaunesaugumo padėtį.
nistų fiureris Antanas Bim- Jimtais kartų yra sakę apie
Lietuvos žmonės nėra sybės nariai kritikuoja Ba
Tas pats Tysliava su
ba gavo “ausų.” Būdamas*“milžinišką pažangą” Ruvieni šioje nelaimėje. Šian rucho planą, tai kaip rusai
žmona peizojo, kiek galė
---- 1—1Bimba
--------------------Lietuvoje
lankęs sa sijos pramonėje ir žemės
dien yra pavergtos arba gali jį priimti.
jo BALF veikimą, o BALF
vo brolį. Pastarasis apstum- ūkyje...
vergiamos tautos, apgyve B. Bairnch praeitą savai
pirmininką jie, rodos, jei
Aišku, tai buvo Stalino
dęs “brangų svečią” ir, prie
nusios milžiniškus žemės tę pasikvietė pas save H.
galėtų, gyvą nuluptų. Bet
stachanovcu
melas, bimbišdais.
išmetęs
laukan.
plotus tarp Petsamo ir Tra Wallace ir su juo plačiai
dabar Tysliava lieja veršio
kai
pagražintas.
Bet—
Bimba susinervino ir ėkijos. tarp Elbės ir Kurilų išsiaiškino dėl to Amerikos
ašaras dėl šalpos darbo ir
Bimba ir jo parapi jonai
mė rėkti: “Tai biaurus fa
plano. Wallace prisipažino
salų.
bando pakenkti rengiamam
gyvena
Amerikoje ir Stali
šistinis melas, bjauraus fa
Bolivijoj nesenai buvo Taigi. Lietuvos išlaisvini padaręs eilę klaidų tą pla
vajui.
no
čistkos
jų nepalies.
šisto melas!” Jis buvęs pas
Reikia tikėtis, kad “gera perversmas. Po to leitenan mo problema yra neišjun ną aiškindamas. Jis ir Ba
Kaip gaila...
savo brolį, bet sugrįžęs be
širdžio” Tysliavos grau tas Luis Oblitas kėsinosi nu giama dalis tarptautinės ruch surašė net protokolą
St. Strazdas.
vieno “skrečio.”
džios ašaros nedaug pa žudyti prezidentą Gutierre- taikos įgyvendinimo proble apie tas M’allace “klaidas.”
Na, ir bandyk žmogelį į, Tą protokoią Wallace žadėkenks užsimotam darbui. zą ir pašovė jo sekretorių. mosBuvęs
Valstybės
Depar

rodyti,
ant kurios ausies
Pakalbink biznierius paAmerikiečių
lietuvių
at-'
jo
pasirašyti.
Bet
paskui
jis
Butų liūdna, jei vienas sme- Kai Oblitas buvo suimtas,
“
draugas
”
turi
‘
siskelbti
“iteieivyje,"
Keleivyje,” pa—
tamento
galva,
Cordell
Hull,
araugas
Antanas
turi
;
tonlaižiavimo politikierius minia pagrobė jį ir pakorė stove, Amenkos Lietuvių atsisakė tą padaryti.
atbaidytų žmones nuo bū ant lempos stulpo, La Paz Taryba, jau nuo 1940 me-'1 Dabar Baruch viešai pa šiomis dienomis sunkiai ap ‘skrečių,” nes abidvi svei- garbinti savo biznį tarp fiekutėlės — jau užgijusios... « tuvhj.
...... .......... ...................
tų — dar prieš Atlanto skelbė apie Wallace gvyra- sirgo.
lių pastangų ir po- miesto aikštėje.
tinų dideli
i

Už Lietuvos Laisvę!

Draugų Talka
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KELEIVIS^ SQ. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

.

Puslapis Trecias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Pittsburgho Naujienos

MOTERŲ PEŠTYNES PRIE DIRBTUVĖS VARTŲ

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Angariečio Kliubas
---------

Dr. P. Grigaičio Prakalbos daugeli metų tame durnų

KAS SKAITO, RAŠO

institute. Nuo 1905-G metų

(aktyviai dirbo Lietuvos So--------j mieste, abudu su žmona
Kartą
rašiau
iš
Brooklyciaklemokratu Partijos eiRugsėjo 8 d. LSS 6 kuo-'dirbdami, šeimos neaugin-J
no
apie
čia
veikiantį
Angalėse.
Vadindavosi Mykolo
pa buvo surengus Dr. P.-darni, centų bereikalingai j
j riečio kliubą. Jokios rimtos Bevardžio slapyvardžiu,
Grigaičiui prakalbas Lieta- nemėtydami, dėjo doleri;
j
opozicijos prieš komunistii
viu Mokslo Dr-tės svetainė- prie dolerio ir pajutę, kad
’
partijos “valdžia” iš to i 1908-9 metų laikotarpyje
je. Prakalbos buvo rengtos; jau artinasi senatvė ir lai- Į
Į kfiubo ‘laukti~neš7lima?Tam
Mariampolėj
' leido slaptą
,i,Ui nooalimo Tnm mai
įampvic
ant greitųjų ir nelabai pa-; kas pasilsėti, nusitarė atsi-'
Socialdemokratu
pas tuos “angarietinius” ko- Lietuvos S
togiu laiku nes dar nebuvo žadėti musų durnų miesto:
’
munistus nėra užtenkamai PartlJ°s laikrašti Darbipasibaigę ’ vasariniai išva- ir išvyko Į saulėtą Florida,
tvirto budo. Tūlas “angarie- ninku Žodį.” Buvo caro val
žiavimai i laukus- Prie to Tiek Slieko draugai, tiek ir
tinis’’ dirba “Laisvėje,” ten džios areštuotas, kalinamas
pasitaikė diena labai graži priešai buvo labai nustebinžiuri Bimbai i akis ir vis Vilniuje ir Pskovo kalėji
ir šilta.
į ti tokiu jo pasielgimu. Visi
linguoja galvą visam kam muose. o paskui ištremtas į
Tačiau prakalbos pavyko t stebisi, kad Juozelis, jei jis
pritardamas- Bet, atėjęs į Sibirą, prie Angaros upės.
neblogai, publikos buvo ga-'gali vykti i saulėtą Flori
“angarietinių” susirinkimą, Iš tos upės vardo vėliau pa
ną daug, visi su atvda klau- dą. tai kodėl jisai nevažiašaiposi iš Bimbos “devynių siskolino Angariečio slapy
sėsi Grigaičio nuosakios!vo j “Tarybų Lietuvą, ap
dūšių” paslapties aiškinimo, vardį.
kalbos. Net ir Stalino ber- šviestą Stalino saulės”?
ir vadina jį begėdiškiausiu Po 1917 metų vasario reniukai, kurie buvo atsilanReiškia, lietuviški bolšejvoliucijos Aleksa apsigyve
melagiu.
kę, užsilaikė neblogiausiai,. vikai nenori mainyti Florino Rusijoj ir prisidėjo prie
Atrodo,
nors Dr. Grigaitis be jokio C]()S saulės ant Stalino “sau....
.kad komunistų komunistų partijos. 1919
pasigailėjimo pliekė kaili t lės.” Liežuviu jie už “Tarvpartijai pasisekė savo pase- mety pėdžioje buvo sovie“dėdei Juozui.” Pabaigus. kų” Lietuvą, o gyventi vykkeius tinkamai išauklėti. tinės Lietuvos vidaus reikakalbėtojui, keletas Stalino į sta j Floridą. Stalino rojų
Partija norėjo išmokyti sa- lu komisaru Vilniuje- PasiŠita nuotrauka parodo įvykį ties American Automatic Devices Co. dirb
yo
pasėkėjus negalvoti, nie- tl:aukęs j Rusij vadovavo
berniukų bandė pasirodyti jje tik kitiems perša.
tuve,
Chicagoje.
kur
dalis
darbininkų
-išėjo
streikuoti.
Kiti
streikuot
nenori
kada
su paklausimais. Bet jie tik Sliekų išleistuvių bankieneabejoti dėl partijos Lietuvos komunistų raitijai.
ir eina dirbti. Viena pikietuojanti streikierka smogė einančiai dirbti juoduišminties įr dėl jos
pademonstravo savo igno- te, Į kurį buvo suvažiavę
Jos. “lini
lini’fYra parašęs apie. 100 visokei per galvą, šita smogė atgal. Prasidėjo muštynės ir abidvi parvirto že
jos"
teisingumo,
ranciją, o publika iš jų tu visi
Stalino
berniukai,
Palengva,
brošiūrų ir keletą stam
mėn. Praeiviai ir policija bando jas išskirti.
komunistai iš savo šalinin besnių veikalų. Tarp kitko
rėjo gardaus juoko.
“draugas” J. Mažukna pir
ku padarė negalvojančias
Aukų buvo sudėta Lietu mininkavo ir kėlė į padanu ..... ,pa,a
i parašė
“Lietuvos revoliuci‘ud
e ėjimo
vos Socialdemokratams rem gęs Juozelio bolševikišką Parčiauskas. J. V. Stilsonas, J. kviesti kelis tremtinius lie- siniame susirinkime, šį sek- davatkas. Bet tas
tas
auklėjin
j
0
j
ir darbininkų
Shuopis, S. Gabaliauskas, Ade
ti $65.00.
komunis- kovos jstoriia.” 450 pusla
darbuotę tarpe Pittsburgho lė Gabaliauskienė, J. Leonavi tuvius, kurie jau yra atvv- madienį, spalių 13 d. Jau mas” ir patiems komunis
noji ateivė dabartiniu me- tams atsirūgsta. Jie sueina,1
lietuvių, statydamas jį pa čius, Adelė Vengrienė. E. Ru kę Amerikon.
Dėdė Paulėkas Mirė
!
Masinis
BALF
šaukiamas
tu yra P. Kuru šeimos glo- j kalbasi, vienas kitam Į a-, pių knygą, išleistą 1921 m.
vyzdžiu
visiems
Pittsburgho
Rugsėjo 11 d. staiga mi
dis, A. Lukša, A. Zdankus, J. lietuvių susirinkimas įvyks boję.
kis meluoja ir VISI žino,! Zigmas Aleksa buvo Starė Adomas Paulėkas, žino lietuviams. Mažukna pamir Viktoravičius, J. Butch.
J.
P.
•šį
sekmadieni,
spalių
13
d..
”
kad jie meluoja. Bet ima lino nugalabytas 1938 memas tarpe Pittsburgho lie šo patarti Sliekui, kad ji Smulkių ...................... 5.00 parapijos svetainėje. Susi
;
tuos
melus, kaip pridera ge- tais. Tikros jo nužudymo
tuvių, kaip Dėdė Paulėkas. sai atidėtų į šalį Florida ir
rinkimo
pradžia
4
valandą
riems komunistams, visai aplinkybės nėra žinomos,
DETROIT. MICH.
ypač Soho dalyje. Velionis vyktų Lietuvon. Pats Ma-Į Viso aukų sudėta
$65.00 po pietų. Visi lietuviai kvierimtai. Gaunasi šlykščiau- žuvo per didi jį Stalino “al
“žada” važiuoti ap
buvo virš 80 metų amžiaus. žukna
Aukos
pasiųstos
Lietuvos
čiami
ateiti
j
ši
susirinkimą.
sias
neširdingumas, dėl ku- sival.vma.” kada daugybė
Tai buvo vienas iš senų’ų lankyti Lietuvą. Bet iš tų! Socialdemokr. Remti Fondo
LSS 116 kp. Susirinkimas rio patys komunistai kar- senųjų bolševikų buvo pa
Pagal BALF centro kviePittsburgho lietuvių. Jisi Pa??d« nebus grudų. Jei nu- iždininkui A. Rypkevičiui.
Šiuomi pranešu LSS 116 tais pasipurto.
skersti, už neištikimybę
i? I iAtnvns h, vo
S važiuotų. .10 raudonumas
Aukavusiems tariame Šir-J“?’
'^okh! kuoPos na‘‘ tams
'
ir
' pritarė '
,
Stalino diktatūrai.
Angariečio Raštai
vykęs į šį durnų miestą tur- i ^matant išnyktų,
jams, kad kuopos mėnesi
dingą ačiū.
c o v
reikmenų vajaus Jau išAnądien vienas angarie- Amerikos lietuviai bolšebūt virš 50 metų atgal ir Į Bimbos Vėžiai Atsirugsta
A<’T„
25 nakanas- rinRta kįmisiįa ui rįnklia. nis susirinkimas šį mėnesį ■ tinis
____ _____________
1
—
—
I
—
—
__________ C! ZlLyv xl
I
A
Lž
%
__
‘
viboi i 1 firo- uiu
laiLro Yiormo
man iteikė Dluošta An- viboi
vAamo Ai
▼ sncsi---------------------------- ---------------------- ---------Visa iaiKą
visą
įaiKa gyvenu
Kvvenv ouriu uano.re- Dimua, gT|Z^5 IS
A
fvyks Savaite ankščiau, ne
vai
pravesti.
Apie
vajų
pla

lyje ir nesuklysiu pasakęs, rybų” Lietuvos, buvo atsi
gu paprastai, tai yra spalių 1 gariečio raštu. Sako. “išgel- garietį ‘ skaitė' savo vadu.
NORWOOD, MASS.
čiau bus kalbama masinia 20 d., 1 vai. po pietų, Ar- bėjau iš Bimbos cenzūros ir Bet kada Stalinas ii nužudė
kad Dėdė Paulėkas tam pa lankęs ir pas mus. Čia jis
me susirinkime.
čiam namuke, kuriame mi padarė neblogą biznį su vė
mono svetainėj, 2386 24th : sunaikinimo.” Mat, pasiro- jje aDje jj yj^j “užmiršo”
Iš
BALF
Veiklos
Praeitatme
musų
skyriaus
rė, išgyveno daugiau kaip žiais. Jisai pardavė tų bol
St. Malonėkit įsitėmyti ir i do. kad ne visus Angariečio jr j0 vardo dabar vengia,
Rugsėjo
29
d.
parapijos
narių
susirinkime
dalyvavo
ševikiškų vėžių netik Stali
45 metusvisi nariai dalyvauti, nes y- raštus bolševikų spauda kaip pavietrės. Bet ne visi
Velionis Paulėkas nuo no berneliams, bet ir taip svetainėje čia įvyko Ame jauna lietuvaitė, nesenai at- ra daug svarbių dalykų a'p- sJėj° sunaudoti. Daug jų lietuviai bolševikai užmiršo
iš Eurooos. Ji dar tarti. Taipgi bus apkalbėta/1^0 neišspausdintų. o kai Angarietį. Tie. kurie stovi
pat atvykimo iš Lietuvos sau geros širdies žmonėms,;rikos Lietuviu Bendrojo 1 vykusi
C
Fondo
vietinio
skyriaus
naJaunutė,
vos 17 metų. Ji kaip geriausiai prisirengus Angarietis Rusijoj dingo, komunistų priešakyje ir kupelnė sau
pragyvenimą kurie patys nemoka protau
rių
susirinkimas.
Išrinkta
2
buvo
pakviesta
pasakyti ke- prie rengiamo vakaro ku- aP*e
dirbdamas geležies liejyk ti. Tie lietuviai su atyda
rastų spausdinimą rje jaučiasi Stalino činaudelegatai
dalyvauti
BALF
lėtą
žodžių
ir
trumpai
paris įvyks lapkričio 16 d. I nebegalėjo būti ir kalbos- pinkais, tie. žinoma, apie ji
lose ir kukliai gyveno su klausėsi A. Bimbos pasakų,
susirinkusiems, Bus šauni vakarienė, so- J*? pasidarė “trefni’’ ir juos jr užsiminti bijo, nes tai
savo šeima, gražiai išauk-1 kad visi lietuviai, kurie y- seime New Yorke. Nutarta t asakojo
lėdamas lietuviškoje dva ra pabėgę iš Lietuvos ir sušaukti masinį lietuvių su- kokius vargus lietuviai pc-r- kiai ir kortavimas. Plačiau ręikėjo sunaikinti. Taigi galėtų pakenkti jų staliniššalpos darbo gyveno Eurpocs karo aud- apie tai bus rašoma vėliau. įV1€nas “anganetims sako- kai čystatai. Tuo tarpu kitu
sioje 2 dukteris, Birutę ir randasi vakarinėje Europo sirinkimą
_ J si iuos išgelbėjęs nuo su- bolševiku tarpe vienas kiLaurą, kurios iš pat jaunys je. yra razbaininkai. naciai klausimams aptarti. Į masi- rose. Ta iaunutė lietuvaitė
B.
nį
susirinkimą
nutarta
pažadėjo
būti
ir
lietuvių
maKeblaitiene- naikinimo. Aš tuos raštus tas prisimena apie Zigmą
tės iki vedybų dalyvaudavo ir kitokie niekšai. Nes visi
persiunčiau “Keleiviui,” jei. Aleksa-Angarieti ir kartais
lietuviškame judėiime. kai “geri lietuviai” nebijojo ir
kas tiktų, galite paskelbti.;pasiidomauia. už koki prapo dainininkės, lošėios ir sugrįžo i “Tarybų” Lietuvą,
Aš pats neturiu nei galimy- sižengima Stalinas ji* patvdeklamatorės. Birutė ištekė tik niekšai pasiliko Vakarti
bės, nei laiko juos vertinti lerrus nužudė be teismo, bė
jus už Igno Rasinsko ir gv- Europoje.
4 4vęna Chieagoj, o Laura už
skirsLYti- .^ųntin^ąy^ io^^ kaltinimo ir be vie-;
Bet vos Bimba išvažiavo
me
žiūrėsime, ar kas tiks.šumos?
>
s?
J. Mažiečio ir gyvena East iš Pittsburgho, keletas iš tų
_
ARBA
—
spaudai.
—
Red.).
Nebuvėlisgeros širdies lietuvių, kurie
Pittsburghe.
buvo
patikėję
Bimbos
žo
Ta proga norėčiau prisi-j
Pats Dėdė Paulėkas bu
džiams
ir
buvo
pirkę
po
vė

minti plačiau apie patį An-' Socialistų Susirinkimas
vo ilgametis ir nuolatinis
Kaip Kaukazo Razbaininkas
garieti. Visi dar atsimena-Į
,
: :
“Keleivio” ir “Naujienų” žį iš Bimbos, mokėdami po
$50,
arba
po
$25,
gavo
laiš

me tą žmogų. Jis buvo fa-1. Penktadienį, spalių 11 d.
skaitytojas, jisai mėgdavo
natikas bolševikas, baisiai j lvyks LSS 19 kuopos labai
Pasidarė Rusijos
netik laikraščius skaityti, kus nuo savo artimųjų gi
minių.
kurie
yra
pabėgę
nuo
“zajadlas” ir net liguistas svarbus susirinkimas ALP
bet ir knygas.
bolševikiškos
priespaudos
ir
“linijos” apaštalas. Kadai-' ^Lubo patalpose. Pradžia 8
Diktatorium
Pinn antro pasaulinio ka
šaukiasi
savųjų
pagelbos.
ro velionis buvo parvykęs į
se atrodė, kad tas žmogus !val. vakaro. Visi nariai da
Lietuvą nuolatiniam apsi Tokių atsišaukimų kas kar
negali nukrypti nuo Stalino lyvaukite.
J. Glaveskas. sekr.
gyvenimui, visai nemanyda tą daugiau ir daugiau gau
linijos nė per plauką, tiek
nama,
ir
tie
musų
geros
šir

mas grįžti atgal į Ameriką.
jis davatkiškai laikėsi par
dies
lietuviai
patys
gauna
Bet jam nėr daugelį metų
tijos vingių ir melų. Anga
gyvenus šioje šalvie neleng persitikrinti, kad A. Bimba
rietis “ėsdavo” visus bolše PASKAITOS IŠ ŠVENTO
RAŠTO
va buvo prisitaikyti prie biauriai melavo, esą pabė
vikus, skųsdavo juos ir, ro
gėliai
yra
razbaininkai
ir
Lietuvos gyvenimo aplinky
dos. daugiausiai norėjo į- iv. Ra.š-to Tyrinėtojų naskaito« yniekšai.
Jie
gauna
sužinoti
bių. Todėl grižo atgal ir,
kišti Kansuką į Stalino ka ra laikomo* kas sekmadienis, vaka
nno 5-kių. PF.CK HALĖ salėj,
turbut. nesigailėjo grižęs. visai ką kita iš saviškių. Da
lėjimą- Išėjo betgi ne taip, rais
144ti E. 82n<l ir VVade Park Avė..
bar
jie
gailisi,
kad
pirko
Dėdė Paulėkas oaėio iš
kaip Angarietis manė. Kap Cleveland. Ohio. Įėjimas iš 82nd St..
Bimbos
vėžius
ir
taip
bran

lubos. Kviečiame visus. JžanJ
Vilnijos, nuo Nemunaičio.
sukas spėjo laiku numirti, trečias
pa
nemokama,
rinkliavų nebus. Kal
giai mokėjo.
'ai Stalinas leido jį įrašyti bės Jurzis Vanagas, temoje "Yra
Lietuviški Botevikai Giria
Korespondentasbažnyčios—kuri jų yra tikra ir
į “šventųjų" sąrašą, o Kap
 . dvi
.
kuri netikra," ir "Ka
raštas liuLietuvą, Bet Patys Važiuoja
suko
didžiausias
nepnetedija?
”
<43>
į Floridą
Aukos Lietuvos Social
liūs Angarietis. pakliuvo į
Visi žinom, kaip lietuviš
demokratams
Stalino valymo mašiną ir
ki bolševikai per savo spau
Aukos Liet Socialdemok
liko sulaužytas. “Pagal tei WORCESTER, MASS.
dą ir per prakalbas giria ratams remti surinktos LSS
sybę” reikėjo Kapsuką su
dabartinę Lietuvą, kuri yra 6 kp. surengtose Dr. P. Gri
šaudyti, o Angariečiui duo-!
CHESTNErS
Stalino “saulės” kepinama, gaičio prakalbose, rugsėjo
, ti čeką medalį, bet gyveni
bet patys jie ten nevažiuo- 8 d., LMD svetainėje.
mas pasijuokė iš to Lietu-, CANTEEN
ja. Daug Pittsburgho lietu- Po $10 aukavo:
vos bajorėlio ir padarė is,
Tai nauja brošiūra, kurią išleido “Keleivis.” Joje yra surašyti visi
vių pažino Juozą D. Slieką, Povilas Dargis. Jonas Dar
jo,
no jo mirties, opozicijos VIETA MALONI IR ŠILTA
Stalino-Džiugašvili “žygdarbiai”— p'.ėšimas bankų, intrygos ir suokalbiai
kuris buvo skaitomas lietu gis. Vincas ir Veronika Koli
vadą.
,
net prieš savo partinius draugus. Vėliau kopimas į diktatoriaus sostą,
Visokių Gėrimų, Alaus,
viškų bolševikų komisaruku. čiai.
žudant
bolševikų
“
senąją
gvardiją,
”
likvidavimas
komunistų
ir
jų
partijų
Zigmo
Alekios-Angariečio
S.
Bakanas
........................
$5
Jis prie kiekvienos progos
gardžiai pagamintų Val
užsieniuose, taipgi kiti žiaurus darbai.
Biografija
$3!
gėrėdavosi, kad Stalinas pa Aleksandras Vainorius
giu ir Užkandžių
Kas nori žinot, kaip šis “Kaukazo razbaininkas” pasidarė milzimskos
Zigmas Antanas Aleksa,
$2
siglemžė Lietuvą ir tvirtin Florent Rodgeris ....
Rusijos diktatorium ir Kaip dėl to kenčia tos šalies žmonės, tegul įsigy
žinomas Angariečio slapy čia gaunama ir ,,Ke»ervia’’
davo, kad dabar Lietuvoje Po $1 aukavo:
pavieniai* numeriai*
ja musų išleistą brošiūrą. Jos kaina tik 25 centai. Siųsdami užsakymus
vardžiu. gimė 1881 metais.
A. Tamkevičius, J. Virbickas.
tikrai busiąs stalin iškas ro
adresuokite šitaip:
A. Bačėnas, V. Atstupas. S.
Išėjo Mariampolės 6 klases 90 MILLBURY STREET
jus.
WOK( ESTER.
gimnazijos ir vėliau mokė
KELEIVIS
Tačiau pats Juozelis (J- Raudonis, A. J. Miliulis, B. Lasi
Varšuvos
veterinarijos
peika,
Ona
Rumšienė,
Jurgis
Sliekas) vargdamas per
636 BR0ADWAY,
,
SO. BOSTON 27, MASS.
a
ootiv

kusi
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‘ mi, o vandens paviršiuje
, vanduo stovi vietoje.
Jurų vandenų judėjimo
--------------jėgos yra milžiniškas šalti1945 metų rugpiučio 6 d. bandymai juos pagaminti nis gamtos jėgų, kurios dar TRYS NAUJOS VALS phijos daktarai paskelbė
sensacingą naujieną: MoTIJOS?
i musų visų gyvenimą įsi- dirbtinu budu.
laukia, kad žmogus jas pa
--------terys gali gimdyti be skausveikė nauja gamtos jėga—Į General Electric tyrinėji- kinkytų į kokį nors darbą,
Trys
kraštai
Amerikos
rimo!
Tie daktarai, J. L. Miatominė energija. Ji įėjo į mų laboratorija Schenecta-;
—o—
žmonijos gyvenimą nesda- dy, N. Y. panaudojo 100
Saulė siunčia į erdvę bose nori gauti valstijų tei- nes ir E- A. Halroyd, abuma mirtį ir pasibaisėjimą, milionų voltų elektros srovę karštus spindulius. Maža ses. Hawajų salos, Alaska du iš Philadephijos gimdyViena atomų bomba, 65 sv. kosminiams
spinduliams dalelė tų spindulių pasiekia ir Puerto Rico sala. Jos bei- mo ligoninės, sako, jų susvorio, sudaužė didelį mies- gaminti. Jai pasisekė paga- musų žemę ir palaiko čia džiasi į viešosios opinijos rastu budu moteris gali be
tą ir užmušė virš 100,000 minti kosminius spindulius, gyvybę. Daržininkai jau se- duris ir vis klabena, kad skausmo pagimdyti kūdikį
žmcnių!
bet jie buvo silpni. Illinois nai išmoko “pagauti” sau- joms butų atidalytos durys per 35 minutes. Dvi valanPo Hirosimos. Nagasaki ir universitetas stato mašinas lės spindulius ir panaudoti į Jungtines Valstybes, kai- dos po gimdymo moteris
Bikini bandymų atominė e- gaminti elektros srovei 250 juos dirbtinam daržų ir gė- po lygiateisėms valstijoms, jau gali vaikščioti. Daktarai
Alaska turi 72,000 gy- sakosi savo būdą jau išbannergija pasidarė didysis milionų voltu pajėgumo, o i lių šildymui. Pypkoriai živentojų;
Hawajų salos — dę. Per paskutinius devyžmonijos rupesnis. Ta gam- Califomijos
universitetas' no, kad su koncentruotu
450,000,
o
Puerto Rico sa- nius mėnesius 263 moterys
tos jėga ateities karnose nori su 300 milionų voltų saulės spinduliu, einančiu
bus svarbiausias ginklas. A- srove gaminti kosminius per
mažą padidinamąjį la — apie 2 milionus gy- jų vedamoj ligoninėj pagimdė be skausmo savo
tomų energija, palyginti, y- spindulius.
1 stiklą,
galima užsidegti ventojų.
Jei
tiems
kraštams
butų
kūdikius,
ra pigi ir po kelių metų ji Mokslininkai pranašauiaJ P-vPk^ °_, mokslininkai sevalstijų teisės,
R
.
naujausias
bus prieinama visoms vals- kad kosminiai spinduliai nai nurodo, kad su didele pripažintos
jie galėtų siųsti į Amerikos „J*
"j1“”
l lybėms.
•
bus naujas galingas įrankis,
spindulių koncentrasak" tie daktalai- Jis
Dabartiniu laiku moksli- žmogaus rankose. Tį iran-1 c,->a galima butų turėti vie- m%XsPOsenatl“"' nt
ninkai dirba, kad atomų e- ki galima bus naudoti
Y1®*?'?
milžiniško
“ „J ..
netinka naudoti prie pirmo
nergiją pritaikyti taikos ram ar blogam darbui dirb- karščio šaltini. Toks sukon sidarytų dar mažiau demo gimdymo. Jis netinka ir
darbui. Greitu laiku išvysi- ti, taikos gerybėms ar ka- centruotas saulės karštis kratiškas, negu jis ir taip tuose atsitikimuose, kada
me atomų energijos varo ro baisybėms gaminti. Tas galima butų naudoti nau jau yra.
yra perankstyDabar 12 vakarinių pre gimdymas
mas dirbtuves. Pirmiausiai pareis nuo’ žmonių mokėji- dingam darbui dirbti, bet
bas.
Bet
šiaip
jau, prie nor
butų įkinkyti rijų ir kalnų valstijų, ku malių sąlygų ir prie nepirsu atomų energija bus va mo’ susitvarkyti ir sugyven- Ps .
?r. į. naikinimo darbą. Vo rios turi tik tris ketvirtada mo gimdymo, skausmai yromos elektros stotys, o ti ant šios žemės.
kiečių mokslininkai rimtai lius tiek gyventojų, kiek ra visai pašalinami.
Į vėliau ta naujoji žmonių
su saulės koncent New Yorko valstija, siunčia
pagauta gamtos jėga bus
Kas lankosi prie jurų, planavo
naudojama ir kitokiems žino, kad jurų vandenys ruotais spinduliais išsvilinti į senatą 24 senatorius, o
New Yorkas siunčia tiktai ‘TAIKOS KONFERENCI
tikslams.
kas 12 valandų pakyla ,ir savo priešų—miestus.
2! Davus valstijų teises mi
o—
JA” IR VAGYS
atslūgsta. Potviniai ir ato-1 Prieš pustrečio
nėtoms
saloms
ir
Alaskai
tūkstančio
Dar žmonės nespėjo ap- slugiai keičiasi be paliovos.
demokratiškumas
Kada į Paryžių suvažia
si? rasti su atomų energija, Milžiniškos vandens masės'j“ graik^ fllos°- senato
pasidarytų
dar
daugiau
avo 21 tautos atstovai dary
i - *tai• nežinomos
-•
tas skeloe, jog moters naskaip mokslininkai praneša iurose ikokios
beiotinas.
ta,
sukant
rankini
malūną,
ti
taiką, nieks nesitikėjo,
ginklai senai jau išėjo iš! apie naujus bandymus pa- jėgos yra kilnojamos.
—Alou, Maik!
Tas
juo
labiau
svarbu,
pasibaigė.
Jis
sakė,
mote

kad
jų taikos konferencija
I gauti “kosminius spindu—Sveikas, tėve! Ar da mados.
kad
Amerikos
senatas
tvir

Koki
jėga
verčia
jurų
van

rys nusikratys tos naštos,
padidins vagysčių skaičių
—Tai rokuoji. kad tu da! liūs.”
neapsivedei?
tina
tarptautines
sutartis
ir
denis
pakilti
ir
vėl
atslūg

Paryžiuje. Bet taip atsitiko.
nes
žmogus
sugebėjo
pakin

—Ne. Tavo reda no gut- nesi šiur, kaip bus su vai-' Atomai ir kosminiai spin ti? Mėnulio pritraukimas?
tai
dviem
trečdaliais
balsų.
kyti
vėją
į
darbą.
Vėjinis
Paryžiaus
policija skelbia,
duliai vra senai mokslinin—Ką tėvas nori tuo pa-,
—
Šituo
klausimu,
tėve,
kams
žinomi.
Bet
nuo
spė-!
Zem
^
s
sukimasis?
Spėjimų,
malūnas
tada
atrodė,
kaip
i
Kadaise
senatas
atmetė
Akad
laike
“
taikos konferensakyti ?
is mane
abe-į
?e?os Pą- gelbėtojas žmogaus
. sund<^imąsi į Tautų cijos” skaičius plėšimų, va
uicujv nėra jokios ckzv
. liojimų. nuo pirmųjų ban-' -,ra dau&; bet
o__ __iš____
. ;^fįkos
.
—Tt.
mane
mokinai, ajonėsBe
karo
žmonija
ne-'dvmų
iki
pakinkvmo
atomu
slapus
dar
tebėra
neatikaus
darbo
jungo.
Vėliau
Sąjungą.
Daugumas sena- gysčių ir panašių prasiženkaip apsi "'nyt. Qakei. kad
apsieis.
'
energijos
į
darba.
praėjo
ii-Rengtos.
Tuo
tarpu
moksžmonės
įkinkė
į
darbą
ne
tonų
buvo
uz dejimąsi į T. gimų padidėjo dvigubai!
po gazietas ne.eikia ergų
—Tai kam Stalinas sako. gi metai. Panašiai yra Suį ,imn^31 atsidėję dirba, kad tik vėją, bet ir vandenį. Vė- Sąjungą, ~ bet nesusirado
jieškoti, bet prieki r’esk-i
Policija tą aiškina ši
kad
daugiau vainų nebus? kosminiais spinduliais. Jiei ^P1^. vander.s kilimą ir at- liau garą ir elektrą. Dabar dvejų trečdalių senatorių ir
ir pasiūlyt ranką. Aš tra
taip:
Iš 15.000 Paryžiaus
~ * na«l™ ii- nr, iau vra mokslininkams ži-i^f11™* jkir.Krti į darbą, atomų energiją, o ryt die- Amenka pasuko į jzoliaviminau taip d£ryt, b< ni» kas
pasakymu
ji
policininkų
10% yra užim
Situo pasakymu jis no-f
.
T
,
, Betynnejant juru vandenis, ną kosminius spindulius, mosl politiką, kuri daug
iš to neišėjo: katrr.i tik ran ri paslėpti
savo tikslus. tė-l“v““lYY
u1*“1"3 buvo atrasta, kad juros turi saulės karštį ir galingas jė- prisidėjo prie antro pašau ti saugojimu taikos konfe
ką atkišau, ta paKgo.
ve. Juk taip ir Hitleris sa-' pastebėjo D. F. Hess.
rencijos delegatų, o todėl
karo iškilimo,
I ■»
T.’ •
. I EĘ — * — — I__ •
• • V 1 »_• ___ davo upes, sroves. Kaltais gas, paslėptas jurų vandemažiau policininkų belieka
vciavo.
Kai
iroo
metais
•
Kosminiai
spindimai
yra.
—Tėvą/!, matyt, mioki
jurų gilumoje vanduo teka nyse.
Londone
įvyko
nusiginkla-i
kaip
šviesos
ar
X
spindusaugoti
gatvėms ir gaudyti
prie mot r 'rieiti.
galinga srove viena kryptiN. P.
GIMDYMAS BE
vagims. Vagys naudojasi
—Ta kaip reikia prie jų vimo konferencija, jisai pa--liai, tik nepalyginamai gaSKAUSMO?
proga ir vagia. Kada taikos
e.arė
iškilmingą
pareiškimą,
j
lingesni.
Šviesos
spinduliai
‘eiti?
konferencija
išsiskirstys,
kad
Vokietija
esanti
priepereina
per
orą.
stiklą,
ar
—Reikia eiti mandagu
Žemaičiai
sako,
trys
sun

vėl ateis sunkesni lai
mu, tėve. P a dėti galima vi šinga karui ir norinti taikos, vandenį, bet negali prasikiausieji moterų darbai yra tada
kai Paryžiaus vagims, o gy
sai nekaltai, pavyzdžiui, Angliįa su Amerika tam mušti pro kitus daiktus. X
i sekantys: žlugtį skalbti, ventojai ten turės daugiau
nuo oro. Paskui reikia pa patikėjo ir pradėjo mažin- s’ induliai peršviečia “tamJ musu redakci a užklv- da, tiktai išverda kojas, au- rūmai rinkti ir crimdvti’
sakyti moteriškei koki nors ti savo apsiginklavimą. O į sius” daiktus, kaip medis do laiškas iš Rusijos, rašv- sis, kepenis, plaučius ir žarKarts nuo karto moksli- taikos.
ką darė Vokietija? Ji gin-įįr pan. Bet jie nepraeina tas dai gerokai prieš karą. nas- Čia žiednoj farmoj ar- ninkai skelbia, kad yra sukomplimentą.
—O ką reiškia klumpa- Lr
p,'r , ?CU!Ug L‘,?,T,lniai Rai* Afrikoj gyvenęs lie- ba dvare tai daugiau ponu rastas būdas įadaryti gimIšeina didelis ir įdomus
lU!. Danai Hitlerio pėdo-,spinduliai tokių kliūčių ne- tuvis. Jis susizavėio rusu gaspadorių
™
mentas?
gaspadorių ir
ir špiegu
spiegų už
už dymą npdtaiiU
neskausmingą. Apie
darbininkus. Už tuos visus tai pakartotinai rašė spau- “Keleivio” kalendorius 1947
—Ne
“klumpamentas.”
darbinmkai turi dirbti. Dar- da. Tą garsino knygos. Bet j metams. Kaina 5Oc. Užsabet komplimentas. Tai reiš
_
bimnkas čia nepasiima sa- gimdymas vis dar yra
kia. pasakvti - apie moteri čia iis kalba apie taiką, o spinduliai, kokie tik
kymus su pinigais prašom
gal
tik
istonskos
ver.ės.
nes
vo
ranka valgyti, bet jam skausmingas.
ką nors gražaus, pavyzdžiui’ čia grobia svetimas žemes. žinomi.
gyvenimas Rusijoj po karo paduoda per langą, nori
šias dienas du Philadel- siųsti “Keleivio” adresu.
kad tau patinka jos skry Turkijai, kuri nenori jam
yra
daug
blogesnis,
negu
valgyk
ar
dvėsk.
Aš
Amebėlė, nuvvti nuo jos musę, savo Dardanelių užleisti, Kosminiai spinduliai pa
laiške aprašomas. Bet vis- rikoje kaip kasdien valgiau.1
ar ką panašaus.
jis net karu grūmoja. Tai siekia žemę iš tolimų žvai gi įdomu, koks likimas iš- tai čia per tris metus sykį
—O kam to reikia?
kasgi gali tikėti Stalnio žo gždžių. Spėjama, kad kur tiko vieną bolševiku sūkiai-!negavau taip pavalgyti, čia!
—To reikia tam, tėve, džiams, kuomet jis elgiasi tai erdvėje randasi dangaus
kūnai, kuriuose atomų spro dintą amerikietį. Jis rašo: bučemių nėra, nė grosernių'
kad lengviau butu galima visai priešingai?
ąt i
,
• ,
nėra, nė drai guds storų nėsueiti i pažinti. Jeigu busi
—Tai tu sakai, kad jis ginėjimai gamina tuos ga
Malonus
draugai,
as
na. Ale ka duoda, ta turi
lingus kosminius spindulius. rašiau kelis žodžius iš So-; ra
susiraukęs prie moteries yra vilkas avies kaily?
jputį
‘
neprieisi- Visada turi atsi —Taip. tėve, jis yra veid Orlaiviais, balionais ir juro vietų
darbininku šalies
b
,
se įvairiose žemės dalyse Teisybė, čia Sovietuose dar Čia kaip atvažiuoja dar
minti ta taisyklę, kad mu mainis ir melagis.
sę lengviau pagauti ant me —Bet mūsiškiai bulšiai. mokslininkai matavo ir ste- bininkai neturi nė žirniu. bininkai iš Amerikos, tai
daus, negu ant deguto.
bėjo tuos keistus galingus nė farmu. nė namų. tik tu- katras turi pinigų labai
Maike. kitaip kalba. Andai <niruliiHnę
Ibhnr nurnmi •
Si • ,
• i i greit grįžta atgal, kad ir
—Jes, Maike, musę gali aš buvau nuėjęs pasiklausy spindulius. Dabar daromi ri vieną darba ir tą niekada ant bredlainių. Amerikoje
-pagauti ant medaus, ale ti, kaip jų vvdcupas Bimba KARO KRIMINALISTAS negali pabaigti. Čia nėra visgi geriau šeria bedarbius,
nė šventų dienų, nei jokio
šios gadynės bobą grdičiiu pamokslą jienL sako- Anot
kaip čia darbininkai gyve
atilsio ant farmu nėr visa na.^
ragausi ant šnSpso. Ai beč jo. tai Stalirtn žodis yra
Katra- pinigų turi, tai
vasarą, žieirtes laike tai ir
šventas. Sako. Stalinas da
jur laif!
grįžta, o katras neturi, tai
čia farmeriai be darbo sė turi
—Bet tokių reikia veng nesulaužė nei vieno agrvčia amžių baigit dide
di, kaip ir visur. O kurie
ti, tėve. kurios mėgsta snap mento su kitais kraštais.
liuose
O ka tos
dirba fabrikuose, tai tie tu “Laisvėvarguose.
są. Aš i '■tariu jieškoti to Jeigu padarė su kuo uga” ir “Vilnis” tai tik
ri šventas dienas, arba at.
kių, ku ~ mėgsta medų. das. tai iau trobelio nebus:
ilsio
dienas.
Anglių
kasyk??'
z
na
Amerikos
darbinin—Olrai , Maik, patraiy- viskas eis gražiai, kaip ant
los ir fabrikai dirba po 24 > kus...
siu būti joms saldus. Jeiru sviesto.
Juozas Kleiza.
valandas po 3 ir 4 šiftus...
užsikabins kokia gyvana^- —Bimba plepa nesąmo
Prierašas: I aiškas rašyČia Sovietuose, tai ne A
lė. tai/ ir tave pakviesiu ant nes tėve. Faktas vra toks
merikoie.
čia
žmonės
netutas
senai, prieš baisųjį ka
veselės. O dabar aš turiu kad iokia valstybė nėra
ri jokių tiesų. Žmonės dar-!
kada Stalinas paskelbė
, tiek daug sutarčių sula”ži”
kita klausima pas tave.
bininkai
čia
daugiau
badau-j
“
laisvą
ir laimingą” gyvenisi
tokiu
trumpu
laiku,
kaip
—Kokį?
ja,
kaip
kitose
kontrėse
ba
m
.3Tas
lietuvis amerikietis
Stalino
valdoma
Rūšim
—Kaip tu rokuoti. vaike,
dėl to. kad čia grūdais at- dirbo kolchoze ir jautėsi
ar man da užsimoka nešio Stalinas pasirašė nepuoli
mo
sutariu
su
Suodim
ima taksus, po 15 pudu nuo pakliuvęs į vergiją...
ti šoblę. ar ne?
Lenkiia,
Lietuva,
Latviiair
hektaro.
0 ar gali užaugti I
—O iš kur tokia abejonė
JIEŠKO ALIEJAUS
tie 15 pudu giudų arba dau-Į
■ F Stoni j a, ir visas jas užpuo
pas tėvą?
giau, tai kits reikalas. Kaip! ALASKOS ŠIAURĖJE
—Matai, zbraius reika lė. Tie faktai, tėve. ai'-^m'
rarodo,
kad
negalima
tikė

neužauga, tai valdžia ati-į
--------lingas rik dėl vainos, o Sta
ma
visus
(midus,
o
darbi-f
Amerikos
karo laivyno
ti
nei
pačiam
Stalinui,
r*
1
’
linas (. įbar pasakė, kad iis
ninkai palieka ant smerties ekspertai daro didelius tyvainos nenori
Amerika tokiems jo barškalams, kaip
linijcs. čia vra taip in aisv- rinėjimus šiaurės AlaskojeBimba.
tairgi t m i faitu< is. Ne
ta.
kain dvarai, po kelis
jieško aliejaus. Kol kas
—
Na,
tai
denkiu.
Maike
nori ir A ulija. '"'a. d
Nuotraukos kairėj matosi tūkstančius ekerin. Dirba rasta keliose vietose mažos
do kad ua! ar jau bus ua- veri mač kad tu man šita
bizni
tain
gerai
išvirozi
’
aibuvęs
Italijos fašistų armi- darbininkų po 400 ir po aliejaus atsargos, bet spekaius ant svieto. O ie • •
Aš
savo
šoblės
nepadėsiu.
jos
gen.
Mario Carloni. ku- 1,000. Augina gyvuliu-, gv- cialistai sako, Alaskoje tu
ištikro taip butų, t i gal
ris
karo
metu nušovė ne- vuliai vaikšto pulkais. Ale ri būti didelės aliejaus atbutų geriau man s° o hn"Keleivyie” naudinga yra laisvėn patekusį Amerikos nasipiauti ant mėsos neva- margos, tik reikia surasti.
kišką šoblę padėti į ik^ą?
. ...
karininką- Dabar šitą karo lia. Mes mėtome, kaip no- Specialistai iš žemės tyri—Ar k ras br . ar ne.
daryti
visokius
biznio
skelkriminalistą teisia ameri- piauna kiaules ir jaučius nėjimo spėja, kad Alaskoje
tėvas savo . ardą vū'*ek ga
No. 11
kiečių komisija Italijoj.
bet mums tos mėsos neduo-^kur nors turi būti aliejaus.
ji išmesti j ’aužą. nes tokie bimus ir pajieškojimus,
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būt galima gauti bent vie- čialį, M. žemaitaitį, M. EnKELEIVIO” KALENDO
LAWRENCE, MASS
ną iš razbaunr.Kų, gal tai dzelienę ir kitus. Pikniko
RIUS 1947 METAMS
spekuliacijos tikslams.
proga prisirašė ir naujų
Amerikos Lietuvių Tary
Taigi, jeigu čia butų į šį narių.
bos ir BALF vietos skyrių Pranešame
“Keleivio”
Korespondentas. susirinkimai įvyks sekmad.,
pikniką atsibeldę ir šimtas
Australijos Moterys
razbaininkų,
neatsižvel
Palestinos Konferencija
spalių 13 d., 4 vai. po pie skaitytojams, kad Kalendo
Londone sukviestoji Pa-' Australijos moterys laigiant į jų raudonumą, visi
rius 1947 metams jau ruo
tų., Lietuvių Svetainėj.
HAVERHILL, MASS.
jie būt suradę sau draugiš
lestinos konferencija, ku- ko Sydney mieste savo konką prieglaudą.
Gerb. draugijų delegatai šiamas ir jį galima užsisa
rioje dalyvavo arabų vals gresą, kuriame dalyvauja
S.
PapLauskis
sužeistas
au
ir visi nariai yra kviečiami kyti jau dabar. Užsakymus
tybių ir Anglijos atstovai, atstovės iš Kinijos, FranciTodėl patartina visiems
tomobiliaus Nelaimėje
būtinai šiame susirinkime galima siųsti kartu su pre
liko atidėta iki gruodžio 16 jos, Amerikos ir kitų šalių.
Maikio su Tėvu kamaro-i
d. Per pertrauką anglai ža Australijos moterys buvo
tams ir “Keleivio” skaity-' Gerą musu draugą ir se- dalyvauti, nes daug turime
Kalendoriaus
da aiškinti arabų pasiūly pirmosios, kurios iškovojo
tojams pasirūpinti susipa- ną keleivietį, Stasį Paplaus- svarbių reikalų aptarti. Taip numerata.
mus- Žydai tą konferenciją sau balsavimo teisę. Dabar
žinti su Kaukazo razbai- ką, ištiko skaudi nelaimė, pat kurie dar nesate užsi- kaina bus 50 centu,
jų kongresas svarsto visus
boikotavo.
ninku ir Juozo Stalino ban- Jis buvo išvažiavęs 28 d mokėję metines mokestis
‘Kel.” Administracija.
moterų judėjimą liečian
<ų plėšimo profesija, ir jo rugsėjo žuvauti su savo kai- prašome ateiti ir užsimokėčius klausimusŽuvo 39 Žmonės
ryvenimo kruvinais takais, mynu. Grįžtant namo vaka- ti.
Praeitą savaitę Amerikos
rC—"L° j,aU l3“80; S‘ai??
Kreipiamės i geros širKNYGŲ IR ŽOLIŲ
Bekraujė Francija
Overseas Airlines orlaivis
JuoSL Kmv~ kalP° r^^R^ar^idies lietuvius ’ prašydami.
SANDĖLIS
su 39 žmonėmis nukrito Francija turi būtinai įsi
is šono išlėkė kita mašina. kurie dar turite atliekamų i
Newfoundland salos dykio- leisti per ateinančius 10 me
Vienas iš R-kų Vengdamas kolizijos, Pa,
.
.
._
. , drabužių ir čeverykų ar ne- Aukso Altoriukas, maldų knygelė,
je vietoje. Visi keleiviai žu tų 3,000,000 naujų imigran
plauskas uzverze savo stab-l galėtum|te paaukauti dėl Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
................................... $1.75
vo. Prieš porą savaičių toje tų. Be ateivių Francijai gre
džius- Nuo staigaus sustoji- t išvietintų ir suvargusiu viršeliais
Vainikėlis, maža maldų knygelė,
WORCESTER.
MASS.
saloje buvo nukritęs belgų sia pavojus palikti be krau
mo JO automobilis apsiver-, u* tuvių užrubežyjc.
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ..................................... ..
65c.
transporto orlaivis, tada jo, be jaunų žmonių, iš ko
tė ir virsdamas vistiek atsiPekla, kur ji yra ir kam reikalin
visam kraštui gręstų pavo
buvo 22 žmonių aukos.
Rugsėjo^ A*L Remti mUŠė į ant,ąjį automobili- I Kurie galite, tai atneški- ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.
jus nusilpnėti ir virsti kurio Šanchajaus mieste kinie Draugijos 1 skyr- turėjo saį Gyvenimą, atsidaryk duMusų draugo Paplausko IVi^klL^fi^DadoriiS I ris,Kaktas
o atrasi paslėptus nuo tavęs tatis tėvas su mirštančiu vai
nors kaimyno auka.
Molotovas j Maskvą
laimės gyvenimo turtus, arba
ku laukia prie ligoninės du vo pikniką kliubo vasarna- Chrysleris sugniužo, o Pa- k k • dautriaus turite tai vo
Molotovas iš Paryžiaus
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00
ių, kad įleistų jį vidun. Vai my. Publiką b™ nemažai. P'a-kas sunkiai susitrenkė'
Mirti, knyga su paveiks
taikos konferencijos išskri-Į
Aukso Drugis
paimsime laisNebijok
.............................................. 60c.
kas
miršta
nuo
džiovos
ir
Teko
matyti
ir
naujai
atvyir
susižeidė.
Antroji
mašina
do į Maskvą pas StalinąJ Pietų Afrikoj iškilo tikmašina nuvažiavę.
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
kusių iš Europos. Tarp ki- taipgi sunkiai nukentėjo, js
knyga ......................................... $1.50
Taikos konferencija dabar ras “aukso drugis.” Šiais bado.
Duktė Marių, graži apysaka 25c.
tų buvo Julius Grigas, bu
Kaimynas.
M. Stakionis
balsuos taikos sutartis. Ji metais ten surasta keliose
Lengvas būdas išrftokti anglų kal
vęs rusų ištrėmime Sibi
gali nubalsuoti kai kuriuos vietose daug aukso. Atsira
bos be kito pagalbos .............. 35c.
KULPMONT, PA.
re, o paskui, kaipo Lenkijos
Neužmokamas žiedas, graži apy
rusams nemalonius daly- do naujos aukso kasyklos,
saka ............................................ 25c.
pilietis,
paleista.^
iš
Sibiro
mt
.
carmel
,
pa
.
žolės
ir
Šaknys
kus. Matomai. Molotovas prasidėjo spekuliacija ir viGudrus Piemenukas, vargo apsa
Apie šį-tą
per Persiją atvykęs i Me
kymai ......................................... 25c.
nori gauti nauių nurodymų sas kraštas yra lyg drugio
Pastaruoju laiku, skirtin ir
Mes
parduodame
Erodas Boba ir velniškas tiltas
krečiamas. Tūkstančiai žmo gu laiku net trys jauni lie ksiką. Iš ten jis pasiekė A- Mirė Lietuvis Milionierius
iš Satlino, ką daryti.
visokias žoles ir vi
.............................. 35c.
Jurgis
Miliauskas
meriką.
nių keliasi prie naujai su tuviai vaikinai susižeidė.
sokias šaknis jūsų Kaip Duktė gyveno pustynėj 25c.
su paveikslais, apRugsėjo 26 d. savo naJ. Grigas paeina iš Dar
sveikatai, ir pasiun- Sapnu Knyga
rasto aukso vietų.
Korėja Valosi
Simas, Simono Bražinsko želių
. .................................. $1.35
čiam
i
jūsų
namus,j
da
^
’
^
kaimo, Marcinkonių anuose mirė Jurgis MiliausKorėjiečiai nutarė nu
Stebuklingas Zerkolas. graži apy
sūnūs, kolegijos auklėtinis valsčiaus.
bet užsakymas ne saka ............................................. 25c.
Rusai ji buvo iš- kas, 75 metų amžiaus. SirArabai
Vienijasi
griauti japonu pastatytus
armijoj atsitarnavęs įstojo
turi būt mažesnis,į Grigorius, gražus skaitymai 30c.
Palestinos arabų pogrin- Buffalo (N. Y.) profesiona vežę į Sibirą ir ten jis dirbo ginėjo jis kuri laiką. Į šią
visokius paminklus jų kraškai p už $ 1.00. Žolės I Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c.
Keliauninkai j Palestiną .... 30c.
te. Šias dienas jie su dide- džio kariškos organizacijos lų jauktan ir ten footbokį prievartos darbuose prie šąli jis tapo atvežtas vos 3
ir žiedai po 1 unc
Virėja-K epėja. Vaikų Augintoja ir
.*. .“**25 Vyrų
lėmis iškilmėmis nugriovė:susijungė į vieną kariška or- bežaidžiant nusilaužė koją malkų kirtimo. Papasakojo metų vaikas. Iš vaikystės Europos Ramunė***.
Užlaikytoja, apie 450 visokių
apie
tremtinių
sunkų
gyvedirbo
jis
prie
Locust
Gap
Liepos
žiedai
25 reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00
iaponų karo paminklą-šven-'ganizaciją. Arabų susivie—o—
laimių knygutė
15c.
tyklą. Į iškilmes buvo pa- nijimas įvyko jiems besi- Juozas Sidar, Sidarienės nimą. Rusai tremtinius mai- anglies kasyklos, kaip “sla- imbieras baltas .......... .20 Salemonas,
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno
.25
kviesti ir Amerikos karei- įuošiant priešintis su gink- sūnūs, iš armijos parėjęs tina pusbadžiai ir verčia te picker.’’ Keturiolikos me- Trukžolių šaknys
..................................... 20c.
Burvkla ir Burtininkas .... 35c.
viai, bet jie jose nedalyva- lais rankose prieš žydus ir su vietos lošikais žaidė ba- sunkiai dirbti. Gyventi ten- tų amžiaus būdamas jis ga- Alavijų sakai ........... .20 Karvės
ir nauda iš jų, geresnių
ka barakuose be jokių pa- vo darbą pas Miknelį prie valerijono šaknys .......... .20 sūrių padarymas,
vo.
'
prieš Anglijos politiką.
su paveikslais 25c.
seball ir taipgi kojos kau togumų.
Reikia didelės iš-; krautuvės. Vėliau dar jis Devinmacės
- •
- žiedai•
.25 Istorija seno ir naujo testamentų,
l?!Pnhava!kš^ta,an?Ukr’iu?-tvermas'. kad tokiame 'pra- (Urbo pas kelis kitus bizniepaveikslais.............................. 35c.
.25 su Nedoras
Žydas, jaunų merginų
mie ir vaikščioja ant kriu gare ilgiau pratęsti gyvybę., nūs- Įgijęs prityrimo jis iš Ajarų šaknys ..........
.20
kupčius
.........................................
50c.
Raudonalksnio
žievės
kių.
pirko Miknelio biznį ir nuo- Karališka mėta..................... 20. Ponsko Piloto galas .............. 10c.
o—<o—
•
J 120 Dainų Rinkinys .............. 75c.
veikėjų Tamulevi- savybę.
Metelė Pe'yna ...................... 25 Savizrolas. juokingi skaitymai 50c.
Vincas Keiser, A. Kisie čiųVietos
Nuo čia jis pradėjo žy- Gyvatgalvio lapai .................25 Girtuoklio Gyvenimas .......... 35c.
dukrelės Ritos vestuvės
liaus
sūnūs,
išvažiavo
su
Kandčkos. šv. giesmės .... $2.50
šerį,
kuris
irgi
yra
italų
PHILADELPHIA, PA
įvyks spalių 12 d Ji išteka linai kuli, rraueju snuimvi Plaukams Tonikas ...............50 Gromatos
į Lietuvą, su dainelėm,
draugais
automobiliu
pasi

taikos, nors čia gimęs ir ką
už
K. Žvalionio iš West- pinigus žmonėms. Pradėjo Šampoo plaut galvą............. 50 15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas
tik išlindęs iš uniformos, važinėti- Automobilis ap field, Mass.
Tai Bent Rojus!
supirkinėti ir pardavinėti Vitaminai B Complex .. $2.75 40c., 3 tuzinai už $1.
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJ
Daugelis darbininkų, dir-Į kariavęs už demokratiją virto ir vairuotojas Joseph
K.
ir
O.
Budinavičių sū nejudomąją nuosavybę. Tu
Nervų
suirimas ir nemiga .. 85c.
ALEXANDER’S CO.,
anapus Atlan- Laskoski (lenkas) tapo už nūs Kazys veda Miss Glo- rėjo laivakorčių agentūrą,
bančių prie kriaučių, karo Dėdei* Šamui
oNuo cukrinės ligos .................. 80c.
414 W. Broadway,
Vidurių valytojas ...................... 60c.
metu buvo metę darbus to tiko apie 3 metus. Naujas muštas ant vietos, o kiti ria Fowler spalių 26 d.
siuntinėjo pinigus į užrubeNuo veneriškų ligų .............. $1.20
du.
jų
tarpe
Vincas,
tapo
So
Boston
27,
Mass.
je pramonėje ir išėję dirb preseris ką tai sakė savo
žį.
Suorganizavo
State
Li-į
Skausmingų mėnesinių reguliatorius
—
o
—
..................................... 60c.
ti į plieno pramone. Mat, tautiečiui man nesupranta sužeisti.
Mėsos trukumas pradeda berty Banką, kurios jis bu
Nuo dusulio, kosulio ir mainų
ma
įtalų
kalba,
bet
pastačia pasirodė doleris dau
įsipykti. Čia yra vo prezidentas iki mirties.
' asthmos ................................. 60c.
Albertas Kliokis, Juozo žmonėms
giau, kuris kiekvienam yra rasis jam atsakė anglų kai
Nuo vandenligės ...................... 60c.
Buvo labai taupus. Taupė
didelė
skerdykla,
po
vardu
užsisenėjusio kataro bei hay
tarnavęs, apsivedė su Elizareikalingas, kas tik norijba:
net ir tada, kada jau buvo Deksnio Galinga Mostis, sudaryta Nuo
George
Beopple
Co.
Ten
fever
........................... :........... 85c.
žmoniškiau gyventi. Dabar-' —Na, tai ką jus norite, beta Rocco (italų tautybės) kiekvieną dieną sustojusios praturtėjęs.
iš daug skirtingų elementų, turi sa- Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.
Ynntinrraę velinnic hnvn vyJe galingą šilimą. Šildydama ga- Nuo Visokių reumatiškų skausmų 60c.
tiniu laiku plieno pramonėj,kad mes penktadienį jums Kliokio sūnūs, armijoj atsi- eilės žmonių laukia nusi
I patingas velionis OUVO , }infiraj. jštarpins Rcumatiškus skaus- Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
iš
Atlas,
Pa.
Albertas
yra
pasireiškė bedarbė, tai ir atneštume iš namų 70 doir tuo, kad kas sekmadienį mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- Trajankos, stambios .............. 60c.
pirkti
mėsos
šmotą.
Bet
net keline V-a ' P’mą. dieglius, šaltį. Daugumui žino. Kamparas, pakelis ..................... 35c.
vėl tenka susidurti viena lerių? To tai negausi, mes apsukrus ir gabus automo pardavėjai nesilaiko eilės, JIS lankvdavn
įanKyuaVO nei Kena. Ka • njų pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Plaukų augintojas — saugoja juos
kitą darbininką, kuris ir vėl ir patys esame darbininkai bilių mechanikas.
įkas iiems natinka. tas gau- tai i ku bažnyčias. Eidavo ii Nelauk iigi*os. aie tuojaus įsigyk nuo pražilimo ...................... 60c.
J. D. T •'na be eilės Be eilės per už- lietuvių, lenkų. Airių ir Sla- dekęns.ointment. „b. ~«y- Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
murdo reksus/Ant cigare- ir norime kiek nors užsikitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
miegodamas .......... 60c.
tų užsidirbsime ir toje ba- dirbti, reikia juk gyventi!
.
vokų bažnyčias. Žmonės sa- 4-oz $2.00. Ekstra didelė dėžė Nesišlapink
pakalines
duris
gauna
mė

Nuo nutukimo, eik kudyn .... 85c.
$5.00.
(29-7) Nuo surūgusio pilvo (heart burn)
UNION CITY. CONN.
do pramonėje, kaip man Tokis vyras, kaip tamsta,
sos pirktis ir visokie mies kydavo, kad jis tą daro 16-ozDEKEN
S OINTMENT CO.
...................................... 85c.
jau aiškino keletas.
| jeigu čia dirbdamas padaP. O. Box 666. Newark 1, N. J.
to valdininkai ir kiti “žy “dėl publicity.”
Tyra mostis. nuo bile kokio nie
Razbaininkai
Parke
; rvsi į 3 savaites 70 dolerių.
žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivy, gy
Turėjo sūnų Igną dakta
Vieną pirmadienio lytąj
vyras Irflk žj[)on‘? Tarpe aukštų kalnų šio mus’’ žmonės. Tas žmones
do visokius skaudulius, apdegimus
vieną šapą ateina dirbti ir prosyk, pats persitikrin kaimo klonyje, randasi dar labai erzina. Jei jau truks- Į ra. kuris prie 6 metus mi PAJIEŠKOJIMAI ir tL ..................................... $2.25
Pailių arbata arba mostis .... 85c.
tą, tai kodėl neskirstyti vi re Philadelphijoj
naujas finish-presser, žmo si...
žas, žinomas Linden Park siems vienodai?
Pajieškau savo giminių ir pažįsta
Paliko
tris
dukterisVi

M. ŽUKAITIS,
(41)
gus apie pusę šimto metų
mų Amerikoje. Norėčiau su jais su
Matyt.
butą religiško vardu, kuriame Connectisos ištekėjusios. Palaidotas sirašinėti. Jeigu kurie iš mano drau 335 Dean St„ SoenrerDort. N. Y.
amžiaus, italu tautos žmo žmogaus, nes musų naujas cut valstijos lietuvių atsibugų bei giminių skaitytų šį pajieško,
...
L. R- Draugijos pirmo rugsėjo 30 d. lietuvių para- jimą,
gus. Jis apsidairė, ūžsidegė finish-presseris persižegno- na žymesnių organizacijų
prašau jų atsiįepti žemiau’ PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau
paduotu adresu. Aš esu kilęs iš Če- skelbiamų knygų prašome kreiptis j
prosą, priėjęs prie kito pre- io ir priėjęs užsuko prosą gegužinės-piknikai. Nelabai skvriaus piknike mačiau uo- pijos kapinėse, Mt. Carmel, dasų
miestelio. Rokiškio apskr. (11 patį skelbėją. “Keleivio” ad minis tserio klausia, kiek gi čia ir tuoj pradėjo spiaudyti. senai čia atsibuvo Connec- liai darbuoiantis J. Dva- Pa.
JUOZAS GALVANAUSKAS,
racija jų nepardavinėja.
J. D. T. 39 Mission St., Gardner, Mass.
“Kel.” Administracija.
moka už žiponą? Jam uni Ką tai jam formanas sakė, ticut valstijos sandariečių, rėčką, V. Mitriką, A. Kriaujoj sakė, kad čia galima pa bet jisai spiaudydamas ir kartu ir Tėvynės Mylėtojų
— —- - —■■-T
daryti į savaitę apie 70 do išėjo...
Draugijos piknikas.
lerių- Tas jam atsako, kad
Kadangi vasara buvo jau
ir daugiau, nes tamsta ga Maniau, kad tik pas lie pasirengusi sutikti rudenį
lėsi dirbti nuo 7-tos vai. iš tuviškus ruskius vėžys ne ir gamtai esant maloniai,
ryto iki 6 vai. vakare. 5-kias są šnapsą keisais iš kliubų, tad ir svečių buvo prisirin
dienas i savaite, o 6-tą die o čia vėžys neša ir žiponus. kę gražus būrys. Visi gražiai
ną nuo 7 vai. iš rvto iki 12 Siuvimo šapa randasi ant ir draugingai viens kitą
vai. Pietums galėsi ture i 5-to flioro, o shiftas ran vaišino, tad galima tikėtis,
kiekvieną dieną po pusę va dasi ant 3-čio flioro, tai kad ir pelno atliks gražaus.
landos. Suprosysi per sa kol žiponai nuvažiuoja nuo Šiame piknike kas tai (gal
vaitę tarpe tūkstančio ir 11 5-to iki 3-čio flioro, tas vė dėl savo ypatiško saugu
šimtų žiponų, tai bus daug žys po keletą desėtkų į sa mo), atsivežė 25 Kaukazo
pinigų, nes čia moka nuo vaitę ir suryja.
Razbaininkus. Iškart buvo
šimto žiponų.
v kiek per mėnesį ir per manyta, ar tie razbaininkai
O
—Tai kiek gi moka už meYuš? Puikus gešeftas, nepradės kelti suirutę, ir
šimtą?
nėra kas nei sakyti! Skųs tiktai dėl to, kad visų raz
—$8.88!
tis niekam nė nebandyk, baininkų išvaizda atrodė
—Na, tai kiek už žipo- nes gausi titulą “lunatiko,” raudona.
Bet vėliau pasiro
ną?
n
Į dar turėsi pažiūrėti į žodv- dė tie razbaininkai gana
—Išeina maziau 9c.
k reiškia tokie kompli- drausmingi ir į trumpą lai
Tai ką čia jiems ramentai.
ką visi pasiskirstė publiko
daryti?
je
gana draugingoje atmos
—Ogi išimsite žymes iš
Tai šitokiose sąlygose
po kišenių, atlapų ir iš po kankinasi dalis darbininkų feroje. Vėliau radosi dau
kalnieriaus, ir išlyginsite klasės narių. Pusė darbi- giau norinčių susidraugauti
.pamušalą. O gal kaip dėl ninku čia yra juodos rasės, bei susipažinti su tais Kaujusu. duos daugiau, nepa- nes balti, kurie tik žino, tai Ji kazo Razbaininkais ir dėl
vydžiu gauti...
.neina
to
kaina
pašoko nuo
, neina iį ta
ta rnin
rojų. no nniiai
unijai L-,=
kas
*a
n.u" 25
, galvoj, nuo galvos $3.00 į
tain
—Tamsta, tur būt, esate menes
mėnesį. ir viskas!
?-e-?-UV°x
jų gau'isuper-man. jeigu taip kai-. Tai tiek*šiuom tarpu.
Kiti
Pradė-i° klausinėti.
batear nesiranda kur tu razbaiNuėjo italas pas kitą pre-Į
Eaantii. ninku • juodoji rinka, kur
KINIJOJ BADAS
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Puslapis Šeštas

SUGESTIJA GERAS VAISTAS

"Keleivio”, Knygos

Moterų Skyrius

AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?
Bažnyčia sako, kad buvo. o moks
las sako. kad nebuvo. Jeigu buvo.
tai kaipgi Nojus butų galėjęs su
rinkti Į kelias dienas visų veislių
gyvūnus, kurie gyvena išaimėtę po
visų žemės kamuoiį? Kaip jis ga
lėjo tuos gyvūnas prastoj savo arkrj sutalpinti ? Iš kur ėmėsi tiek
vanoens. i aJ vi ą žemę apsemtų?
Kur tas \anduo dabar yra? Kaip
. iš Nojaus šeimynos galėjo atsirasĮ ti po tvano juodveidžiai ir kitų veis
lių žmonės? Šitie ir šimtai kitų
klausimų. į kuriuos negali atsakyti
jokis kunigas, yra nuosakiai ir aiš
kiai išdėstyti šitam veikale. Knyga
be galo įdomi. Kas žodis — tai fak
tas; kas sakinys — tai naujas kuni
gų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina .......................................... 25c.

ŠI SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ
M. Katkus.

Kerdžius

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

Musų kerdžius, Tadas mo jaunimas yra ganęs;
Iešmantas, vienrankis, gi kiekvienas jaunikaitis yra
męs ir augęs tame pačiame jo guldytas ant kupsto ir
KURGI VISA TAI NYKSTA?
skersai
raižiotas
keturlinkų
kaime. Dešinioji ranka ma
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmones kuria per amžius? Sį intri
ža ir nevaldoma, tur būt { rimbu; tačiau jaunimas jį
guojantį politiskai-ekonornišką klau
mažystėje susižeidęs, todėl gerbė, nenustojo vadinti jį
simą aiškina garsuis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari KautaTABAKAS.
kitokio uždarbio duonos ne “dėde,” nes žinojo, kad rai
Kaina ................................... 10*
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau ky.
buvo valgęs, kaip tik iš ga žymas buvo ne be reikalo.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir
daugelį iš gyvenimo patyrimu pa KAIP SENOVĖS ŽMONĖS PERS1nymo. Nuo mažens ligi vy Piemuo išbėgti nuo jo ne
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
ro tarnavo piemeniu, iš pie galėdavo nė mėginti: buvo
Labai įdomus senovės filosofų da
1909 m., pusi. 63.......................... 25c.
lei d i mai apie žemės išvaizdų. Pagal
menų pristojo į kerdžius. greitas, o kai ima rimbu
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
SOCIALIZMO TEORIJA.
plikyti
į
kulnus,
turi
tupKad jam prireiktų išeiti iš
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
šis veikalas trumpais ir aiškiai* kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.’’
musų kaimo kitur ganyti, tis- Buvo linksmo budo,
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi Parašė Z. Aleksa.
draugijos formos, ir kodėl turės būti 40
kažin ką jis dantų. Kad dainuodavo savo sustatytas
pusL ....................................... 1®c.
pakeistas kapitalizmas. Kaina
25c
reiktų kaimui gauti kitą dainas.
D21AN BAMBOS STYClAl.
NIHILISTAI
kerdžių, tai kažin ką ir šis
Valgė pas ūkininkus pa
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na
Tragedija trijuose aktuose. Vei
darytų: toki buvo savitar dieniui. Kur lytoj valgys,
kalas perstato nužudymą caro Alek gu Amerikoj munšaino. Šioje knyge
sandro II. Labai puikus ir nesun je telpa net 72 “Džian Bambos spy
Vienas dentistas Detroite išmokino savo šuniuką sėstis į pacijento kėdę
pio santaika. Ganė lig 1864 tos trobos piemenukui įduo
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humoru*
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
ir duoti savo dantis gręžti- Žinoma, dentistas dantų jam negręžia, tik pridė
metų, tada, iau apysenis, davo trimitą parnešti. Šei.
viso reikalaujamos' tik 28 ypatos.
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. pagerinta laida. Kaina ............... 28*
jęs gražtuką nuduoda, kad gręžia. Šuniukui tas patinka. Šituo budu den
gavo trijų dešimtinių bobe- mininkė, pamačiusi pieme
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA PAPARČIO ŽIEDAS.
tistas padrąsina mažus v aikus duoti savo dantukus taisyti. Štai, šitas vaiku
lynę, vedė žmoną, pasista nuką pareinant su trimitu,
Ir keturios kitos spysasoa: (1) K*
KRISTAUS
VIETININKAS?
tė trobą, įsigijo gyvulių, ir žino, kad rytoj reikia virti
tis iš kairės nervingai verkia, kai dentisto slaugė bando pasodinti jį kėdėn.
t,
ažsitikintis Vyras, <2j žydinti Giria
Paraše kun- M. Valadka. Knyga
Klaida; (4) Korekta. Jose noro
Tuomet dentistas surunka savo šuniukui: “Come on, Ebony.’’ Šuniukas strakt
pasenęs, kaimiečių gerbia ir kerdžiaus daliai. Kur val
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų , joma kaip žmonės paikai tiki ) viso
i kėdę ir dentistas demonstruoja operaciją. Vaikutis užmiršo apie savo aša
mas, pabaigė savo amželi. go, ten gauna viršutinį ap
bažnyčios autoritetą ir faktais paro- I
prietarua, burtos ir tt. .... 18*
do, kad jis nėra joks Kristaus vie-'
ras
ir
pats
atsisėdo
kėdė
n,
kai
dentistas
šuniuką
nuvarė.
siaustą.
Vaikščiojo
vis
ba

Kerdžiaus pabūklas — il
tininkas. 224 pusi. Kaina
$1.25 ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
gas limbas ir ilgas trimitas, sas. Rudenį rinkdavo pilia- .
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
KOKIUS DIEVUS ŽMONfiS
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
vadinamas triuba. Trimito va javais, prieš Kalėdas
kams. Kas yra arba tikis, kada nor»
Vis Dar “Cnatlyva”...
116 MmToteris'AUS GARBINO SENOVfiJE?
boti kūdikių tėvais, būtinai turėtų
giesmės vieta — giria- Ji rinkdavo pavirinus mėsa.
Panašios knygos lietuvių kalboj* oerskaityti šitą knygutę. Kama 10*
nuo trimito pragysta. Ker Vasara vedžiodavo su sa
Augo sau pas tėvelius
•ki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
Yra sakoma, kad nors Kius dievus garbino senovės- indai be EILfiS IR STRAIPSNIAI.
džius Iešmantas savo tri vim paršelį ir šerdavo jį
Dukružėlė taip miela,
egiptėnai, chaldai, asyrai
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės
moteris už vyrą silpnesnė, arijonai,
mitą gerai valdė: vasaros duona. Geras gyvenimas bu
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
Dainos puošė namelius.
daugybė straipsnių, juokų ir tt.
vo
tam
paršeliui,
visi
pie
vai
vadinosi,
kur
jie
gyveno
ir
ko
dieną, dar nevisai išaušus,
bet ji ilgiau gyvena.
Skamba Visur tral-lia-lia!...
ž**
jie santikius su žmonėmis ture Puikiai fliuatruota. Kama
Tą nuomonę lyg ir pa kius
eina per kiemą ir trimituo menys jam taupydavo. Vai
SOCLALIZMA.6 IR RELIGIJA.
io. Knyga stamli ir labai užimanti.
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
ja. vadinasi, kelia mergai-J kus įtikindavo, kad jei kas
tvirtino Rose Barros’ienė, Tai yra tikra tikėjimų istorija. Ji-O* klausimu.
Vyrus žavi jos aidai,
Ją turėtų perskaityti Liek
neš
vakare
namo
duoną,
to
tęs karvių melžti; ir tai ne,
kuri andai mirė Bedforde. i MATERIALISTIŠKAS
nas katalikas ir socialistas. Parašė
Jos šypsą, rausvi veidai,
Ė. Vandervelde. vertė Vardunas.
paprastas trimitavimas, bet namus nelaimė ištiks. Tai
netoli nuo Bostono, sušilau-; įsTORIJOS SUPRATIMAS.
Taip linksma, graži visa,—
Kaina ............................................ 10ežinomi šokiai: barinė, in- gi, kas duonos nesuvalgyJi taryt visų šviesa!
*,
.' Si knygelė aiškina proletariato fi MONOLOGA1 IR
davo, vakare atiduodavo
gelčikas, suktinis.
Barros lene buvo gimusi lizofijos mokslą. Jei nori žinoti, ka.
DEKLAMACIJOS.
Kerdžius,
ganydamas “dėdei.” .
1830
m. sausio I :i ..LDaug kas ją norėjo vest.
y
knygoje telpa daugybė
bandą, sustato piemenis i
verae saioie.
ljkusi .JOS . K*K
» kibai_
Eayga nrotau- JU,Šioje
saioje
_
Už piemens neleidimą
Net ir merdėjo už tai,
liDtl gražių ir ju'Jiirnų iuuuuiu
dažnink.
gų ir deklamacijų. Viaokio# temos
paskirtas vietas: vieną “iš kerdžius mokėjo pasakyk
duktė, Anna Rodrigues, jau
Bet ji spėjo juos atmest,—
darbininkiškos,
revoliucionieriškoa
galo,” antrą “už pirmųjų.” šiurkštų žodį.-. Atsipirkti
eina 67-tus metus.
Nešės ji labai aukštai!...
tautiškos, humoristiškoa ir laiavama
niškos. Visos skambios, visos geros
po du “iš šalių.” Kai banda nuo piemens leidimo nesit
Tinka visokiems apvaikščiojimama
TTr
srrrrt» » « » rr»'< rrrrm
genama mišku, piemenys duodavo. Kiek kerdžius nu
baliams, koncertams ir tt. Antra
Nutarė saviškius mest,—
GAIDYS IR ŽEMČIŪGAS
gerinta laida. Kaina................... 2te.
vienas kito nemato. Ker sidėdavo ūkininkėms vasa
Kitatautį apsivest,
(Pasakėčia)
džius sutrimituoja vienaip ros metu, reikalaudamas
KUNIGŲ CELIBATAS.
Į lietuvius nežiūrėt
Kapstydamas po šlamštų
Si knygelė parodo, kodėl Romo*
— ir varąs galą žino, kad piemenų, tiek atitaisydavo
Ir taip laimę sau turėt.
popiežiaus kunigai nesipačiuoja čia
krūvą,
reikia gyvulius varyti; su su jomis santykius gany! išaiškinta visa jų bepatvstės istorija
Gaidys atrado pamestą
' joe pasekmės ir doriškas dvasiškijoe
trimituoja kitaip — žino, mui pasibaigus — kiekvie
Bet svajotos laimės nėr...
Geriausia dovana yra
■nupuolimas. Šią knyga turėtų per
žemčiūgą.
kad reikia sustoti; sutrimi nai padirbdavo po kokį
skaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
Ji dabar jau senyva.
Ir sako: “Kam iš jo koki; £ ta, kuri visuomet nau
I
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų n»otuoja dar kitaip — stovįs daikčiuką: kam dailų krep
Ir nevedus dar tebėr,—
i terįa, dukterįs ir mylimosios nepa
ja ir draugo vertina
nauda?
už pirmųjų žino, ar leisti šelį, kam sėtuvę iš eglės
pultų j tokią kunigų globą. ParaM
Sakos vis dar “cnatlyva”...
ma.
Tuščiausias daiktas ir gana.
kun. Geo. Tovmaend Foz. D. D., su
tolyn, ar sustabdyti. Visam šaknų, naivėlį sūriams džio
lietuvino Ferdinand de Šamo gitia
O
kaip
jį
brangina
visi!
tam piemenys buvo išmoky vinti. šaukštą, samtį, kau
Tokia lovana yra tik
Kaina ........................................... 2#*
J. Steponaitis.
Ar
ne
kvailybė?
ti.
viena—geras laikraš
šą, lanktį...
KODfiL Aš NETIKIU
Aš pats labiau džiaugiuos,
Trimitas buvo daromas
tis.
Ji
visuomet
nauja.
APIE VALGIUS riuo sunka pilama į stik teisybė,
J DIEVĄ?
iš bent pusės sieksnio ilgu
Laisvamanis čia pasako, kodėl jl»
lus, taipgi turi būt išvirin Pamatęs miežio grūdą: Jis
Užrašyk savo draugui
negali tikėti. Pilna argumentų kurtą
mo medgalio, kiek lenkto,
Tave Tik Mylės...
tas.
Ir
iį
vartojant
nerei

nes u muš joks jėzuitas, kaina toa
ne toks puikus.
“Keleivį.” Tegul jis
KAIP PREZERVUOTI
viename gale plonesnio. an
knygutės ...................................... SO*
kia
padėtį
jį
ant
stalo
ar
Tačiau sotus.”
lanko jį per 52 savai
VYNUOGES
trame storesnio. Tą medį Kol mano krūtinėj
_____
sinkos, bet dėti atgal į tą
J. Krylovas.
KUR MUSŲ BOČIAI
tes į metus.
perpjauna išilgai į dvi ly Gyvybė plastės,
Viena šio skyriaus skai- >«') PU°<ia su yerdinčiu
GYVENO?
gias puses, tas puses išskap Tol širdis manoji
Kas savaitę ‘Keleivis’
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
tytoja nori žinoti, kaip pre- vandeniu. Viršeliai stiklams
tuoja taip, kad sudėjus pa Tave tik mylės.
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
jam teiks naujų žinių
ir
guminės
linkės
taip
pat
zervuoti vynuoges (grapes)
visai atmeta. Mokslas mano, kad
sidarytų vamzdis. Dabar su
turi būt sterilizuotos, nes
ir primins aukotoją.
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ii
A
rjr
A
be
cukraus,
kurio
dabar
dėję abi puses vynioja ber Kol gyvasties jausmas
, knyga parodo, kodėl taip manoma
kitaip
į
stiklą
pateks
kokia
sunku gauti.
“Keleivis” kainuoja
Labai įdomus ir pamokinantis
žo tošimi: vynioja atidžiai, Many neužges,
gyva bakterija ir sugadins
skaitymas. Kaina ...................... 25c
Tai
musų
draugei,
ir
ben

tik
$2.50
metams.
SŪNELIO MIRČIAI
kad nebūtų žymių, kur pra Tol mano troškimai
sunką.
ŽINGSNIS PRIE SVIESOS.
drai visoms, kurioms šis
ATSIMINTI
dėta, kur pabaigta. Kai ap Vis pas tave ves.
Vieno akto vaizdelis ir monolo
“KELEIVIS”
klausimas
rupi,
mes
patagas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lfevynioja tošim — trimitas
636 Broadway,
Jau apie du mėnesiai,
tuvaitė. So. Boston, Mass.
riam daryti sunką iš vynuo
Obuolienė
padarytas.
Kol šalta žemelė
1914 m.., pusi. 23....................... 10c.
So.
Boston
27,
Mass.
kai
mirė
brangus
mano
gių, nes sunką galima lai
Antras kerdžiaus įrankis Mans nepriglaus.
sūnelis,
Jonas
Butkus,
pa

kyti be cukraus, jeigu ji
“Keleivi*,” 636 Bro*dway,
buvo ilgas rimbas ant trum Tol siela prie tavęs
Reikalinga tokia propor likdamas didžiausiame nu
bus
tinkamai
paruošta
ir
cija :
po koto: valdė jį kaire ran Ilgėjimą jaus.
budime motiną ir dukterį
aklinai uždaryta.
ka. imdamas į dešinę tada.
12 sv. rūgščių obuolių.
Vynuogių sunką galima' 3 puodukai karšto vandens, i Gloriją.
kai trimituodavo. Viso kai
J. M. Lukauskas.
Vienatinis sūneli, aš ta
vartoti per visą žiemą kaip
puoduku maleso.
vo motinėlė ir dukrelė lan
gėrimą, ir iš jos galima bet 1*4 puoduko uksuso.
Užjūrių žmona su priedu
kom tavo kapą kas sekma
kada padaryti uogienės l’Ą šaukštuko druskos.
dienis ir laistom ašaromis
(dželės), jeigu cukraus at 2 šaukštukai gvazdikų.
tavo kapeli, bet tavęs ne
sirastų.
matom. Ilsėkis, brangus
2 šaukštukai kvepiančių pi
Bet reikia pažymėti, kad pirų.
sūneli, šaltoj žemelėj ir
sunkai reikia mėlynų vyn 2 šaukštukai cinamono.
lauk tenai manęs. Aš pas
uogių, prie kurių galima
tave ateisiu.
pridėti ir baltų.
Obuolius reikia išvirinti
Nubudusi motina,
Sunka gaminama šitokiu minkštai ir pertrinti per sie
GRA2I0S EILES, DAINOS
Petronėlė Butkus,
budu:
tą. Sudėt į košę visus priir dukrelė Gloria.
IR BALADOS.
Uogas nuplauna ir nuski dėčkus ir pavirinti kokią
Detroit,
Mich.
na nuo šakučių. Paskui su valandą, iki sutirštės. Išeis
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių pateiksiu,
deda jas į puodą ir 10-čiai apie 6 paintės obuolienės.
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
svarų uogų įpila du puodu
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
kus vandens. Uogas dalinai
DARBO VALANDAS.
sutraiško ir pavirina 7 ar 8
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
Didysis Lietuviškas
minutes. Tuomet nukelia
0T KNYGA!
TAUTIŠKOS, SEIMYNISKOS IR DARBININKIŠKOS
SAPNININKAS
nuo ugnies, leidžia truputį
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
atvėsti ir išspaudžia sunką
Nauja, virš 300 puslapių knyga,;
Popieriniais apdarais $1.00
kurioje yra išaiškinta daugiau
per reta audeklą. Sunką
Audimo apdarais $1.25
kaip 5000 sapnų
|
vėl užkaitina ir pavirina 20
Nustatyta kaina yra $2.00. bet,,
Kiekvienas tarėtą papaaftl n*vo knygyną minėta knyga.
minučių. Tuo pačiu laiku
“Keleivio” skaitytojams tik $1.00
Kiekvienas nusipirkt* tą kaygą pasidžiaugs. Pinigu* gerianote
Užsakymus adresuokit taip: r
riųat “.Money Orderiu.” Popierini us galima siųsti tiesiog papra*
Mrs. Marie Wells, 18 metų jauna amerikiečio ka kitame puode išvirina stiktame konverta, bet reikia aiškiai užrašyti savo ir “Keleivio” ad
reivio žmona iš Noumea, Naujojoj Kaledonijoj, atvy Į lūs, supila į juos sunką, už
KELEIVIS
re.«ą ir nepamirškit prilipyk u!3 centus markę.
ko į Ameriką. Pakelėj jai gimė dukrelė Susan. Motina daro aklinai ir pastato tam
636 Broad«ay. So. Boston 27,
-KELEIVIS”
Maa*.
ir auktė abi patenkintos, kad vyksta į Ameriką pas šio i, vėsioj vietoj.
SO. BOSTON. MASS.
636 BROADWAY,
šaukštas
ar
samtis,
ku
savo vyrą ir tėvą.
į

s

Dovana

SIELOS
BALSAI
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kiškio aps., ir Mildred, gimusi A-

JAUNI ŽMOGŽUDŽIAI?
Kokie Orlaivių To
sius aprašinėjmuis. Paruošų
merikoje, gyv. Brooklyne ar Bostone
Kuršvietis Pijus, sūnūs Motiejaus,
gaspadorius yra rusas AndRakauskų km., Keturvalakių vai.,
lumo Rekordai?
riejevas- Jis suorganizavo
Vilkaviškio apsk., gyv. Baltimorėj. J
Lapinskas Andrius, sūnūs Vinco,
“jaunų komunistų” briga
iš Kruonio valsčiaus.
Amerikos kariškas orlai
das, arba jaunų ginkluotų
Laučka Povilas, gyv. Brocktone.
vis
prieš porą savaičių paLauraitis Jonas, kilęs ar turėjęs
chuliganų bandas. Tie jau-'
giminių Seiminiškiuose.
'
kilo
Australijoj ir nutupė
nikliai, ginkluoti . šautuvais, i
1 Legnavičiai, Klemensas, Jurgis ir
AmariVni Tis skri
j Feliksas ar Izidorius, Liaudiskių k., rytinėj AmeriKOJ.
JIS bKl 1
Laikraščiai iš okupuotos Ji aprašo, kaip buvo nu- lankosi pas ūkininkus ir!
| Radviliškio vai., Šiaulių apsk., gyv. f} o 55 Valandas, 15 minULietuyos parodo, kaip su-, bausta viena ‘‘liaudies tur- tikrina, ar teisingai jie pa
S.Y°rke’ ChieaRoj ar Sa" Fran‘tčių ir sumušė tolumo rekordužusiame veidrody, skaus-ito eikvotoja,” tūla V. Ju davė savo gyvulių skaičių.
Leščinskas, Jonas ir Stasys, nuo dą- Jis nuskrido 11,326 my
rningą Lietuvos gyvenimo! revičiutė Krekenavoje. Ta Jei randa “perviršį,” arba
Pilviškių.
Mackevičius, Želvos vai., Ukmer lias be nusileidimo.
neužrašytas karves, vagišėtikrovę. Joje daug pasigy- mergina:
gės apskr.
rimų, joje pilna ujimų ir “Būdama Krekenavos koope liai “socialistiškai” pasisa
Mackevičius Kazys, Kalviškių km.,
Senesnieji tolumo rekor
Dūkšto vai., Zarasų apsk.
raginimų, kad žmonės dau ratyvo 1-os krautuvės vedėja vina tas kaives ir giriasi at
dai
buvo tokie:
Makauskienė Veronika. Vartų k.,
giau dirbtų ir daugiau val nuo 1945 m. liepos mėnesio likę didelį “tarybinį darbą.”
Bartininkų vai., Vilkaviškio apskr.,
1919 metais Alcock ir
gyv. Brooklyne.
džiai duoklių duotų. Oku iki 1946 m. vasario 16 d... Viena toki tarybinių plėši
Matakaitė, iš Šiaulėnų, Šiaulių ap. Broun nuskrido be nusilei
pantai per savo spaudą slėpė nuo gyventojų tokias kų gengė Žemaitijoj iš vie
Matukaitytė, ištekėjus, Bartinin
dimo 1,936 mylias: 1927
kų vai., Vilkaviškio apsk., gyv.
žmones bara ir mokina, u- prekes, kaip mėsą, riebalus ir no “žygio” parsigabeno 30
VVorcester, Mass.
metais Lindbergh
nuskrido
ja ir grasina. Bet toje spau cukrų, ko pasėkoje buvo su neužrašytų karvių ir daug
Menz John, gyv. New Yorke.
inoo
*.
Mickevičius, Bronius, Kazys, Vla-| 3,610 mylių; 19o3 metHlS
doje nėra tikro gyvenimo pūdyta apie 300 kilogramų kitokios mantos, neskaitant
das Marė ir Stasė, gimę Amerikoj, Rossi ir Codos nuskrido 5.atvaizdo. Viskas toje spau mėsos ir padaryta išeikvojimų ką tie plėšikai pavogė ir ne
lankėsi Lietuvoje ir vėl grįžo.
656 mylias; 1938 metais
Californijoj buvo suimti du vaikėzai, 15 metų Napranešė valdžiai.
doje tarnauja okupantų po 282,641 rublio sumai.”
Mickuvienė (Steigvilaitė) Ona,
than
James
(kairėj)
ir
16
metų
Billy
Anderson
(vidu

duktė Andriaus, Šveisčių km., Ba anglų kariškas orlaivis nu
Tarybinės Lietuvos teis
litikai- O tos politikos vie
vai., Tauragės apsk., ištekė skrido 7,158 mylias, o da
nintelis tikslas yra daugiau Vienoje Krekenavos krau mai daugiausiai turi bylų ry), kuriuos policija kaltina nužudžius Andersoniuko takių
jus už Antano Mickaus.
Miniukas Valerijonas, iš Rygos, bar amerikiečiai sumušė ta
išspausti iš žmonių “paruo- tuvėlėj nesąžininga vedėja apie “paruošų” neišpildy- tėvą, Williamą Andersoną, ir jo moterį. Čie jiedu pa
givinės
prašomi atsiliepti.
rekordą ir nuskrido 11,236
rodyti
kalėjime,
kai
šerifas
juos
registruoja.
šų,” daugiau darbo ir dau- per 7 mėnesius išeikvojo mą. Baudžiami “vidutinio
Munčikienė (Riktoraiėiutė) Ona,
mylias.
sesuo J ievos.
giau “entuziazmo.”
prekių už 282,641 rubli, ar- kai,” bet baudžiami ir “biePapiejienė
(Mačiulaitvtė)
Marce

“Zagotovki”—Paruošos ba Raitant ofieialiniu'kur- dniokai.” Sovietų “demok LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO lė, Kidulių vai., šakių apsk., ir vy
ras Papiejus Kazys, iš Palangos, gy
PRAŠO, KAD JJ NU
Pagrindinis Lietuvos o- s“-30 tūstančius dole- ratija” iščiulpia visokius
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE
veno Chicagoje.
valstiečius, bet ypatingai ji
nų
!
Is
to
galima
matyti,
ko

GALABYTŲ
Paulauskas, nuo Gargždų, Kre
kupantų
"rupesnis
yra
mėgsta
“
buožių
”
prakaitą.
tingos
apsk.
gauti iš Lietuvos valstiečių kiomis nežmoniškai aukšto- Jei ūkininkas turi 18 hek Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
Petrulis Leonardas, gyv. Chica
Nacių admirolas E. Raegoj, kur tai turi anglių prekybą.
“paruošas.” Tas žodis yra mis kainomis okupantai tarų žemės ir nėra prista
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių pajieš
pardavinėja
visokias
prekes.
der.
nuteistas Niuremberge
Riktoraitis,
Jonas,
Magdė
ir
Kos

išverstas iš rusų kalbos
tancija. brolis ir seserys J ievos Čer- kalėti iki gyvos
tęs ‘ laiku visų “paruošų,”
ko j imu pabaigoje. Konsulas praneš, kas
Bet
iš
valstiečių
“
paruošas
”
galvos,
nauskienės.
(zagotovki). Lietuviai “pa
teismas jį baudžia iki 10
jų pajieško ir iš kur.
jie
ima
už
dyką!
Tai
vadi

kreipėsi
į
teismą
prašyda

Rutkauskienė
(Juozapaitytė)
Liudruošoms” turi kitą vardą—
vina, ir vyras, Levaniškių km., Ra mas, kad jam sprendimą
metų kalėjimo, o jo turtas
nasi
“
socialistinis
”
ūkis.
piliavos, duoklės, mokes
Kazys ir Martynas, bro-Į Raguckas Kazys. Sarginės km., guvos vai.
konfiskuojamas į besotį iaiAleksa,
Samkus Stasys, Betygalos vai., pakeistų ir jį nuteistų mir
Juozo,
iš Veliuonos valsčiaus.
Šilavoto vai.. Mariampolės apskr.
Apie Vagyste*
čiai natūra, rekvizicijos.
“socialistinio” okupanto iž Auškalnis Jonas, iš Pajūrio, Tau
Repčys ar Repšys Aleksas, atvy- Raseinių apsk.
ti. E. Raeder sako, jo pra
Sarakauskas Julius, gyv. CarbonBet okupantai savoms duo
Kur visako trūksta, ten dą. Tokių bylu teismuose ragės apskr.
kęs Amerikon apie 1926 m., gyv.
šymas nereiškia, kad iis pri
dale,
Pa.,
Pike
St.
Binghamtone,
kibęs
ar
turėjęs
gi

(Kleiziitėi Ona, naš
klėms atnešė ir savo vardą. yra didelė pagunda viską daug. Bausmės didelės, žiau lė Bagdonienė
Scwandt Adolf, iš Šilsodžių, gyv. sipažįsta kaltu, bet jis ma
Antano, ir jų vaika:. gyv. Brook- minių Pušaloto vai., Panevėžio apsk.
Vokiečiai, piešdami Lietu vogti. Lietuvoje vagiliavi ries. Okupantų “teismai, ” lyne ar Chicagoj.
Rinkunas. Nosėtų km.. Molėtų • Milwaukee.
Semulevičaitė Marė, gimus Ame- no, kad geriau yra numirti,
Bakšys Petras, kilęs ar turėjęs vai., Utenos apskr.
vos žmones, buvo atnešę mas yra kasdieninis daly šalia viso kito prievartos a giminių
Sčegauskas
Antanas
ir
fečegausrikoje,
gyvenus Lietuvoj, Kirsnaka- kaip sėdėti kalėjime. Ad
Šimkaičių vai., Raseinių ap.,
tiems plėšimams vardą: tas. Matomai, žmonės gal parato, yra viena iš prie gyv. Chicagoj.
viznoj, grįžo Amerikon 1928 m.
kaitė Julė. gyv. Chicagoje.
Senulienė (Gedminaitė) Veronika, mirolas jau yra 70 metų
Serpauskas Juozas, kilęs ar tu
Bakunas (Hamasi Kazys, Navi
“Liferiavimą.” Vokiečiams voja taip: jei okupantai monių Lietuvos valstiečių ninkų
k., Vilkaviškio apsk., gyvenęs rėjęs giminių Balninkuose, gyvenęs kilus ar turėjus giminių Kražių vai., amžiauslietuviai “liferiavo,” o ru mus apvagia, tai ir mes ga prakaitui iščiulpti ir juos Milwaukee.
Raseinių apskr.
Brooklyne.
Seselskis, nuo Gargždų, Kretingas
Skibiniauskas Jurgis.
Baniulis, Alfonsas ir Antanas, is
sams duoda “paruošas.” lime vogti, jei tik yra pro įsusinti.
J- D. Ežeraičių vienk., Želvos vai., Uk Sodaitytė Ona. sesuo Barboros, apskrities.
(Abakaitė) Liudvi
Paprasčiau sakant, okupan gos. Vagia kooperatyvų tar
Shapolis E. Miss. gyv. Northern ka.Vainavičienė
gyv. Nevv Yorke.
mergės apsk.
ir
jo
vyras
Jonas,
gyv. Chicago.
Šoris John. jo duktė Jeanne. gyv. Blvd., Long Island City.
Baukienė (Sarpaliutį t. iš Igliau
tai žmones plėšia, ima jų nautojai, vagia gelžkelių
Valaitytė Teofilė, ištekėjusi, duktė
Smilgys Vladas su šeima, gyvena Jurgio
prie Cicero. III. ir brolis Frank Šo
kos,
Mariampolės
apskr.
ir Magdalenos, gyv. Nevv
darbo vaisius, o mainais tarnautojai, vagia valdinin Atvyko R. Skipitis
bene Bostone.
Beištartas Dzidorius ir jo šeima. ris.
Yorke.
Songaila
Povilas,
brolis
Kazio,
Stankevičius
Jonas,
sūnūs
Petro
Eržvilko vaL. Tauragės vai. ir aps.,
duoda bizūną, kalėjimus ir kai (ima kyšius), vagia vi
Vasiliauskas Edvardas, sūnūs Ka
vai., gyv. Philadelphijoj. gyv. Chicagoje.
rolio,
iš Malėtų apylinkės.
propagandą.
si, kas tik gali. Gal nevo Rugsėjo 30 d. į New Yor- gyv. Uandergrift. Pa. ar Chicagoj. Skiemonių
Stalmokas, nuo Gargždų, Kretin
Stonis Vincas, šileikių vienkiemio,
ką
atplaukė
laivas
“
Ernie
Verba Jonas.
’
Bernadisiene
.
(Liupsyte
»
Jieva
,
sk
iškio
para
p
ijos
.
gos
apsk.
Rusiškų okupantų “pa gus tokioj tvarkoj ir gyven
Vebrickienė (Werbin) Kudokaitė
Stoškus. Antanas. Jonas, KleŠeputis Jurgis, gyvenęs Brazilijoj,
Pyle” su 932 keleiviais, ku gyv. Chicagoj turi anglių prekybų
gvv. New Yorke.
ruošos” imamos praktiškai ti negalimaBertulis Antanas, is taidlomų,
mensas
Liudvika;s. broliai Onos bet dabar spėjamai gyvena Ameri Jadvyga,
Vikšrys Jonas, kilęs ar turėjęs gi
rių
daugumą
sudarė
Amekoje.
Troškūnų vai.
. .
Reivitienės.. gyv. Chicagoje.
UŽ DYKĄ. Už jas valstie Bet ne visus vagis valdžia
Slavikuose.
Bnindzaites._ Elena r Mare. istešedis Mvkolas eyv Barbara St,.
šeštokas Antanas ar Juozas, lan minių
Virbickienė (Uždavinytė) Zofija,
čiai gauna tokį menką atly lygiai baudžia. Jau minė- !'ik°s Pį11**“. T3;^.
kejusios. turėjusios gimimų Ma- New y<)rke (pa, Rarbour St ar kęsis Lietuvoje, kur jo tėvas dirbo
iš Daržininkų km.. Valkininkų vai.
kunR.“3? nampoles apskr
prie gelžkelio.
Barbey St., Brooklyne?)
ginimą, kad teisingiau bu jom apie A. Jurevičiūtės!k“ y .17
Marė, iš Šilsodžių,
Buknaitis
Liudvikair
_
1°
vai
ai.
Sęlmvs
\Valter
Zurinant
gvvenes
Šlaičiunienė (Stonytė) Alice ir jos " Vogt-Schvvandt
f
’
kiz'žĮg'v
to
,
tų “paruošas" vadinti mo nubaudimą uz pasisavinimą;i Lietuvos piliečiai- o visi ki Andrius. Liudvikas ir Olga. Kvie- Clevelande
vyras Jurgis.
• ’
Voitkevičius Leonas, gyv. New
Šteinys Motiejus, gyv. New Yor
Šernai (Chamo), gyv. Binghamton.
kesčiais, o ne kaip kitaip. prekių iš Krekenavos koo ti iš Europos grįžtantieji •j**,/®1- Mariarnp°‘ėS apsk ’
Yorke.
ke
ir
jo
broliai
Pijus
ir
Vincas,
MisAmerikos
piliečiai.
Clevelande. _
..
’ Tamašiunienė Anelė. Kovarsko v.
Vyšniauskienė Magdė, gyv. Bos
“Keleivyje” buvo įdėtas peratyvo. Ji gavo 4 metus
viečių km.. Vilkaviškio apsk.
Burgailiene (t aitkev unite Kos , Ukmergės apsk.. gyv. Detroite,
Tarpe
atvykusių
yra
ži

tone.
Švedas. Pranas ir Apolonija, iš
tancija. gyv- ^ene Dės .domės.
, Tjdmanas Adolfas. Raitininkų k.,
smulkaus valstiečio laiškas, kalėjimo ir turi sumokėti oZybartienė (Gedminaitė) Emilija,
Vabalninko, gyv. New Yorke.
Petrone su >euna, §a-j GirKalnio vai., gyv. Chicagoje.
j kilusi ar turėjus giminių Kražių
kuriame jis sako, jog už kupantų valdžiai 282.641 nomas visuomenininkas ir kiųDomimene
km.,
Pajavomo
vai
\
ilKaviskio
ukrinas
Jonas',
sūnūs
Leono,
giTamaliunienė
(
Baltuškiutė),
iš
I vai., Raseinių apsk.
•
- - -buv. operos muzikan’
270 svarų javų, už 500 sva rublį pabaudos. Bet štai, politikas advokatas Rapo apskr.. gyv. New torke.
.. 1 męs -Liepojoj,
!
*r sesuo
va'kai.Alfonso’
Benedikto "Tr ' St7fkaUnUo3,ZOgTmusUlADovidaitytė. ištekėjus, išvykus iš tas Lietuvoje, išvyko Amerikon iš1
las
Skipitis,
buvęs
Draugi
rų pieno, 50 svarų mėsos Čekiškės kooperatyvo “paBarzdų
vai..
Šakių
apek
o^ros ansambliu.
orkus^Mykolas. gyv. Chicagoj
Nerikoje. lankėsi Lietuvoje, ir jos
ir už pusantro svaro vilnų gelbiniame ūkyje” sėdi va jos Užsienio Lietuviams Fleck Andrevv. gyv. Erooklyrn. X arsuvos
Užusieniai, iš Gristupio. Raguvos
Sfnskahė Štefan^’
^^uskas Petras, iš Mariampolės
Galminienė (Baldauskaitė ( Stefa- vai., gyv. Chicagoje.
Remti
pirmininkas
ir
taipgi
jis gauna iš valdžios 30 dovai Pavlov ir Aleksiejus
Valinskiai.
keturi
broliai,
ševeliš. Lietuvių Draugi- Gečienė (Radvilaviėiutė) Elena kės km.. Kelmės vai.
rublių “užmokesnio.” Ki Chodak. Tuodu vyrukai, ajos
pirmininkas.
Adv. Ski gyv. Iowa valstijoj.
Vembrienė < Sarpaliutė), iš Ig
taip sakant, valdžia “pa bu rusai komunistai, pasisa
Urbaitė Emilija, duktė Petro ir
Žusinienė Uršulė, kilus ar turėjus
Gražulienė (Mikelskaitė) Marė, iš liaukos, Mariampolės apsk.
pitis
daugnukentėjo
nuo
____
giminių Salako vai.. Zarasų apsk.
Kauniškių km.. Gražiškių vai., \ ii-! Wagner (Gai Vaičius, Geo.. Už- Domicėlės Jasnauskaitės.
ruošas” ima už dyką- Tas vino sau kooperatyvo kar
.
......
• i Uždavinys, Juozas ir Stasys, iš
Jieškomieji ar apie juos žinantieji
vai. ir apskr.. ir jos duk lieknių
km., \ įeksnių vaL. Mažei- Daržininkų km., Valkininkų vai.
maloniai prašomi atsiliepti,
pats mažažemis valstietis ves, jas pardavė, o su kar abiejų okupantų — bolševi kaviškių
tė Adelė.
kių apskr.. gyv. Chicagoje.
Vaičiunas-Kiškis Povilas, žvirblių
Consulate General of Lithuania
valdžiai sumoka 300 rublių vių pardavimo pažymėji kai išvežė į Sibirą jo visą Gurevičius Antanas. Balabostų
Zakara
Aleksandras, Kaltinėnų km.. Pandėlio vai. Rokiškio apsk
41 W. 82nd St., New York 24, N. Y.
šeimą,
o
nacių
gestapas
lai

km..
Rudaminos
vai.
parap..
ir
jo
vaikai. Aleksandras,!__________________ _________ '______________ ________________________
mokesčių pinigais!
mais, gavo cukraus. Visi
Gurevičiūtė Jieva. ištekėjusi, iš Vladas, Sofija ir Bronė. gyv. Chi
kė jį ypatingoje priežiūroje Balabostų
galvijai
iš
to
“
socialistinio
”
km.
Kokios Kainos Lietuvoje
ir ne kartą intensyviai tar Ivanavičius ar Ivanauskas. Juozas cagoje.
Zelnekienė (Sarpaliutė) iš Ig- j
ūkio
buvo
iššinkuoti,
bet
Rusijos okupantų “socia kaltininkai ir nemanoma dė. Įsakymas atvykti ap ir Mateušas. bei jų sesuo Anasta liaukos.
Mariampolės apskr.
zija, vaikai Karoli”. Pustapėdžių k..
Zigmant
Wa!ter. gyv. Clevelande.
lizmo” paslaptis yra ta bausti. Mat, jie įtakingi klausinėjimui
į geštapą Vilkaviškio apskr.. gyv. Clevelande.
Žilinskas ar įpėdiniai. Balabostų
AR ROMOS
Janulis.
Alfas
ir
Edvardas.
Miš

kad valdžia iš žmonių ima žmonės, rusai ir komunis daug daugiau baimės įva
km., Rudaminos vai.
kinių km.. Užpalit vai., Utenos aps.
Žilinskienė
(
Ivanavičiutė
ar
Iva

viską už pigią kainą arba
Petrelė.
nauskaitė) Kostancija, duktė Karo
Į “tarybinio” teisingu rydavo, negu bet kokie Jurgutytė
Kalvaitis Jurgis, gyv. Nevv Bri lio. Pustapėdžių km.. Vilkaviškio v.,
Mž dyką, o žmonėms viską tai.
bombardavimai,
kurių
jam
mo
tinklą
pakliūva
mažos
tain.
Conn.
Clevelande.
parduoda už labai aukštas žuvytės, o didieji vagys teko pergyventi bent porą Kalvaitytė Elė. gyv. Clevelande. gyv.
Žuklevičius Matas, Mažučių km.,
kainas. Kokias kainas Lie vaikšto pasipūtę ir rėkau šimtų. Nežiūrint visų per Kaminskas Antanas, SSodelio km.. Vilkaviškio apsk.. gyv. Los Angeles.
apskr.. gy*. Nevv Yorke.
tuvos žmonės moka už vi ja ant valstiečių, kad jie gyvenimų, adv. Skipitis Tauragės
Kazlauskienė, su prašinėjusi su gi
Andrišiutė Domicėlė, iš Igliaukos, i
sokias prekes, (jei tų pre “paruošas sabotuoja.”
dvasioje nepalaužtas ir įsi minėmis ar pažįstamais Ylakių vai., Mariampolės
apskr.
Mažeikių
apskr.
kių gauna), matyt iš to pa
tikinęs. kad anksčiau ar vė Keslius Andrius, gyv. Pittsburghe. Avižius Jonas, turėjęs giminių j
Sasnavos parap., gyveno Washing-I
ties mažažemio valstiečio
Paruošų Vykdymas
liau grįšime į demokratinę Kiveris Jeronimas, sūnūs Jono. J tone.
turėjo ūkį prie miesto.
kilęs
ši
Mariampolės
vai.
PARAŠE KUN. VALADKA
laiško, kur jis sako, kad už
Paruošų vykdymas yra Lietuvą, laisvą nuo rudų ir Klimienė (Radi
Bakučionytė Palionija ir jos sesuo,
km., Pabaisko vai, Ukmer
alaus litrą reikia mokėti 12 mylimiausia spaudos tema. raudonų totalitarininkų. Jis Kondrot Frank. gyv. Philadelphia. Užušilių
SKYRIUS 1. Aiškinama laikai ir aplinkybės kada i Pasam, aiejv.
Kondroias Vincas. Rinkių km., gės apskr.
Knatus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Knstaus iudžia>
rublių, o už literį šnapso— Apie paruošas tie laikraš- trumpam laikui apsistojo Papilės
Baltuška Adomas, iš Mariampolės.
vai.. šiaul'J apsk.. gyvenęs
nuskriaustoms minioms.
Baranauskas Antanas, iš Alytaus.
100 rublių. Kitą pavyzdį čiai gieda ilgas litanijas Brooklyne pas p. Valaičius, Chicagoje.
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnyčia. (2) Antijochijos bažnyčia
Bendikas Jurgis, Juodpetrių km..
Kunickis Pranas, sūnūs Juozo,
duoda “Panevėžio Tiesa.” duoda statistiką ir ilgiau- nes nori pasimatyti su eile brolis
Batak;u vai.. Tauragės apskr., gyv.
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
Onos Ivanauskienės.
senų pažįstamų ir draugų, Kvietkus Dzidorius, šauklių km.. Chicagoje.
SKYRIUS III. Ar Jezna Knatus buvo Rumos Katauaa- T
Buigunienė, ar Ba^inienė, gyv.
apskr.
kurių jis apsčiai turi New Raseinių
Northern
Blvd..
Long
Island
City.
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bucys, Kaune Kunigų
Macikas Antanas, gyv. Chicagoj.
Cbirin Teodoras, gyv. Brooklyne^
mina rijoje dėstydamas fundamentai įnę teologijų, aišanw auaių
Yorke ir apylinkėse, o po Malinauskas Antanas, sūnūs Ka buv.
kas — :r. kas Hamborg-Amerik*
Mama valstybėje administracijos formų. AisMnuamas ia« lurzimiero,
iš
Šiaulėnų.
Šiaulių
apskr..
to vyks į Chicagą pas bro Martinavičienė 1v aliute) Viktori- Line.
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
Cepkauskas. Aleksas ir Justinas,
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
lį. 4002 Brighton PI.
gyv. Chicagoje.
LENGVAS BUDAS
: no
- < Vilkijos vali, Kauno
ia.
gyv.
Chicagoje.
SKYRIUS V. Popiežių vardai iš devinto šimtmečio u jų
Kartu su adv- Skipičiu Martinkus Pranas._ brolis Magda apskritie*.
SKYRIUS VL Kryžiaus Karai ir popiežius vrboosa ii.
ricmauafcas
Pranas.
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
atvyko ir naujosios kartos lenos, Račių km.. Sėdos vai,, ir jo
cija ir popiežių prakeikimai.
TteučamriMB Petras, brolis Jono,
Juozas Mart akus, gyv. Chivisuomenininkas inž. Bro sūnūs
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Prancūzijai i»ša m
Vilkijom vai., Ka;jno apskr.
cagaje.
Filipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revoliucijų
aukautas Antanas, turi restoranius
Budginas,
nacių
ilgai
Meškelevičienė
'
S
kęviciutė)
Vik

SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
Ncv Y.--k< Židikų vai., Mažei
torija.
gyv.
bene
Shenandoali.
Pa.
kankintas už dalyvavimą Meškytė Jieva. < iktė Jievos Ja kių apskr.
SKYRIUS VIU. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių •p*'
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
i
Skripkutė) Kristina.
Lietuvos požeminiam judė rockytės.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasta* euumai u pa
Daukšių
km.,
Žagarės
vai.
Minaikienė Kazė. tori farmų ne
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reiaamuja Vw»o
jime.
tk>g<
.
enė
Baranauskaitė)
Marė.
bažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo uaiuigencij-s
Bostono.
šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
Kiti atvykusieji taipgi y- toliMykolaitis
Vincas, sūnūs Jurgio Debeikių hazr.ytk.. Utenos apskr.
KIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
Gross Aagust. iš Visgi rių, gyveno
ra daug pergyvenę, buvę ir Onos. brolis Antnsfe ir Jurgio. Milwaukee.
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
knygų, nee joje ras dasg reikalingų dalykų ir <ena»i«i
Narbutas Leonas, sūnūs Juliaus,
•aaipažint aa visa katalikiškas bažnyčios praeitimi
nacių ir bolševikų kalėji I.ydavėnu miestelio. Šiluvos valsč., Gumbelevjčurtės. dvi seserys, kil.
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
iš
Putčių
km,
Pabaisko
vai..
Uk

Raseinių
apskr..
S"'
v
Chicagoj.
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris tun vienoki «r kitonj su
muose. Jie išvažinėjo į įvai
mergės apskr.
Navagruekienė
’
E
ia
.
iš
Žaiginio.
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaisiu ir *a>o
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
Gustas Povilas. Karališkai km..
rius Amerikos miestus pas Šiluvos vai., gyv. Chicagoje.
smimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veuaių persa-i
*
Palait Rudolfas. g-"V. Clevelande. Kidulių vai.
tyti. Taip aiškina savo knygoje kun. M. Valadka.
gimines
ir
draugus:
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
Jasiulytė
Ona.
vienuolė.
Daukšių
Pavilonis Johan. Kėdainių apskr.,
Knyga apie 230 poslapių, didelio formato; spauda aiški.
km..
Žagarės
vaL
Kun. Vladas Karalevičius, gyv. Philadelphijoj.
Aadiao viršeliais, gražiai sidabriaėa raidėm japaaatas aay
Jocaitė
Julė.
ištekėjusi,
bene
Lin

daktarą ar traukiniu važiuojant.
Julė Liečytė, Julius Avižie- Petrulis. Juozas ir Povilas, iš Va kai t ienė ar Sinkartienė. Šaukėnų
gos vardas, KAINA $2.00.
balninko. Biržų apsk: . gyv. Bostone
•nis, Emilija Mačytė-DaugPinas ' Petras. > n* _ Amerikoje. v*
f?™™Tvirtais popisree viršeliais, kaina tl.tt.
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
Jurgschat-Gross Marė. gimus Tu1927 iki 1984 pikuose,
norienė, Pranas ir Ona "yveno Lietuvoje
gyv, Milwaukee.
Galima gaut pas autorių, sekančiu adreea:
Biržų vai., vė au grįžo į U.S.
Jakučiai, Sofija Jurkunienė metų.
Karpavičius. Vincas ir Juozas, sū
kaina 35 centai
Ihoškienė Ona.
stoties, Ma
REV.
M.
VALADKA,
R. D 2, DALTON FA
Vinco, Vilkaviškio apskr.
su dukrele Milda, Albinas žeikių anskr.. gyv- ’*°bkly’ne, rodos nusKepalas
Marv,
gyv.
Northern
St.
Taipgi galima gani tų knygų noordyta kaina ir
Kiecorius, Amelia Milukai- Butler
Pranaitis Suzana. -rW. Brooklyne. Blvd.. Ix>ng Island City.
“KELEIVIS”
Kersnauskas
Otonas,
sūnūs
And

tė ir Juozas Milukas, Juzė Pullock (Adomaifė) Jieva. Ma riaus ir Faustinos.
apskr.. (tp'- Atlantic City.
"KELEIVIO KNYGYNE
Šimaitienė su sunum Ra riampolės
636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
,UO7^.
Puškorius J;r
z ,?. YV- o-.uns.rrj,
Baltimorėj. , K iškis-Vaičiūnas Povilas Žvirblių
- Pa.n
° VaU R°
,°a a,Plk'
mučiu ir dukrele Danute, ir Puškorius Stasjs. ry*. Chicagoje. kmKruvehs
Juozas, g>“v. Philadelphia.i
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS
sūnūs Prano.
Irena Vidžiunienė.
Bajorų km.. Vii-' Kulis. Benediktas, Alfonsas ir Jo- ■■
f,
Račvla
Toma
L • **•
I nas, Kalnočių km. Obelių vai., Ro- sj
ka v iškio apskr.

„Įprasti Dalykai”
Iš Lietuvos

opiežius yra Kristaus

Vietininkas?
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Pu*lapi* Aštunta*

Tel.: KEN- stogu,” Municipal Building
Mrs. Gailiuvienė, Mrs.
RADUO PROGRAMA
1 (.svetainėj, žada būti mar- Amsienė, Mrs. Siaurienė,
Norima sudaryti mišrų gas ir linksmas balius. Pra- Mrs. Zukienė ir Mrs- Bra-i Lietuvių Radijo Korpora
chorą, todel prašomi ir jau- džia 7:30 vai- vakare. Salė zaitienė.
cijos programa ateinantį nebus atdara nuo 6:30 vai.
Kliubietė. dėldienį iš W0RL stoties,
m vyrai.
950 kilociklių, tarp 9:30 ir
Lankėti Redakcijoj
10:30 ryto, bus tokia:
LINKSMA ŽINIA
PERKAM SENUS LAIKRAŠ
Boylston

Vietinės Žinios

Nr. 41, Spalių 9 d., 1946

St,

3571.

Dr. Dagy*

LIETUVAI REMTI DRAU- RAUDONOJO KRYŽIAUS
VAJAUS VEDĖJAS
GIJOS VAJUS

Ruošia Prakalbų Maršrutų;
Dalyvaus Sukėlime Lėšų
Tremtiniams Šelpti

c
Pereitą sekmadienį įvyko
Lietuvaf Remti Draugijos
centro komiteto posėdii
Sandaros svetainėje.
Pirmiausia buvo išduotas
raportas iš Draugijos pikni
ko, ruošto Lake Chauncy
Parke. Piknikas davė virs
400 dol. gryno pelno.
Posėdis svarstė prakalbų
maršruto klausimą. Nutarta
ruošt prakalbas visoj eilėj
Mass. valstijos lietuvių ko
lonijose. Tam tikslui buvo
Harrison G. Reynolds
paskirta speciali komisija.
Be to, Lietuvai Remti Liko paskirtas Raudono Vįsiems Kliubams, Draugijoms, Kuopoms
Draugija pasisakė už daly jo Kryžiaus šių metų vajaus
AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS
vavimą BALF vajuje sukė vedėju Bostone. H. G. Rey
limui lėšų lietuviams trem nolds yra abejų karų vete
KVIETIMAS
tiniams, išblaškytiems Va ranas, žinomas biznierius ir
karų Europos valstybėse. senas R. Kryžiaus darbo re- DRAUGAI IR BROLIAI:
Tuo tikslu bus sušauktas mėjas. Jis sako, ir dabar
Mes, Amerikos Lietuvių Tarybos atstovybė Massakitas posėdis, kuris išdirbs Raudonojo Kryžiaus darbas
chusetts
valstijoj, kreipiamės į Jus rimtu reikalu. Mes
reikiamus planus.
yra svarbus. Jo pagelbos
Bendrai imant. Liet. R. laukia daugelis žmonių. To- kviečiame brolišką Jūsų organizacija į Bendrą Draugijų
Dr-ja yra pasiryžus plėsti del kviečia paremti Raudo- Konferenciją, kuri įvyks šių metų lapkričio 17 d., 11
valandą ryto, South Bostono Lietuvių Piliečių Salėj, E
savo
veiklą
labdarybės' nojo Kryžiaus vajų.
!
ir
Silver gatvių kertėj.
kryptimi- Reikia manyt,
kad
•
J
_
_
*
Draugija ras nuoširdaus pri
Konferencija yra šaukiama tam, kad sudaryti stip
“Dainos” Choro
tarimo musų visuomenėje.
rų aparatą Lietuvos žmonių kovai už laisvę paremtiRep.

Repeticijos

Momentas labai svarbus, nes jau artinasi valanda, kada
Pereitą savaitę įvyko pir bus sprendžiamas musų tėvų krašto likimas.
IŠ SANDARIEČIŲ
mutinė “Dainos” choro re
Europoje jau susidarė laikinoji Lietuvos vyriausy
VAKARIENĖS
peticija Three Arts Studio bė ir ji šaukiasi musų pagelbos. Konferencijoj bus išaiš
Sandaros apskričio vaka mokykloj, kurią veda muzi kinta, kaip tą pagelbą mes galime ir privalome jai su
rienė praeitą sekmadienį kos mokytoja p-lė Amelia teikti.
,
’ -

sutraukė pilną L. Pil. Drau Tataronis. Pirmutinėj cho
Taigi tikimės, kad Jus, Broliai, neatsisakysite toj
gijos svetainę svečių. Buvo ro pamokoj dalyvavo šios
svečių iš Worcesterio, iš dainininkės: M. Anestaitė, konferencijoj dalyvauti. Prašome išrinkti savo atstovus
Brocktono. Norwoodo ir ki Kleopatra Končius. Aquilia ir atsiųsti juos lapkričio 17 d., kaip 11 vai. ryto.
Sidaris, Joana Kasper, Shirtų apylinkių.
Su broliškais linkėjimais,
Vakarienę pamargino S- ley McGowans, Diana BaAmer. Liet. Tarybos Atstovybe Vauj. Anglijoj:
Pauros ir Mrs. Margaret gočius ir J. Audick. Toliau
Adv, J. Grigalius,
Sinkevičiūtės - Būdvytienės ketino prisidėti Gracija SiPovilas Kručas,
gražus duetai. Akompana mon ir kitos.
Juozas Arlauskas,
vo p-lė Kesleraitė. Publikai
Kas tik nori prie “DaiKostas Jurgeliunas,
ypač patiko liaudies daine- nos” prisidėti, tesrul kreipiaSMichelsonas.
lės, kurias ir visi svečiai sj j Three Arts Studio, 480
padėjo traukti.
Vakarienę atidarė d. Jur
geliunas, o vedė K. Mereskevičius. Svarbiausias va
karo kalbėtojas buvo sve I
čias Dr. Petras Dagys. Jis
kalbėjo jausmingai, kreip
damasis į Amerikos lietuvių
meilę prie musų senosios
tėvynės. Lietuva nekariavo.
— sako svečias, — bet ji
prarado kare daugiau žmo
nių, negu galingoji Ameri
ka. Į Lietuvą atsibaladojo
vieni “išvaduotojai” iš Ry
tų ir “išvadavo” mus nuo
Smetonos, nuo sviesto, nuo
laisvės ir nuo žmoniško gy
venimo. Rūsčiais pavyz
RENGIA
džiais kalbėtojas iliustravo
rusų bolševikų siutimą Lie
tuvoje- Atėjo naciai ir tip
buvo ne geresni. Dabar vėl
rusai lietuvius naikina. Lie
tuva stovi mirties pavojuje,
bet kalbėtojas tiki. ii ir vėl
kelsis iš griuvėsiu, ji ir vėl
bus laisva ir užtikrins ramų.
skaistų gyvenimą visiems
savo vaikams.

KONCERTAS

PIKNIKAS!
Amerikos Lietuvių Taryba

Sekmadieni, Spalio-Oct. 13,1946
KEISTUČIO PARKE

Praeitą savaite (iš trečia
dienio į ketvirtadieni) neži
nomi piktadariai nušovė po
licijos seržantą, W. F. Healey. Policija tuoi sukėlė vi
sas jėgas žmogžudžiui su
gauti. Gfeit buvo suimti trys
įtariami. Ju skaičiuje jau
nas. 20 metų. William Gu
das iš Roxburv ir F- Swanson irgi iš Roxbury. W.
Gudas laike susišaudymo
liko sužeistas į koją ir kai
jis kreipėsi į savo pažįsta
mus pagelbos. tie pažįstanti
perspėjo
policiią. Jauni
žmogžudžiai prisipažino nu-'
šovę policininką. Šia savai-!
tę W. Gudas išeis iš ligoni-!
nės ir bus atiduotas teis
mui už nušovimą policinin
ko einant jam pareigas.

PIKNIKĄ PO STOGU

I.

THREE ARTS STUDIO,
480 Boylston St., Boston, Mass.
Tel. KENmore 3571
Namų, ELIot 8222

REIKIA VYRŲ
Reikalingi tvirti vyrai, kurie
galėtų dirbti prie “bailing pre
so” vilnoms rišt į pundus. Dar
bas pastovus, 5 dienų savaitė.
Kreiptis šiuo adresu:
(-)
229 A Street, So. Boston.

REIKIA MOTERŲ

Juozas Arlauskas ir
Juozas Skendalis.

IR

Telef.: ŠOU 3141.

GRAŽUOLIŲ BALIŲ
(INDOOR PICNIC)

A. .f. NAMAKSY

— Rengia —

REAL ESTATE & INSURANCE

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJA

414 W. Broadvvay

Columbus Dienoje

SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.
TeL Parkway 1233-W

SPALIŲ - OCTOBER 12, 1946

MUNICIPAL SALĖJE
So. Bostone, ant Broadvvay, tarpe G ir H gatvių
Prasidės 7:30 vai. vak.

DR. D. PILKA

Durys atdaros nuo 6:30 vai. vak.

.. Ofiso Valandos: nuo 2 IM 4
ir ano 7 iki 8
SOS ppAAntysy

A _•

PROGRAMA: Gros populiari Jono Dirvelio orkestrą lietu
viškus ir amerikoniškus šokius; bus Jaunimo Polkos kon
testas; “Papės ir Mamės” šokių kontestas; Valso šokimo
kontestas su gražiom dovanom. Laimėtojams gražias do
vanas duos Bernardas Koritis. Bus graži Kailių Paroda,
kuriame dalyvaus, apart kitų, ir pati gražuolė “Miss Lithu
ania of N. E.” Linksmas lietuviškas liaudies dainas dai
nuos Birutės Merginų Radio Choras. Bus traukimas gra
žių dovanų ir traukimas “Atsilankymo Dovanos.”

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

Tel. TRObridge 6330

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 Ir 6-8
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto
278 HARVARD STREET
kamp. Inmin St, arto Central B*.
CAMBRIDGE, MASS.

i
IRENE

elfo

Dr. Leo J. Podder

AŠMENSKAITĖ

Iš Leningrado.

GRAŽUOLĖ
“Miss Lithuania of

New England”

’’
į

IM

R?
Į

Specializuoja Vyrišku organg nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą
moterq. Moterų ir Vyrą ligaa
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakaro
180 HUNTINGTON AVĖ,

BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 457*

TeL ŠOU 2805

lšpildykit, nupieškit ir atsineškit su savim į “Pikniką po
Stogu’’ Spalių-October 12 d.______________________________
Please Fili Out, Tear Off, and Bring this with you to the Indoor
Picnic and Autumn Festival, Columbus Day, Saturday, Oct. 12th—
Everyone is Cordially Invited.
YOUR Name .................................................................................................

/

Address .................................................................................................

DAKTARAS

J. L. Pasakorius
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
City ........................................................................................................

(OAKLAND GROVE)

Name of Family or Housewife you wish to send "Thanksgiving
Day” 15 pound Turkey to:—No Cost to you—Free of Charge,

EASTDEDHAM, MASS.
Name .......... . ....................... ................................................................

Address ................................................................................................
City ........................................................................................................

Bušai iš So. Bostono eis nuo Lietuvių Sales 1 vai.
po pietų.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterim* Yra

Bus gert ir valgyt. Bus muzika ir šokiai.

Bukite visi, nes tai pirmas ir paskutinis piknikas
už Lietuvą šią vasarą
KOMITETAS

Geriausias pamokas šitoj sri
ty duoda profesionali muzikos
mokytoja p-lė Amelia Tataro
nis, kuri turi įgijus muzikos
mokslo laipsnius A. B. ir M. A.
Kreiptis į jos muzikos mokyklą:

Reikia moterų sortuoti vil
nas. Darbas pastovus. 5 dienų
savaitė. Kreiptis šiuo adresu:
gi vieta ir geras patarnavimas.
229 A St., So. Boston (-)
Visus lietuvius kviečia Kon
Kas norit, praš“m atvažiuot pabolyt.
(42) servatorijos direktoriaus John BORIS BEVERAGE CO.
Gabriel (Grinkaičio) motina,
GABRIELIUS LUČINSKAS
Agota Grinkaitienė. Įžanga ne 220 E Street, South Boston
24 ’/2 Intervale Street,
mokama, tiktai atsineškit šitą
Pristato toniką, vyną ir viso
Brockton, Mass.
skelbimą.
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. „
(-)
Savininkai:

Lietuvos Bylai Paremti

W. Gudas Suimtas Del Po
licininko Nužudymo

1— Muzika.

ČIUS, SKUDURUS IR

2— Dainos.
Dorchesterio Liet MoteVISOKĮ METALĄ
Praeitą penktadienį mu rų Kliubas rengia Halio-;
3
— Pasaka apie Magdutę.
______
sų redakcijoj buvo atsilan ween vakarą sekmadienį, į Mokam 60c. už 100 svarų sePo programos parašykite
kęs Dr. P. Dagys, nesenai spalių 20 d-, Arcadia Hali, nų laikraščių ir 3c. už svarą
savo
įspūdžius ir nusiųskite
[atvykęs iš Švedijos. Svečias 204 Adams St., Dorchester skudurų. Metalas pagal jo veršiuo
adresu: WORL Staapžiurėjo musų įstaigą, pa (prie Fields Comer). Pra-tę.
tion, Lithuanian Program,
pasakojo apie
pabėgėlių džia 6 —
vai.i vakare.
Jei turjt
pardavimui, pra Boston, Mass.
S. Minku*.
būklę Švedijoj ir jųjų veik
Už keisčiausius ir gra neškit mums:
lą. Kun. Dr. P. Dagys buvo žiausius kostiumus yra pa
HAMPDEN WASTE CO„
čia atvykęs į sandariečių skirta dovanos. Bus gera
'
59
Hampden
rengiamą vakarienę.
(Rečitalis)
muziKa,
TeL St„
GARRoxbury,
9393 Mass.
vakarienė, gera
dainos, tautiški šokiai ir
Penktadienį, Spalių 4, 8 P. M.
šį šeštadienį Didelis
kitokie pamarginimai.
Huntington C ha m bers Hali
BOWLING ALLEY
Baliu*
Rengėjos kviečia senus ir
30 Huntington Avė.,
BROCKTONE
jaunus skaitlingai atsilan
Boston, Mass.
Kolumbus dienoje, šį šeš- kyti ir smagiai laiką pra
Atdara nuo 1-mos iki 11-tosį Koncertą duos
Simfoninės
tadienį, Lietuvių Radio kor- leisti.
valandos
vakaro,
y
ra
degtinės,
!
Konservatorijos
studentai
dveporacija
(p-nai Minkai)! Į rengimo komisiją įeina
vyno, alaus ir užkandžių. Sma jų metų sukakčiai pažymėti.
rengia šaunų “pikniką po šios darbščios šeimininkės:

MUZIKA
Dainavimas ir Pianas

SOUTH
BOSTON CAFE
4
Vincą* Balukoni*, Savininką*

i

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko geriausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja.
,
.
(30)
258 BROADWAY, SOUTH BOSTON, MASS.

SO. BOSTON. MASS.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustora
čia pat ir į to-1
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinama'
326 BROADWAT,
SO. BOSTON, MAS3.
Tel SOUth Doatoa

4614

1
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