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Nori Atimti
Ku-Klux-Klan
Čarterį

Byrnes Paryžiuje Nori Baigti
Keturių
Didžiųjų
Pasitarimą
iškėlė

Georgia valstija
teisme bylą prieš Ku Klux
Klan organizaciją. Tikslas
tos bylos panaikinti tai or
ganizacijai išduotą čarterį.
Valsti ia savo skunde sako,
kad KKK organizacija nori
pagrobti valstijos valdžią,
nori įvesti toje valstybėje
savo principus ir doktrinas.
Kaltinimas sako, kad Ku
Klux Klan organizuoja slap
tai žmones, kelia gyventojų
tarpe neapykantą prieš ma
žumas, stengiasi įtraukti po
rciją ir valstijos tarnauto
ms į slaptą organizaciją ir
lgainiui nori primesti Ge
orgia valstijai savo juoda
šimtišką tvarką.

Siūlo Baigti Derybas Šią Savaitę — Reikalauja Sukviesti
21 Tautos Taikos Konferenciją — Šis Tas
Paryžiuje Jau išspręsta

Paryžiaus keturių didžių
jų “taikos derybos ’ eina vė
žio greitumu. \ alstybės sekretorius J. Byrnes sakosi
Lenkijos antrojo korpuso pavargęs nuo begalinių kal
kareiviai Italijoj, vadovau bų. Visos va. .j otri pasisa
jami gen. Anders, birželio kė, kaip jo žiuri Į įvairius
15 d. davė iškilmingą prie klausimu^, rodei J. Byrnes
saiką tęsti kovą už Lenkijos siūlo užrašyti, kas sutarta
išlaisvinimą nuo rusų vergi ir dėl ko įegalima susikal
jos. Karas lenkų tautai nė bėti, o paskui nutarti šaukti
ra baigtas, jis baigsis tada, 21 tauto? taikos konferenci
kada rusai pasitrauks iš ja ir pavesti jai spręsti neiš
Lenkijos ir kada lenkų tau rištus klausimus.
Ame ikos
nusistatymui
ta turės laisvę pati tvarky
ti savo reikalus, kaip ji nori. pritaria ir Anglija. Anglų
ANGLIJOS AMBASADO
Lenkų kareiviu Italijoj užsienių reikalų ministeris
RIUS KANTRYBĖS
yra 110,000. Tik 3,000 iš jų Bevin riiko šią savaitę baig
Maskvos laikraščiai siunta piktumu prieš Ameriką,
APAŠTOLAS
sutiko grįžti į rusų paverg ti kai . < ir skirti laiką 21
kam ji steigiasi savo laivynui ir aviacijai papėdžių
Anglijos ambasadorius tą Lenkiją, kiti dabar bus tautos Konferencijai. Rusi
Atlanto Vandenyne. Tokios tvirtovės paroduos šiame
paleisti iš armijos ir apsi ja ne i .esti derybas.
žemėlapy, pažymėtos juodomis žvaigždėmis. Islandi Amerikai, lordas Invercha- gyvens Anglijoj.
Kerui i didieji Kai kuriuos
ja, Azorai ir Ascensijonas, tai pirmutinė Amerikos ap pel. pasakė Chicagoje kal
klausimus
išsprendė. Jie su
saugos linija. Jei priešas prisiartintų per Atlantą prie bą. Jis sako, su kantrybe, iš FRANCUZAI PROTES tarė, kad įtalpos kolonijos
musų pakrančių, tai nuo tų salų jis butų iš užpakalio mintimi ir sveika nuovoka
TUOJA PRIEŠ RUSU
metus laiko palieka, kaip
užpultas ir sunaikintas. Del to ir rėkia Maskvos propa su rusais galima susikalbėti.
dabar
yra, o po metų bus
SAUVALIAVIMUS
gandininkai, kad Amerikos “fašizmas” mojasi “sunai Tas pats ambasadorius sa
daromas naujas bandymas
ko, Kinijos komunistai nėra
kinti pasaulio darbininkus.”
jas
kur nors padėti. Taip pat
Francijos
vidaus
reikalų
iš viso komunistai, jie tik be
sutarta
ištraukti aliantų ka
ministeris
pareiškė
protestą
reikalo tain vadinasi ir irasRusija Skolina Len Generolas Frauko dina žmones...
sovietų ambasadoriui dėl riuomenę iš Italijos, o rusai
sovietų agentų sauvaliavimo žada ištraukti kariuomenę
kijai Pinigus
Gali Džiaugtis
Francijoj. Sovietų policija iš Bulgarijos. 45 milionų iOPA Klausimas medžioja
sovietų piliečius, talų okupacija išmainoma į
Lenkijos
ambasadorius
Jungtinių Tautų saugumo
daro kratas pas rusus ir sui 6 milionų bulgarų okupaci
Lange Washingtone pareiš taryba svarstė klausimą, ką Birželio 30 d. baigiasi ma “savus” žmones, o pas ją. neskaitant to, kad rusai
kė, kad Lenkija dabar gavo daryti su Ispanija. Daugu- Kainų Kontrolė, ar OPA kui veža juos prievarta į palieka Bulgarijoj komunis
paskolos iš Rusijos, o todėl mas tos tarybos narių buvo Kongresas dabar svarsto, ar Rusiją.
tu diktatūrą, savo kvislin90 milionų dolerių paskolos sutarę pasiūlyti Jungtinių pratęsti OPA tolimesniam
Bet Francijos vidaus rei-'gus ir komunistinę politinę
iš Ameriks Lenkijai nebe- Tautų visuotinam susirinki- laikui, ar ką kitą daryti'su kalų ministeris pasitenkino policiją,
turi svarbos. Kaip žinoma, mui rudenį svarstyti Ispani- kainų kontrole. Atstovų ru- tiktai protestu. Jis neišdrį- Bei Triesto klausimo diAmerika sulaikė 90 milionų jos klausimą ir nutarti, ar mai nutarė pratęsti OPA so uždrausti sovietų polici- dieji jieško kompromiso,
dolerių paskolą Lenkijai dėl nutraukti su Ispanija diplo- devyniems mėnesiams, bet
agentams sauvaliauti. Per 10 metų Triesto miesLenkijoj vykstančio teroro matinius santykius, ar im- taip ją apkarpė, kad kont- jos
Jis
nori,
kad Sovietai patys tas butų. kaip buvo Danci
ir cenzūros.
tis kokių kitokių priemonių rolė pasidarė labai skylėta. “susiprastų.
gas prieš šį karą, neva ne
Milžiniška Raketinė
Senatas
nutarė
pratęsti
prieš
Ispanijos
diktatūrą,
priklausomas miestas, o po
Jei Rusija gali skolinti
Rinkimai
Meksikoje
OPA
metams,
bet
dar
la

jei
ji
iki
rugsėjo
mėnesio
Bomba Bandoma
10 metu Trieste butu daroLenkijai pinigus, tai Ameri
Palestinoj Neramu mas
biau
apkarpė
jos
teises.
Da

vis
dar
bus
valdžioje.
Už
plabiscitas. Del šito
Liepos 7 d. Meksikoje į- koje manoma, jog rusai nė šitą nutarimą pasisakė 9 at bar senatas ir atstovų rū
kompromisinio
plano dabar
Svarstant armijos biu vyks prezidento rinkimai. ra reikalingi paskolos iš APalestinos
žydai
ruošiasi
mai
turi
suderinti
savo
nu

stovai.
ir kalbamasi Paryžiuje.
džetą kongrese, armijos at Yra du kandidatai į prezi merikos. Lieka neaišku, ko
kovai
prieš
anglus.
Žydai
tarimus
ir
kas
liks
iš
kainų
Rusija
tą
nutarimą
veta

stovai sakė, Amerika daro dentus: Aleman, buvęs vi dėl jie prašė pirma 6 bilio4,000 gerai ginkluotų
bandymą su didele rakieti-j daus reikalų ministeris, yra nų dolerių, o paskui norėjo vo. Rusijos atstovas sako. to kontrolės, niekas dar neži turi
kareivių ir 14,000 atsarginių Rusams Kanadoje
ne bomba, kurią galima bus! valdžios kandidatas: jį re gauti nors vieną bilioną do neužtenka, reikia tuoj nu no.
traukti santykius su Ispani Administracijos atstovai kareivių. Virš to. Palestinoj,
“Labai Šalta”
iššauti Amerikoj ir ji pa-j mia ir komunistų įtakoje e- lerių.
sako,
OPA
turi
būti
išlaikysako,
esą
90,000
žydų,
gaja
ir
nuversti
Franko
dik

sieks bet kurią vietą pašau-1 santi Meksikos darbininkų
Lenkijoj dabar eina agi tatūrą. Del Rusijos užsio- ta, nes kitaip kainos pradės linčių nešioti ginklą ir dau Trys rusų žurnalistai ir
lyje. Toki bomba, prikimš unijos sąjunga.
ta sprogstamų atomų, galė Kitas kandidatas yra de tacija už plebiscitą, tai Len žiavimo. Franko paliktas kilti, pragyvenimas eis bran- gelis jau yra apmokintų rašytojai lankėsi Kanadoje.
vartoti. Dvi slaptos
tų pasiekti toliausius pasau mokratas Padilla. Jis yra kijos valdžia su rusų pasko visai ramybėj. Politiniai ste gyn ir vėl turėsime krašte ginklus
Jie ten pabuvo labai trum
lio užkampius ir pridaryti daug liberališkesnis ir nori la ir baisiu teroru nori lai bėtojai mano. Rusija nori, naują vilnį streikų. Admi žydų teroristų organizacijos pą laiką ir apleido tą kraš
mėti balsavimą.
kad Franko sėdėtų Ispani nistracijos atstovai sako, turi apie 2,000 išlavintų tą. Rusai skundžiasi, kad
didžiulius nuostolius.
susiartinti su Amerika, bet
joj, nes kol jis ten laikosi, pirma reikia leisti atsistaty teroristų kovotojų.
Rakietinės bombos praei dėl to ir manoma, kad jis
Anglai Palestinoj turi tris Kanadoje buvo “labai šal
tarp Ispanijos ir Francijos ti gamybai, o kada prekių
tame kare buvo plačiai vo rinkimus pralaimės, nes Pavogė 28 Milionus bus itempta padėtis, o ru-'bus daug, tada ir kontrolė divizijas kariuomenės ir a- ta,” juos ten pasitiko ne
kiečiu naudojamos. Dabar draugavimas su Amerika
pie 5,000 policijos. Kiek ka kaip draugus, bet kaip įta
sai
yi-a
pratę
žvejoti
drumskainoms
nebebus
reikalinDolerių
Amerika ir kitos šalys daro; daugeliui meksikiečių nepa
reivių ir ginklų turi Palesti riamus žmones. Kaip tik
ga.
tame
vandeny.e.
dabar Kai.a^^ie eina rusiš
didelius bandymus su tomis į tinka. Padilla ir Aleman yŠį antradienį kongresas nos gyventojų dauguma, a- kų šnipų by ., komunistų
bombomis ir. ateityje, rakie ra abu vienos vienintelės
rabai, žinių nėra. Palestinoj
Keli amerikiečiai karinin PEŠTYNĖS SU RUSAIS baigs svarstyti OPA klausi gyvena 600,000 žydų ir 1 atstovas Jianadr. - parla
tinės bombos bus gal svar Meksikos partijos nariai.
mą.
kai pavogė Vokietijoj iš
mente. Fred Rose. gavo še
biausias karo ginklas.
VIENOJE
milionas arabų.
šis
metus kalėjimo už šni
vienos
pilies
už
3
milionus
FRANCIJOJ SUSIDARĖ
AMERIKOS VAKARUO
pinėjimą,
o kiti šnipai dar
brangenybių.
Apie
tai
daug
NAUJA VALDŽIA
Sekmadieni
naktį
Vieno

SE
ŽEMĖ
DREBĖJO
FILIPINAI
RENGIASI
LIETUVIŲ POLITINIŲ
laukia
teismo.
Todėl su
buvo kalbėta ir rašyta. Da je, Austrijos sostinėj rusų
DIDELĖMS
IŠKILMĖMS
KALINIŲ ŠAUKSMAS
Krikščionių
demokratų bar ateina žinia, kad vie
prantama, kad Kanados
Vakaruose, Washingtono
vadas Bidault sudarė nau nas anglų majoras ir ser kareiviai peršovė du ame- no valstijoj ir British Co
žmonės rusiškus svečius pa
Lietuviai buvę nacių kon ją valdžią. J ją įeina 8 krikš žantas pavogė Batavijoj, rimiečius kareivius. Musų lumbia provincijoj, Kana Liepos 4 d. Filipinų tauta sitik gana šalti i.
centracijos stovyklose ir ka čionys demokratai, 7 komu Indonezijos sostinėj, bran kareiviai norėjo sulaikyti doje šį sekmadienį žemė gauna nepriklausomybę. T:
lėjimuose sudarė savo orga nistai ir 6 socialistai. Ko genybių ir aukso už 28 mi keturius rusus, ikurie važia drebėjo. Daug namų sugriu dieną visose salose ir ypa
ŠVEICARAI NENORI
nizaciją, o tos organizaci munistai reikalavo vienos lionus dolerių. Tie anglai vo pavogtu amerikonišku vo. vienas žmogus mirė šir tingai Maniloje rengiamos
ĮSILEISTI UNO
jos centro komitetas kreipė svarbiųjų ministerijų (vi pasisavino sau surastą ja “žipu,” bet rusai sužeidė a- dies liga nuo išgąsčio, nuo- didelės iškilmės. F'ilipinu
liga nu., .ogpv.y ,.uynepriklausomv- Švei. ; . i.ios valdžia prane
si su atsišaukimu į pasaulio daus, užsienių ir krašto gy ponų grobį, bet iš kur japo bu tuos karei ius. Tada a- „e,
tolių
daugiausiai
pridaryta
,
.
\
!k
1 ranku p’
jieškodami pa namams. Daužau n uostui ųj
sąžinę, kad lietuviams butų nimo), bet negavo.
^1%, bu- šė Jungtin is Tautoms,
nai tą turtą nukniaukė, ži merikonai.
bėgusių
rusų
peršovė
vieną
grąžinta laisvė ir teisė grįž
nios nesako. Abu anglai už rusą ir vis dar tęsia jieško- padaiga Kanadoje kaip
lspanij„s' kolonijos, o 1 d ’i r nori i-i Įrišti į savo
ti į savo laisvą tėvynę. Po Užsienių karų veteranai šitokią
stambią vagystę
U ash.ngtono valstijoj.
, nuQ ,^8
,os salns pri. te; itoriją UNO saugumo ta
jimą.
atsišaukimu pasirašė buvę susirinko į savo konvenciją traukiami
rybos. arba mi-’tarinės ko
atsakomvbėn
politiniai kaliniai: V. Si Wildwood, N. J. Konvenci Anglams padėjo paslėptą
Iš rusų valdžioje esančių klausė Amerikai, kuri dabar misijos. nes tokie posėdžiai
Praeita sava tę Vienoje įdzikauskas. Stasys Yla, B. ja pasisakė, kad Amerika japonų turtą surasti viena vyko iš kelių kartų mušty Europos Rytų žydai bėga į suteikia salų gyventojams galėtu reikšti, kad Šveicari
Budginas, J. Katilius ir J. niekam neišduotų atominių mergaitė, kuri iš japonų ži nės ir šaudvue.as tarp rusų amerikiečių valdomą Vokie- pilną nepriklausomybę.
ja nesilaiko sa o tradicinio
Butėnas. Kongresmonas T. bombų paslapties, iki kitos nojo apie tą didelį turtą franeuzu. ang’4 ir ameri- tijos dalį. Kas mėnuo 10,000
neitralumo. I NO generali
D’Alessandro tą atsišauki tautos įrodys savo gerą va-j Toje garsioje vagystėje jau kiečių kareiviuPeštynės į- žydu is Lenkijos ir net iš;
nis sekretorius žada tą rei
mą įdėjo į kongreso rekor lią. Tas nutarimas buvo pri- suimti astuoni žmonės bet vyksta delVusn vagiliavimų. Rusijos atbėga pas ameri- Remkit biznierius, kurie kalą dar aptarti su Šveica
dus.
imtas vienbalsiai.
-------------- ’ ir daugiau.
’
- ’
J mergų ir ....
skelbiasi “Keleivyje.”
rijos vyriausybe.
medžiojama
■ dėl
girtavimo, kiečius.

Amerika pasiūlė drąsų Nesupranta, Kodėl
planą atominei energijai
Jie Buvo Suimti
kontroliuoti. Kada visame
pasaulyje atominės energi
jos šakiniai ir dirbtuvės bu Vienas Amerikos pulki
tų tarptautinės kontrolės ži ninkas, W. T. Sexton ir trys
nioje, tada Amerika sunai jo padėjėjai orlaiviu nuvy
kintų turimas atomines bom ko į Tabrizą, šiaurės Irano
bas ir perduotų tarptauti “autonomišką” sritį. Ten
nės komisijos žiniai paslap vietinė valdžia juos suėmė
tis apie atomų energijos ga ir išlaikė arešte astuonias
minimą. Atomų energijos valandas. Pulkininkas sako
klausimus sprendžiant val si nesuprantąs, kodėl tai bu
stybės atsisako veto teisės. vo padaryta.
Iš Irano praneša, kad ru
Rusija pasiūlė savo planą,
sai
dar tebevaldo Azerbei
pagal kurį: Pirma butų su
džano
gelžkelius, o Pahlevi
naikinamos visos atominės
bombos ir butų išleistas pa-į miesto aerodromas iš viso
rėdymas, kad draudžiama) tebėra rusų okupuotas. Ru
valioti atominius ginklus. sai atsisakė perleist gelžke
Paskui butų įkurtos dvi ko lius Irano komisijai.
misijos: viena tarpininkau
tų pasidalijant žiniomis a- BULGARIJA NEĮSILEI
DŽIA AMERIKOS
pie atominės energijos ga
KORESPONDENTŲ
mybą. o kita butų kontro
lės komisija. Nuo veto teisės
Amerikos vyriausybė pa
Rusija neatsisako.
siuntė
užklausimą rusams
“Pravda,” Maskvos val Bulgarijoj
Maskvos val
džios laikraštis šį pirmadie džiai, kodėlirį Bulgariją
neį
nį kaltina Ameriką dėl “a- leidžiami keturi Amerikos
tominės diplomatijos” ir sa spaudos atstovai. Neįlei
ko, Amerika aiškiai siekia
skaičiuje yra New
pasaulio viešpatavimo. Ru džiamųjų
“Times” atstovas,
sų valdžios organas sako, Yorko
“
C.
S.
Monitor
” korespon
Rusija niekada neatsisakys dentas ir dar dvejų
laikraš
nuo savo veto teisės.
čių reporteriai. “C. S. Mo
Praktikoje tatai reiškia, nitor
Markad iš atominės kontrolės kham” korespondentas
dabar
liko
išvarytas
gali nieko neišeiti ir tarp iš Rumunijos. Bešališkiems
didžiųjų valstybių varžyty spaudos atstovams vietos
nės dėl atominio ginklavi nėra rusų diktatūros val
mosi yra neišvengiamos.
džioje.

Anderso Kareiviai
Duoda Priesaiką
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AMERIKOS DELEGACIJA PARYŽIAUS KONFERENCIJOJ

<i Mr. Olis Jau “Prezidentas”!
Smetonos kavalieriai kil
Maskva ir jos pakalikai
--------čarterį ir visi puikus žodžiai
kaltino ir kaltina Ameriką, to negražų šposą. SLA sei
kad ji nori tik sau laikyt mo proga smetoninnikai
Visas pasaulis stebėjo ne- eina vėjais. Iranas ir įrodė,
(aišku, SLA kuopų pini
atomų jėgos paslaptis.
senai, kaip Sovietų Rusija kad iš UNO čarterio nič nieDabar Amerika pasiūlė, gais) sugužėjo į New Haveišprievartavo Iraną: pada- ko negalima laukti,
kad atomų jėgą kontroliuo ną ii- ten atlaikė Lietuvai
rė ten “sukilimą,” apginkReikia pasakyti teisybę,
tų Jungtinės Tautos — aiš Vaduoti Sąjungos “seimą.”
lavo savo penktą kolumną, kad niekas perdaug rimtai
Vėliau ruošta bankietas.
o paskui padarė “spaudi- apie tą čarterį ir nekalba,
ku, be veto teisės varžtų.
Viename vietos dienraš
Maskva šitą pasiūlymą
mą” į Irano valdžią ir išga- Visi čarterio “šalininkai"
čio
reporteriui smetonininatmetė! Ji norėtų gaut ato
vo aliejaus koncesijas, o sako, jis yra tik “pradžia,”
mų jėgos sekretą, bet neno kai pasigyrė, kad jie yra
šiaurės Irane rusai faktiškai kada nors iš jo bus išmesta
ri atsisakyt nuo veto teisės. “tikroji SLA vadovybė,” o
sukurė nuo savęs priklauso “veto teisė,” tada, girdi, jis
chicagietis Antanas Olis —
mą Azerbeidžano autono bus geras įrankis taikai iš
Ką tai rodo?
Šis
atvaizdas
parodo
mūsiškę
delegaciją,
kuri
da
bar
dalyvauja
keturių
di

Viską, tik ne tą, kad Ru- SLA prezidentas!
mišką valstybę. Kai Jungti laikyti.
džiųjų valstybių ministerių konferencijoj Paryžiuje. Kiekvienos valstybės dele
Dabar Amerika padarė
sijos diktatoriui i-upėtų taiNaivus reporteris patikėnių Tautų organizacija ban
gacija
turi
sau
atskirą
stalą.
Vidury
sėdi
mūsiškio
Valstybės
Departamento
sek-,
ka
ir
ramybė
!
Gavęs
tą
baijo
ir, pasėkoje, išėjo nei šis
dė įsikišti į rusų smurtą I- pirmą žingsnį Jungtinių
retorius
Byrnes
;
iš
jo
kai
rėš,
senatorius
Tom
Connally
;
iš
dešinės,
Charles
Bohsų ginklą, Stalinas elgtųsi nei tas.
rane, Rusijos atstovas Gro- Tautų čarteriui pakeisti. B.
len. Ant stalo matosi balta korta su užrašu “Etats Unis”; tai reiškia Jungtinės
su juo kaip nori.
Šitaip elgiasi tik generomyko “boikotavo” UNO po Baruch pasiūlė pavesti Jun
Valstijos.
lai
be armijos. Garbė, kad
Bet Amerikoje dar ransėdžius ir nusispiovė viešai gtinių Tautų atominės ener
dasi tokių mokslininkų, ku- ir nepelnyta, jiems yra visį visą tą UNO įstaigą. Tai gijos komisijai labai plačias
yra Rusijos politika santy teises atominės energijos
Lombardiją, atidavė ją Ita rie atomų jėgos sekretą no-, kas.
kiuose su silpnais kaimy gamyboje ir visos valstybės
lijai, o pats iš Italijos paė ri atiduot Maskvai. Buvęs Katalikų Seimas Clevelande
nais. Tokių niekšybių ir turi sutikti panaikinti “veto
mė (plebiscito keliu) Savo- komunistas Max Eastman
Turim seimų metus. Seismurto pavyzdžių Rusija teisę,” kiek ji lies tos ato
juos
vadina
mokytais
neiš

• jų kraštą. Savoju giminės
mavojo lietuviai bolševikai,
duoda ir daugiau: Baltijos minės komisijos veiklą. Už
konversijos gimtinė liko Francijoj, bet manėliais ir išdavikais.
SLA 44-tas seimas pasi Svarstant
seimavojo SLA kuopų atsto
šalyse, Jugoslavijoj, Lenki šitą kainą Amerika sutinka baigė ketvirtadienį, birže klausimą dalyvavo Insuran Savoju vardą Italijos kara Eastman neklysta. Jie y- vai, seimavos ir katalikai.
ra neišmanėliai ir, gal būt,
joj, Balkanuose, visur rusai atsisakyti nuo atominių gin lio 21 d., 8 vai. vakare. Ne ce departamentų valdinin liai vis dar nešiojo.
Liepos mėnesį įvyks Lie
klų.
žada
sunaikinti
turimas
rodo tą patį nesiskaitymą
maža dalis delegatų pasku kai iš New Yorko ir Penn1900 metais į Italijos so išdavikai.
tuvių Romos Katalikų Susi
su silpnesniųjų tautų teisė atomų bombas, o ateityje tiniuose posėdžiuose balsa sylvania valstijų. Taip pat stą įkopė mažiukas augimu Milionai Vergų—“Rojuje” vienijimo seimas Clevelan
žada ir atominės energiojs vo vienokius ar kitokius dalyvavo ir Susivienijimo Viktoras Emanuelis Trety
mis.
de.
Buvęs rusų komunistas ir
gamybos
paslaptis perleisti klausimus regis ne visai ge- aktuarai Woodward ir R. sis. Jis pagarsėjo tuo, kad
Galima daug ką primesti
Katalikų susivienijimo na
demokratijų šalims, ypač tai Jungtinių Tautų komisi rai suprasdami reikalus. Pa- Fondilles. Jie trumpai ir 1922 metais padėjo avan komisaras (dabar jis “ne- riams ta pati bėda, kaip ir
reikadėl jų nuolaidumo Rusijos jai.
minėsiu keletą nutarimų, drūtai paaiškino, kad kon- 5 tiuristui
tiūristui Mussoliniui įvesti gryžėlis”) Viktoras Krav-|gLA naria
cenko
savo
knygoje
I
Chose
Svarbiausias
punktas
ta

smurtui ir agresingumui.
vargiu da
da.
kuriuos padarė seimas.
versija yra būtinai reikalin-į Italijoj fašistinę diktatūrą,
las ir vyriausybė verčia

Bet santykiuose su silpno me pasiūlyme yra atsisaky Nutarta panaikinti nuo ga ii' nariai nevilkindami, Jjs sulaužė savo priesaiką Freedom” davė šiurpų vaiz ryt konversiją.
siomis tautomis Amerika ir mas nuo “veto teisės.” Jei 1948 metų seimo laiko iž- turėtų padaryti persikėlimą konstitucijai ir už tą judo- dą apie vergų darbus Rusi Senesnio amžiaus žmonės
Anglija veda visai kitokią didžiosios valstybės tikrai dininko vietą, darinkt dar į naujus skyrius. Netikęs šystę italų tauta dabar da joj. Štai ką jis sako apie pa tuo nepatenkinti, jiems bus
politiką, negu diktatoriška nori turėti Jungtinių Tautų vieną vice-pirmininką. o iž turto investavimas praeityje vė visai Savoju giminei vil dėtį Nikopolio kombinate: nuostolio. Bet kitos išeities
“Taip tragiškai atrodan nėra. Arba turi būt konver
Rusija. ”C. S. Monitor” vie organizaciją, jos dabar turi dininko vietą pavesti sekre- ir didelis mirtingumas pa ko bilietą. Viktoras Emanu
nas bendradarbis, J. C. progą tą įrodyti ir atsisaky teliui. Manoma tuo budu darė Susivienijimą “insol- elis bandė gelbėti padėtį, čių žmonių nebuvau matęs. sija, arba bus krachas—lik
Harsch, dėl to reikalo sa ti nors viename klausime modernizuoti tvarką, šutau- vent.” Pasiginčijus šiek tiek jis prieš mėnesį laiko aplei Jų tyla ir paniurę veidai bu vidacija susivienijimų.
nuo veidmainiškos “veto tei pyti lėšų... Už iždininko pa- apie tai, dauguma balsų nu- do Italiją ir paliko savo sū vo baisesni, negu jų skar
ko:
Reikia pasirinkti vieną
sės,” kuri visą tą čarterį da naikinimą daugiausiai agi- tarta konversijos planui dar nų, nesusitupėjusį ir fašistų malai, nešvara ir paniekini- dviejų blogybių — konver“Amerikos diplomatija susi ro visiškai beverčiu popie
tavo Mockus su Mažiukna. j kartą pritarti1 ir baigti kon- nujodytą Humberto, kara mas... Kiekvienos dienos pa- q
dūrė su griežtu Islandijos vy rių.
_ .
Gynė Matas iš Waterbury. i versiją iki 1947 m. sausio liauti. Bet italų tauta neno-Į baigoje kaliniai buvo išri-’U?*, .. ...
riausybės atsisakymu duoti Akiuojami ir varomi į spe,
Na ir “įrodė.” Rusija tuoj
Vienas delegatas teiravo-i 1 dienos,
rėjo mainyti priesaiklaužį cialius
merikai nuolatines kariškas pat pasiūlė savo planą, kaip
kalėjimo
barakus
už
Jugoslavijos
sostinėj
Beisi, kodėl SLA lėšų fondas
Redaktorium išrinktas vėl į idiotą. Ji visai nušlavė ka
bazes Islandijoj ir su tuo su kontroliuoti atomų energi
Sf31?,6 e.lna cetnikų vado Misėdi deficite. Iš plačių pa- Bajoras, jis gavo 102 balsus. raliaus gimine nuo sosto. keletos mylių...
“
Miiionai
politinių
kalinių
chaitoviaatB byla
tiko.
ją, bet apie “veto teisę” Ru aiškinimų niekas nepaaiškė Už Valaitį paduota 39 bai.
“Amerikos diplomatija susi sija neužsimena nė žodžio.
*ai ne vieno Michailovi
Taip ir baigė savo kara yra naudojami druskos ir
Korespondentė M.
jo. Aiškino Mockus ir kiti.
čiaus,
bet Anglijos ir Ame
laukė griežto ‘ne’ iš Portuga Nuo tos “teisės” Rusija ne
aukso
kasyklose,
tiesiant
ge

liškas dienas viena iš se
Nutarta uždaryti S6 ligos
Ii jos valdžios dėl savo pastan atsisako. Žinoma, tose sąly
niausių karalių giminių pa ležinkelius. kertant miškus, rikos byla. Diktatoriaus Ti
apdraudos skyrių, nes jis
“
Savoju
Gimine
1
to prokuroras ne tiek kalti
gų išsiderėti Azorų salose nuo gose visas tas rusiškas kon
saulyje. Virš 900 metų sė kasant pelkes.”
neša nuostolių. Dabar apsilatines militarines bazes ir su trolės planas yra tik dar vie
Komentarai čia nereika na Michailovičių, kiek Ang
dėjo soste, bet atėjo diena,
draudusieji
nariai
bus
ir
to

liją ir Ameriką. Jis sako,
tuo sutiko.
na veidmainystė, o iš viso liau apdrausti, bet nauji na Italijoj nugriuvo monar kada reikėjo skirtis nuo lingi.
kad
tų valstybių imperialis
Anglijos diplomatija gavo *o Amerikos pasiulvmo nie- riai į tą ligos apdraudos chija. Karalius Umberto ka “sosto” ir važiuoti į pasau Lietuvos Liaudininko Balsas
tai
norėję
pražudyt Jugo
raliavo tiktai 26 dienas. Ita- li laimės jieškoti.
progos visiškai pateisinti nu-, ko nejšeis. Jis paliks gerų skyrių nebebus priimami.
slaviją.
Chicagos “Sandara” pa
traukimą derybų dėl Indijos : norų paminklas, bet prie
Centro “ofisT labai"traks- 1'į tautos balsavimas nušla
S. B.
Del šitų kaltinimų tyli
skelbė
vieno Lietuvos Vals
vė
monarchiją,
pavarė
ka

nepriklausomybės įgyvendini-, UNQ čarterio sustiprinimo tą darbininkų. Kartais cent
Londonas,
tyli ir Washingtiečių Liaudininkų partijos
ralių ir Italija bus respubli
mo, bet Anglija atsisakė tuo nejjrtsidė^
re
samdoma
priepuolamos
pateisinimu pasinaudoti ir ne-į
veikėjo straipsnį. Straipsnio tonas — ką tai rodo?
darbininkės ir joms moka ka, kaip Francija, Ameri
Nieko daugiau, kaip malpaliovė dariusi pastangų, kad
autorius kalba apie nacių
ma po $1 į valandą. Parei ka ir galybė kitų respublikų.
KOMFASIZMAS
ir
bolševikų
žiaurumus,
apie
dvmą
Maskvos. Tylėjimu
Indija gautų nepriklausomy
gūnai ragino, kad iš SLA Italiją valdė “Savoju gi
tūkstančius nužudytų ir iš- norima įsigyt Stalino malobę, kurios ji taip senai reika
Savoju
Del “demokratijos” da narių atsirastų jaunų mer minės” karaliai.
Aukų “Keleivio” namui tremtų.
nės, nors visiems aišku, kad
lauja.“
baigusių
High kraštas yra Francijoj, Al išpirkti gavome iš sekamų
bar kartais ir valstybių vy- gaičių,
Liaudininkų veikėjas da Michailovičiaus bylą supla
_ ______rai, susirinkę į visokius “di- School. kurios sutiktų dirbti pių kalnuose. Nuo senovės draugų: Ausukaitis iš No. bar gyvena Vokietijoj. Jo navo ir dabar veda paties
7 Tai tik trys pavyzdžiai
laikų tą kalnų kraštą valdė Branford, Conn. — $2; J.
Tokių pavyzdžių turime Į džiųjų”^posėdžius, barasi ir centro ofise,<.
- randam tokį Stalino irispiruoti Maskvos
Buvo pranešta, kad ren Savoju giminės grafai, vė- Liutkevich iš Fisher Home, straipsnyje
daug. Filipinų salos gauna riejasi. Rusai sakosi esą “de
pakalikai, su “maršalu” Ti
charakteringą dalyką:
au pasivadinę kunigaikš Altą, Kanadoje — 50c.
nepriklausomybę iš Ameri mokratai,” o visus žmones, giamasi parduoti “Vieny- ^
“Amerikiečių zonoje eina to priekyje.
čiais, o dar vėliau karaliais.
kos, silpnieji Amerikos kai kurie jiems nepatinka, jie bes” namas. Derybos dėl Pirmas Savoju giminės val Visiems aukavusiems visiškas buvusių nacių įta
Demokratiją kartą su
draugams tariame širdingą kos išrovimas. Tuo tarpu klupdė Chamberlaino skė
mynai centralinėj ir pieti verčia į vieną didelę krūvą, pardavimo jau vedamos.
Nutarta panaikinti visus dovas buvo Humbertas, jis ačiū.
nėj Amerikoj nesibaukšto, kaip “fašistus.”
rusų kontroliuojamoje Vo tis. Ar ją paklaidins ir suRusų socialdemokratų or senesnius nutarimus ir pa pirmas gavo iš “Romos im
kad Amerikos kariuomenė
kietijos zonoje visi naciai klupdys Churchill cigaro
peratoriaus” grafo titulą ir
ar penktakolumnistai juos ganas “Soc. Viestnik” nag tvarkymus dėl duodamų gavo savo žinion Savoju 10,300,000 NELAIMINGŲ verbuojami į komunistų par durnai.
išprievartaus, kaip tai vyks rinėja Rusijos tvarką ir pri morgičių. Ateityje morgi- kraštą valdyti. Tai buvo
tiją. Jų idėjos ir valdymo Say, Bimbą Cenzūravo!
ATSITIKIMŲ
ta Balkanuose, Baltijos ša eina išvados, kad ją galima čiai bus duodami prisilai 1003 metais. Nuo tada pra
metodai panašus.”
Vienas “Naujienų” bend
lyse ir Lenkijoj, kur rusai vadinti tiktai “komfašizmu.” kant bendrųjų valstijų pa sideda marga Savoju gimi Amerikos Raud. Kryžiaus Jis sako tiesą! Ir komu radarbis (Europoje) prane
tvarkymų.
kuria “draugiškus” sau re Jis rašo:
nės istorija.
surinktomis žiniomis, per nistai ir naciai yra tikriausi ša retą naujieną. Jis sako,
žimus, statydami lėlių val “1930 metais Max Eastman
Savoju kunigaikštystė au pereitus 1945 metus šioje specialistai mainyti savo kad būdamas “tarybų roju
skutiniuosius
šešius
metus.
So

džias kaimynams valdyti.
išleido knygą, kurioje jis nuo
go ir griuvo, ji pergyveno šalyje buvo sužeista įvai kailius.
je” Antanas Bimba susilau
Amerikos ir Anglijos po dugniai tyrinėjo fašizmo “ba vietų įstatimdavystė moterų galybę karų, jos teritorijos riuose nelaiminguose atsiti Pabėgo Didysis Mufti
kė nemalonaus “trubelio.”
litika iš vienos pusės ir ru zę” ir “išorinę struktūrą.” klausime dabar padarė milži kartais buvo didesnės, kar kimuose 10,300,000 žmo
Jisai
buvo sucenzuruotas!
Egyptan pabėgo Palesti
siška politika iš kitos, rodo Eastman priskaitė 22 charak nišką ‘evoliuciją’: uždrausti a- tais mažesnės, bet Savoju nių. Iš to skaičiaus 350,000
Dalykas
toks. Antanas
ne tiktai skirtumą “meto teringus fašizmo požymius: bortai, padarytas negalimas giminės kunigaikščiai vis liko paliegusių visam gyve nos didysis mufti, Haj ei kalbėjo Kaune. Po jo pra
duose,’’ bet jų politikoj san totalinis režimas, vienpartinė divorsas. už vaikus duodamos laikėsi ant sosto. Mainais, nimui. Be to, 96,000 žmo Husseini. Jis buvo francu- kalbos kauniečiai davė klautykiuose su silpnaisiais yra sistema, vado kultas, ugdymas premijos ir t.t. žodžiu, pada karais, vedybomis ir sukta nių buvo užmušta.
S
b.et.Jk!įSt“?U_ ®>n»! apie kainas ir uždar
du ištruko ir atsidūrė Egyp- bius Amerikoje. Antanas at
esminis skirtumas. Rusija nacionalinio egocentrizmo. par ryta tas, kas buvo Vokietijoj diplomatija Savoju giminė
Gal kai kas mano, kad
yra agresinga ir plėšri dik tijos kontrolė mokslui ir me ir Italijoj.”
1718 metais “įsigijo” Sardi- nelaimės atsitinka tiktai te.
sakęs, kad amerikonas yra
Spėjama, kad franeuzai nelinkęs prie riebių lašinių
tatūra, Amerika ir Anglija nui, viešosios nuomonės falsi Del antisemitizmo galima nijos salą ir pradėjo vadin
įieško su savo silpnaisiais fikacija, anti-intelektualizmas, pastebėti, kad Rusijoj jis tis Sardinijos karaliais. 1861 fabrikuose ir kasyklose, tyčia paleidę tą muftį. Taip ir kad jų kainos esančios
kaimynais taikaus sugyve visiškas amoralizmas (neprisi- dabar labai yra išsiplatinęs metais Savoju giminės su prie pavojingų darbų? Ne, darydami jie atsimokėjo už nedidelės; o darbininko už
jos pasitaiko ir gyvenamuo
nimo.
laikymas moralės), falsifikuo ir net siekia pačių aukščiau maniam karaliui, Viktorui se namuose. Gal netikėsit, anglų žygį Syrijoj ir Leba- darbis — doleris ir daugiau
ti plebiscitai, kruvinas teroras, sių sovietiško aparato viršū Emanueliui, pavyko pasida kad namuose pereitais me none.. Tuose arabų kraštuo už valandos darbą.
demagogiškas kreipimasis į a- nių, o Italijos fašizmas, bent ryti Italijos karalių, jį ita tais iš nelaimingų atsitiki se franeuzai turėjo daug ne
Stalino komisarai tuoj pa
PIRMAS ŽINGSNIS
patinius visuomenės sluoksnius pirmuosius dešimts metų. vi lai skaitė “Italijos vienyto- mų buvo 33,500 mirčių ir smagumų.
sigavo Bimbą ir jam pasa
Bus nesmagumų ir ang kė: “Kaip tu drysti varyt
Jungtinių Tautų (UNO) ir kartu jų pavergimas, vals sai nebuvo antisemitiškas. ju,” kurs sugebėjo sujungti 5,000,000 susižeidimų!
lams. Palestinos “muftis” tokią kontr-revoliucinę pro
čarteris yra didžiausai veid tybės kontrolė pramonėje, pre Šiaip jau rusų dabartinė visas Italijos žemes į vieną
arabų pasaulį, ką jis pagandą? Liaukis, arba ...
mainystė, koki kada nors y- kyboje ir žemės ūkyje ir t.t. tvarka, kaip du vandens la valstybę. 1871 metais Itali Automobiliai užmušė 28,- kurstys
darė
pereito
karo metu, no
Vėliau Bimbai teko kalbė
ra buvusi tarptautinėj poli “Iš smulkiai išvardintų fa šai, yra panaši į nacių ir fa jos karalius persikėlė į Ro 000 žmonių, o sužeidė 1,- rėdamas padėt
Hitleriui.
ti Ukmergėje. Ten jis “už
tikoj. Tame čarteryje yra šizmo požymių, pagal East- šistų tvarką, tiktai Rusijoj mą, o ikitol buvusi popie 000,000. Taigi kur kas dau
prirašyta puikių žodžių, gra maną, tiktai dvejų trūksta So yra daug daugiau žiaurumo žių valstybė buvo panaikin giau užsimuša ir susižei Hussein yra karo krimi miršo” ir lašinius ir jų kai
nas. Gi apie darbininkų al
žių pažadų, jame prikimšta vietų Rusijoj. Vienas tai mo ir daugiau nekultūringumo. ta. 1860 metais pats Savoju džia savo namuose, negu nalistas, bet...
teisingų obalsių, bet viskas terų klausime, o kitas antise Ir štai tokie komfašistiški kraštas atiteko Francijai, gatvėse po automobilių ra Husseini dar kartą lais gas pasakęs vos tiek: karo
vas. Vingiuoti diplomatų metu jos buvo didesnės, o
tas padėta po “veto teise.” mitizmas. Nei antifeminizmo, “demokratai” bando moky nes tas kraštas yra apgyven tais.
net
antisemitizmo
Rusijoj,
pa

ti pasaulį, kaip tvarkytis de tas franeuzais. Tuometinis Šitas skaitlines turėtų y- keliai davė galimybės jam šiandien jau krinta...
Kitaip sakant, visi tie gra
mo- ištrukti ir, gali būt, teisėtuAntanėli, kada vėl pano
žus žodžiai, pažadai, obal- gal Eastmaną, nesą. Mes ne mokratiškai, o “dideli” žmo Francijos valdovas Napole pač gerai
v •įsidėti, galvon
«
žinome,
ar
Easman
neperžiuonas
Tretysis
padarė
“
mai
nės
su
jais
ginčijasi
ir
aiški

rėsi
keliaut į “rojų
roin”" ?Y
terys, kurioms tenka gyven- mo ranka daugiau jo nepasiai yra tik tušti plepalai,
nūs,” jis atėmė iš Austrijos ti daugiausia namuose.
sieks.
1
Į
be jokios praktiškos vertės. rėjo savo tos pažiūros per pa nasi.
St. Strazdas.
Nori Atomų Jėgos, Bet...

DEMOKRATIJŲ IR DIK- Kiekviena didžioji valstybė
TATUROS POLITIKA
su veto teise gali spiauti į
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KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
BĖGO NUO VILKO, PATAIKĖ Į MEŠKĄ

Kas Nauja Brooklyne
Lietuviški Ruskiai Laimėjo bo nariai, taip ir Nalivaika
•
Kliube Rinkimus
Į užsimelduoja sergančiu į

gė Lietuvą. Ateinant iš antro karto nisams, J. Savaičiui pavyko mažu laivuku
pasiekti Švediją, iš kur jis
atvyko Amerikon.

K’

vAtro. ie

x>

TAS PLONOS NERAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
DEL CHICAGOS SOCIALISTŲ V

J. Savaitis pasakoja, ką
pastebėjau susirinkimus ir sukurti Kuo
jis
matė ir pergyveno, kokį “Keleivyje”
--------I kliubą. Kliubas išrenka A.
porą
žinučių
iš
Chicagos
so pas. Del ;er»'snių darbo pa
Įspūdi jam padarė rusai 0Amerikos Lietuvių Pilie- Razminą laikinu sekretorių,
kupantai. Jis savo akimis cialistų veikimo. Kaip vie sekmių Chk guje .urėtų bū
čių Kliubas (ALPK) turi Nalivaika betgi neužsilaiko i
matė, kaip po Lietuvą pa na, taip ir kita tos žinutės ti kiekvienoje apy įkėje po
nuosavą namą ir apie pen-ikaip ligonis, jis trinasi per
sklido tūkstančiai sunkveži beviltiškai Įtaria mus ne- vieną LSS ku-ypą. Chicagoje
kius šimtus narių. Kliubas dienas prie “baro” su to pamiu su rusų žandarais įr 1 veiklume ir nebuvime nieko yra daug lietuvių ir jei skai
iš paviršiaus turėtų atrody- ties kliubo pirm. Ch. Kreikaip ~ prasidėjo "milžiniška; g Jo veikimo^ nes esą. nėra tyti, kad čia yra ir “pasenu
ti politinis, bet taip nėra. Į venų ir vice pirm. A. Lin-1
lietuvių medžioklė, o paskui iš ko gauti naujų narių, ir sių ir sustingusių.” tai vis
ALPK yra pašelpinis ir kaip. kum. Dar to negana. Ima iš
skaičius
masinis lietuvių išvežimas Į t.t. Pagal tų rašėjų nuomo dar lieka did
kada papolitikuoja.
iVlinhn
atimps iš
kliubo naŠAlna
pašeipą ir
ir, atėmęs
nę,
musų
padėtis
yra
liūd

žmonių,
kuria
nėra
nei
pertolimus Rusijos užkampius.
Kada Kliubas turi savo laikino sekr. knygas, sekre
senę,
nei
sustingę,
ir
kurie
na.
J. Savaitis kalba aiškiai ir
namą, suprantama, turi ir toriauja.
Kai tūlas J. J. P. taip galėtų veikti musų kuopose.
padarė didelio Įspūdžio klau
“barą,” prie kurio trokštan ALP kliubo nariai maty
kalbėjo
apie socialistus, tai Reikia tik dirbti, o pasek
sytojams.
čius pagirdo, o alkanus pa dami, kad kliube nėra tvar
nekreipėme
dėmesio. Jis nė mių turėsime.
Tame pačiame susirinki
peni. Užeiga gana švari ir kos, pradėjo vienas kitą ra
O dirbti dėl socializmo ir
me trumpai kalbėjo “Kelei ra musų kuopos narys, todėl
jauki. Viso biznio prižiurė- ginti, kad busimuose pusme
jis
negali
matyti
nei
musų
dėl
musų idėjų verta. Tai
vio” redaktorius J. Januš
tojum yra Joe Zakarauskas. tiniuose rinkimuose pašalin
kilnus
ir garbingas darbas.
susirinkimų,
nei
musų
veik

kis. Susirinkimą gyvai vedė
Bartenderiai dirba, Alex ti netinkamą protokolų sek
Reikia
manyti kad visi su
los.
Dabar
kitas
rašė
jas,
jaunas, nesenai iš karo tar
Deikus ir W. Meilūnas. Jo- retorių, pašalinti viee pirm.
nybos grįžęs musų Ukėsų “Keleivio” 24 nr. vėl skun sipratę darbininkai linksta
nas Jacksonas dirba viso-1 A. Linkų ir vieną maršalką,
džiasi. Jis savo neva straip- į socialistus. “Keleivio”
Iš Troy, N. Y. kalėjimo pabėgo trys jauni piktada kliubo pirmininkas. Prakal snyje, neva korespondenci- skaitytojai visi yra darbikius darbus. Vadinas, ketu- kuris akyplėšiškai elgiasi
ri musų žmonės ALPK turi rinkimų metu skaitydamas riai. Kad bėgimas butų gieitesnis, jie susistabdė ant bų protarpyje buvo renka joj “Sąjungiečiai,” pasirašo, ninkai, tai kode’ jie negadarbus. Kliubas daro gra- balsus. “Laisvė” sužinojus, kelio automobilį ir pareikalavo, kad automobilistas mos aukos.
Narys. Chicagos centralinės kuopos: lėtų būti sykiu ir socialistų
žų biznj ir turi jau užbiz- kad gali jos frentams būt juos vežtų. Bet automobilisto butą policijos viršininko
korespondentu. Jis rašo,;organizacijos nariais? Tik
niavęs keletą tūkstančių do riestai, prieš susirinkimą civilėse drapanose. Jis nuvežė juos prie artimiausios
kad “priversti esame prisi- reikia išsijudinti, stoti į ar
šaukiasi į visus stalincus, nuovados ir tenai visi trys jie buvo suimti. Ši nuotrau
lerių savo kasoje.
pažinti, kad mes apsileidę. timiausią ku r . ir dirbti
Iš
Pabėgėlio
Laiško
Kai Kliubas rengėsi sta kad eitų Į kliubo susirinki ka parodo policininkus varant juos atgal i kalėjimą,
Bet pagal teisybę, jis turė musų organizacijoj. Tai
tyti nuosavą namą, tai rei mą, nes “kryžiokai” rengia kur jie buvo išpiovę geležines grotas.
Drg. S. iš Lawrence, tų rašyti: “Aš priverstas e- kilnus darbas.
kėjo jieškot paskolų ir rū si jų draugus išmesti iš kliu
Chicagos Lietuvių Socia
Mass. pridavė mums laišką su prisipažinti, kad nerašau
pintis, kad Kliubas atsisto bo valdybos.
listų
Sąjungos centralinė
niekuomet
į
Keleivį...
”
LSS veiklios kuopos. Kaip mų ir be melų. Todėl ma- nuo savo giminių Vokietijo
tų ant kojų. Tada musų ko Birželio 7 d. 7:30 vak. į- i tą klausimą žiuri bostoniš- nome, kad tą knygutę bus je.
Mat, musų kuopa turi iš ‘kuopa laiko sa o susirinki
Laiške tarp kitko sako:
munistai, arba kaip juos lie vyksta ALP kliubo susirin kiai?
lengva
platinti.
sirinkusi
du korespondentu mus kiekvieną nėnesį kas
... Miela sesut, mes užvis
tuviai vadina: “lietuviški kimas. Prisirenka pilnas
Nutarta sušaukti nepa- labiausia norėtume grįžti, ir jiems yra pavesta vienam trečią • Tądien} “Naujie
LSS centras Įgaliojo chiruskiai,” (kiti savo “lietuviš kliubas žmonių. Kada eina cagiškius
draugus sutverti: prastą LSS 19-tos kuopos kad ir i sugriautą, kraujuo rašyti žinias iš musų veiki nų** n* ., 1739 S. Halsted
ki suskiai”) apie kliubą ma vice pirm. rinkimas, stalin- Chicagoje komitetą Lietuvos narių susirinkimą. Jame bus tą,
nuniokiotą Tėvynę, bet mo į “N,” kitam į “K.” St., 8 vai. vai ->re. Atsimin
žai tesirūpino. Bet kai kliu cai sukelia 66, o lietuviai socialdemokratams gelbėti.i persvarstyti
svarbesnieji-dabar ten grįžti protingam “Naujienose” iš kuopos vei kit pažymėta i?iką ir vietą,
bas atsistojo ant kojų ir pa 48 balsus. Eina sekretoriaus Kai kurios LSS kuopos jau \ klausimai. Tuo susirinkimas žmogui neįmanoma... Jei kimo žinių užtinkame, o į ateikit i mu a įsi inkimus
sidarė gardus kąsnis, komu rinkimas, mūsiškis A. Raz turi tam reikalui paskyrų- ir pasibaigė.
kueoos.
i grįžtume, mes pro Lietuvą “Keleivį” mažai žinių pa ir pri ra-y k t u
nistai povaliai į jj susikraus minas gauna 53 balsus, o J. šios lėšų ir tik laukia, kol
Bi
’
ž
Jie
7
d
r.
.
sų
kuopa
LSS 19-tos Kuopos; tik pravažiuotume (kaip tenka. Tai ar nereikia barti
tė ir šiandien valdo tą kliu Nalivaika — 67. Mūsiškis tas komitetas pradės veikit.
turėjo
s«.
•
susirinkimą,
Korespondentė, daugelis) ir atsidurtumėme tą korespondentą, kurs pa
A. Žukas prieš J. Pauliukobą.
1
arp
k
.
„ų
usimų
buvo
vesto
darbo
neatlieka?
--------------Sibiro katorgoj, mes neno0 kada “lietuviški” rus-lni
pralaimi rinkimus, LSS 19-ta kuopa irgi yra
non
’
ir.
?ti
’
.
į
Lietuvos
“Korespondentas” skunrime, kad jie atimtų iš mu
LAWRENCE, MASS.
kiai užvaldė, suprantama,įgadinąs, laimėjo stalincai nusistačiusi prie to reikalo
sų
vaikus...
o
svarbiausiai,
džiasi
dėl Chicagos cent/a- Sucia dc noKr nms Remti
dėtis
ir
skirti
iš
savo
iždo
jie stengiasi organizaciją p,'^. Hetunus. U^e^o, tai
kas vieną kartą paragavo iš hnės kuopos veikimo. Esą Fo’ dą. Nomn. Ai pirmininPrakalbos
sukti j “saulės” Stalino pu
igaitis. "in. rašsovietiško rojaus obuolių,, visi senieji nariai neran- ku D”. p
UT _2_
kad Viie erali ir »pra-'Jub
U
<5, X"nėiimas.
- . — _ l—~____ 2._ l__ 3 •_ cnic nocncimnL'o novo iš KO • linini . — A Rip1'_-vičius,
sę cuaisve rciigra
Birželio 15 d. ALT vietos'131 1315
nuo
Ka« Ir valdybos trenka,
Nutarta parsitraukti . ir
kliubo valdyba aukoja ir pi laimėti, nes tokios tvarkos,
išrinkti,nera
arba iš* sekretorių
jJr. A. Montį
patį
pragarą
(geriau
jau
nigų ir daiktų; Stalino rau kokią jie užlaikė iki šiol, platinti 200 knygučių “Juo- • skyrius rengė prakalbas L. nusižudyti pačiam!).
viso nėra iš kur gauti nau- iV1(J ts, r- na k — P. M. Kaidonarmiečiai užgrobia Lie nariai negali pakęsti. Kliu- zas Stalinas.” Kuomet bol Ukėsų Kliube. Kalbėjo J
nuoširdžiusl
JŲ
narių. Tokie nusiskundi- tis. A. Kond; jtas J. KondSiunčiame
tuvą, musų stalincai tą už bui priklauso įvairių įsiti- ševikai kalba apie Staliną, Savaitis, nesenai atvykęs iš ' sveikinimus..
1
mai
geriau tiktų matyti mu- ras
ro£Lt aJ .1.
x uiutLus,
‘
n . Mar
‘vr°¥‘-
grobimą užgiria. Lietuviai kinimų žmonės, o viena ko- tai išeina, kad tas Kaukazo Europos. J. Savaitis sakosi
tin
.icL,
P.
‘
‘
taniomis
ir J.
sų priešų spaudoje, o ne
renka aukas nuo karo nu munistinė srovė naudojasi ūsorius yra ir “saulė” ir “tė esąs pabėgėlis ir kalbėjo jų
“Keleivyje.” Jei tai butui S- Aglinskas
kentėjusiems lietuviams gel kliubu. Kodėl taip turi bū vas, draugas, vadas, moky- vardu. Jis vaizdžiai nupasa
teisybė,
nebūtų kas sakyti.- Fhr. sų rartiiu *as prabėti, o stalincai renka lietu ti? Ar todėl, kad jie geriau i tojas” ir giltinė žino kas. kojo, koks šuns gyvenimas Pakalbink biznierius p* Bet tikrenybė yra kitoki.
j n sė, 'ad
bii~< to 7 d.
vių vardu rusus gelbėti. Mil susiorganizuoja Laisvės skle • Toji knygutė kalba apie ištiko lietuvius atėjus ru- siskelbti “Keleivyje,” pa LSS centralinė kuopa dar , surinkta aukų Lietuvos Sožiniška kliubo narių didžiu pe, tai “Laisvė’’ turi gauti Staliną, koks jis tikrenvbė- sams okupantams, o paskui, garsinti savo biznj tarp He niekucmet taip gerai nešto- ■ cialdemokr. "L-ndu: 8299.38.
ma tokia kliubo valdybos iš kliubo sanvičių? Taip ne- je yra. be jokių pagražini- kaip vokiškieji naciai smau- tuvių.
vėjo, kaip dabar. Ji dabar, Pasiųsta užju.? keletas dėpolitika nepasitenkinę. Pasijus!
finansais ir nariais stovi žiŲ
viso’ < rfa-’tais už
juos yra noras atsikratyti Tiesa, dabar per tą pa
tikrai
gerai
ir
tvirtai.
Susi-!
$75.0u.
L. jie dabar tas
tos prorusiškos kliubo val čią “Laisvę” džiaugiasi
rinkimai
yra
skaitlingesni
fondas
turi
$224.38
Tai
Ką Tik Išėjo iš Spaudos Nauja Brošiūra
dybos. Bet tai nelengvas “lietuviški” ruskeliai, kad
nedaug.
V'
f
’
r.'
;gai
turi.
nariais, nei kuomet nors,
darbas! Lietuviški ruskiai jie uždavę per nosį ir kry-Į
naujų narių gauname be subrusti sukati daugiau lė
yra organizuoti, disciplinuo žiokams ir sklokininkams ir
veik kiekviename susirinki-, šų...j tą Fvndą. A 'as siųsti ir jie turi dienraštį “Lai visiems kitiems, kas tik iš
to- •
me. Veikimo reikale netu-'kite nieko nelaukdami
9
svę,” kuri už gautus sanvi- drįso ranką pakelti prieš
rime
bėdos
papildyti
komi-jkiu
adresu
juos. Bet, vyručiai, atsargiai.
čius savo frentus gina.
A. Rip<vevičius,
sijas. Musų parengimai vi-i
Gali susiprasti kliubiečiai ir
1739
S. HaM-1 St.,
sada turi gerų pasekmių.
Ne vien toji kliubo val baigsis jūsų sanvičiai.
Ch cago 8, III.
Valdybos vietas užpildyti
dyba tempia kliubą į “lie
Kliubo Narys.
Į
šaukiamą
LSS suvažia
visai nėra vargo, o jei val
tuviškų” ruskių abazą, bet
— ARBA —
vimą
musų
kuopa
išrinko
dyba perrenkama iš tų pa
ji elgiasi labai sovietiškai Iš LSS Kuopos Susirinkmo
čių draugų, tai tik dėlto, delegatu drg. P. Grigaitį, o
Jurgis Nalivaika pereitais
atžymėjimui Lietuvos So
Birželio
14
d.
buvo
LSS
kad nariai taip nori.
metais pametė kliubo finan
Kaip
Kaukazo
RazbaininkaTačiau Chicagoje tik vie cialdemokratų Partijos 50
sines knygas su čekiais ir 19 kuopos susirinkimas ALP
na kuopa ir sulig to, tai iš- metų sukaktuvių, musų kuo
visokiomis kvitomis. Visi kliubo name. Narių nedaug
Pasidarė
Rusijos
dalyvavo,
nors
susirinkimas
tikrųjų mažai narių. Bet čia pa nutarė surengti bankielaukė, na, kaip protokolų
priseina jieškoti kitų prie tą, kurs įvyks lapkričio-noraštininkas galės sudaryti buvo gana svarbus, nes kuo
Diktatorium
žasčių. Chicagos miestas ne vember 2 d. Išrinkta trys
metinę apyskaitą, kuomet pa rengia Great Neck išva
kurie
stengsis
žiavimą
rugpiučio-augusto
3
miestelis, susisiekimas nuo draugai,
knygos tapo pamestos. Atė
traukti
į
kuopą
naujus
na
vienos valandos laiko iki
jo metų galas ir musų kliu dieną. Paskum buvo svars
virš 2 valandų į vieną pusę. rius. Draugai P. Martinkaibo sekr. Jurgis Nalivaika tomas LSS suvažiavimo
Parašė J. Pilipeuskas
klausimas.
Darbininkas, išdirbęs 8 va tis, P. M. Kailis iv P. Stafinansinį raportą tačiau pri
Nors mažas būrelis, bet
landas dienoje, jei važiuoja nionis darbuojasi ir dar
rengė. Kaip jis jį prirengė
į susirinkimą pavalgęs, turi buosis kad gauti kuopai
be finansų knygų, tai tik jis kaip kuriuos bėgančius klau
i
L
■•
’
simus
imta
diskusuoti.
Svar

sugaišti mažiausiai 2 valan daugiau narių.
. ,
7.•; i-• >•.. - 7
vienas ir žino.
Kaip matote, ..SS centra
das tik kelionei, o ką be
To dar negana. Tam pa biausias klausimas buvo
1
• «“• ’ - -4
kalbėti apie susirinkimo lai linės kuopos nariai dirba,
čiam Jurgiui Nalivaikai pa LSS suvažiavimas, kuris bus
rugsėjo
1
ir
2
dd.
Bostone.
ką? O LSS c. kp. laiko su nori dirbti ir yra kam dirb
sitaiko nelaimė, susižeidžia
sirinkimus darbo dienoje, ti. Tai riek dėl pasirodžiu
Išklausyta
pranešimų,
ranką. Kaip visi ALP kliutai didelis neparankumas. sių žinučių, kurios prasilen
kaip kitos kuopos rengiasi
Butų geriau, kad susirinki kė su teisybe.
prie suvažiavimo. Ypač įdo
WORCESTER, MASS.
Sekr. J. 3. Aglinskas.
mai butų laikomi šeštadie
mu buvo girdėti, kad Chi
niais, arba nedėliomis. O
cagos LSS kuopa išrinko de
CHESTNEY’S
MA.i.iO TĖVUI PO
dar geriau butų sutverti
legatu drg. P. Grigaitį. Tai
CANTEEN
PE*’I NĘ
kuopas kiekvienoj lietuvių
svarbu. Reikia musų suva
Pris
;
u;itė
"’e Jrauga': S.
apgyventoj apylinkėj, kaip
žiavime turėti veikliuosius
VIETA MALONI IR ŠILTA ir
kad buvo pirmiaus, ir suda Ivanavic’ iš Ru ifc-'d, Me^
atsakominguosius LSS
ryti XIII rajoną. Tai nė^a .Joe S..nr aiiis i »Voouhadarbuotojus.
Tiktai
toks
su

Visokių Gėrimų, Alaus,
sunku padaryti, kiekvienoj ven, N. Y.. V/. 2 >ražinskas
gardžiai pagamintų Val važiavimas bus rimtas ir ap
J. Zak?"ka iš
apylinkėj yra socialistų ar-įi? Brook’.yi
tars visus klausimus rimtai.
gių ir Užkandžių
u J 'Js iš EliL cero. 11..,
ba simpatizatorių.
Taip pat kalbėta, kur ge
prisiuntė 6
zab
N.
LSS
centralinės
kuo'
^s
da gaunama ir “Keleivis”
riau butų turėti LSS centrą.
organizatorius su vienu arj dol.). M*‘inis Cambridge,
pavieniais numeriais
Kai kurie draugai manė,
dviem padėjėjais galėtų su-įMa s., C. Man^. es iš Gard90 MILLBURY STREET kad centras turėtų būti Bos
Kaina
25
centai.
Užsakymu*
Prašom
Siųsti:
sitarti su atskirais draugas, ner.
Y Leis "om iš
tone, nes ten apylinkėse ir
WORCESTER, MASS.
apylinkėse ir sušaukti narių,Chic\ os.
pačiame Bostone yra kelios
KELEIVIS, 636 E. Broadway. So. Boston 27, Man.
T
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Lietuviai ir Nacių
Okupacija
Vokiečių Teroras Nepalaužė Lietuvių — Kvislingų
Lietuviai Neturėjo ,— Komunistai Neveikė Prieš
Nacius — Lietuvių Tikslas Nepriklausoma Lietuva

bai siautėjo, kaip štai Kosmanai, Giunteris ir kiti. Jie
visi dirbo Gestape.
Tik jų dėka, vokiečiams
pavykdavo surasti kaip ku
rių nelegalių organizacijų
ir nelegalios spaudos siūlų
galus. Bet tenka konstatuo
ti faktas, kad nelegalus dar
bas ėjo atsargiai ir labai
konspiratyviai, tai ir šiems
Lietuvos vokiečiams nebuvo
įmanoma tasai darbas bent
kiek rimčiau sutrukdyti. Be
to, tie visi vokiečiai buvo I
labai gobšus turtui ir jiems!
labiau rūpėjo kas nors nuglemšti, kokią nors įmonę
gauti, ar namus įsigyti. Vi
sus juos labiausiai masino
žydų turtas ir niekaip tuo
turtu jie negalėjo pasida
linti. Pešėsi, riejosi dėl jo
savo tarpe, tai ne visuomet
turėjo laiko pasekti slaptą
lietuvių veikimą.

‘METEORAI’’—NAUJAS GINKLAS

(Laiškas iš Europos)
Taip, kaip pirmos, taip koracijot tikslais sudaryti,
ir antros Lietuvos okupaci pakviesti.
jų metu žmogaus niekšybė
šalis Be Kvislingų
pasireiškė visu savo platu
mu, bet šalia tų niekšybių Vėliau keletas jų atsisažmogus pasirodė ir savo di- kę vokiečių užgaidoms padingais darbais. Tokiais kil- tarnauti buvo suimti, kalinniais darbais, kuriu lietuvių ti ir į priverčiamų darbų
tautos istorija amžiais mi- j stovyklas ištremti. Jų du tenais savo gyvybes palydėnes.
jo.
Taigi, Lietuva išryškintų
Greta menkystės žygiavo
savų
kvislingų, kaip kitos
didybė. Šalę niekšybės au
Europos
valstybės, neturėjo.
go kilnybė. Bailiai gelbėda
Įsidėmėkime, kad kaip
mi savo menkystę už gra
šius pardavinėjo savo tuš kurios Europos valstybės,
Tikrai, jei vokietis butų
tybę. Drąsuoliai tyliai, kruo kurios net kariavo su vokie tiek protingas, kiek jisai yČia yra parodyti nauji Amerikos karo pabūklai.
čiais, vėliau turėjo tokias ra įgudęs plėšikauti ir ka
pščiai varė savo darbą!
Tai
orlaiviai, kuriuos varo ne motorai, bet sprogstamo
savo vyriausybes, kurios riauti, tai pasaulį jie neabe
ji medžiaga, kuri veikia rakietos principu. Jie lekia
Voldem&rininkai
glaudžiai bendradarbiavo jotinai valdytų.
po 600 mylių į valandą. Del savo greitumo jie yra va
Vokiečiams
okupavus su vokiečiais.
Deja. vokiečio protas iš dinami “meteorais” — “Shooting Stars.”
Lietuvą, jokia srovė nejiešprigimties yra striukas, jis
Vokiečių Teroras
kojo su jais bet kokių ry
svetimų
pajėgia su
Lietuva visą vokiečių o- virškinti mintis
šių. Tiesa, voldemarininkų
ir
jas
savaip
iškrai
likučiai buvo pasišovę su kupacijos metą atspariai pyti, taip sakant, ant savo
rasti su vokiečiais bendra laikėsi ir nei viešai, nei slap kurpalio ištempti.
darbiavimo saitus, bet ir šie tai su vokiečiais nesileido į
pagrindan savo veikimo dė jokias artimesnes derybas
Vokiečio protas nėra la AMERIKOS SIDABRAS • skaityti po vieną dolerį ir
ir jokio kontakto su vokie kus. kūrybinis, jis kitokiu
--------29 centus už unciją. Tuo
—Malke, as išmokau nau-;ant Susivienijimo rokundoB.)
reikaį Kadangi čių okupacijos meto civili ir būti negali, nes vokietis Amerikos iždas turi savo 1 tarpu pasaulinėj rinkoj siNa, pasakyk, ar tai ne gera vokiečiai nedviprasmiai bu ne valdžia neturėjo.
ją karunką. Užgiedokim:
perdaug yra įsitikėjęs savo sandėliuose apie 2,000,000,- - dabro kaina buvo tik tarp
služba?
vo pasišovę Lietuvą nuo že
Taip, buvo tokių pastum
Jam trūksta ap 000 uncijų sidabro. Vienas 20 ir 30' centų už uniciją!
Ėjo merga pas staršiną,
—Bet tėvas tos “službos” mės paviršiaus nušluoti ir dėlių, kurie pavidale kaip pajėgumui.
sukrumo ir svarbiausiai gi bilionas uncijų sidarbo vai- Sidabro gamintojai AmeriNešė sūrį kaip mašiną,
negausi.
kšto po Amerikos žmones koje gaudavo ir dabar gaukurių
tarėjų
asmenyje
vo

tuoj
net
jos
vardą
panaiki

lesnės intuicijos.
Tra-lia, ly-lia,
—Kodėl ne?
pavydale sidabrinių mone- na milžiniškas subsidijas, o
no, musų kraštą Ostlandu kiečiams pataikavo. Bet to
(Pabaiga kitam nr.)
Tra-lia-lia...
—Visų pirma todėl, kad pavadinę, tai vokiečiams, kie asmens Lietuvos visuo
tų. Sidabras Amerikos po Amerikos iždas vis daugiau
—Kodėl tėvas užsimanei neturi reikalingo mokslo.
litikoje turi savo labai įdo ir daugiau sidabro krovė į
lietuvių nacionalistų darbo menės buvo smerkte pa
—O kokio mokslo tenai sąlygos
dainuoti?
mią
istoriją.
savo sandėlius ir nežinojo,
Karas" Aukščiau
nebuvo priimtinos smerkti, o kiti jų perdaug
reikia?
—Todėl, kad linksma.
Iš
labai
senų
laikų
sidab

ką su juo daryti.
—Mažin mažiausiai rei- ir
organizaciją tuoj už- įgrisę lietuvių tautai—dinsiame Teisme
— Okodel linksma?
ras buvo vartojamas kalti
kia mokėti aritmetiką.
Įdarž ir « turtą konfiskavo. go “be žinios.”
Užėjo karas. Per karą
—Linksma valuk to, Maipinigams. Sako, jau 6,500
pradėjo
trukti visokių me
—
O
kas
ji
per
viena?
i
Taip
pasibaigė
pirmi
mėke, kad mislinu gauti gerą
Washingtone šias dienas metų, kaip žmonės kala pi
tuoj pripildė pilnus kalėji iškilo
—
Tai
yra
skaičiavimo
ginimai
su
vokiečiais
sueiti
talų.
Tada
inžinieriai prisididelis ir labai retas nigus iš sidabro. Bet nauslužbą.
mus.
Suiminėjo
kas
pakliu

mokslas. "
į glaudesnį kontaktą. Vė
skandalas. Vienas aukščiau jaisiais laikais auksas išstu- miP.e’ kad
ka<? Amerikos ižde
—Nejaugi?
vo,
o
ypač
gaudė
komunis

liau
jau
jokia
politinė
or—
Tai
tu
kalbi
apie
ro

sio teismo narys viešai me mė sidabrą, kaipo “verty-jJV.1 galybe sidabro• Val—Jes, vaike, geras pleiau ------------ no.
3’ . r
... t 1 n-ziil aiitlkn “nactnlmh’ co_
----------- —
--- tus ir buvusios rusų okupa te kaitinimą kitam to teis . .
nunuas.
sas. Prie pinigų!
Olų-mastą/' visos valstybes f
~cijos
Žymesnius
bendradar
sidėjo ir nebendravo. Reiš—Taip.
mo- nariui, kad jo' elgesys pradėjo pereiti prie "aukso ? vo,.sl( a )ra dirbtuvėms yi—Prie kieno pinigų?
Įsikuus Lietuvoje vo- žemina teismo reputaciją! standarto.” o sidabras pali- ®ok,em?nA %%??*** r-eJkv'
—Jes, Maike, ant rokun kia, visos Lietuvos nuotai—Susivienijimo.
kiečių
civilinei administra Skandalas kilo dėl sekamos ko daugumoje salių tiktai, anįs- 400,000 uncijų. sida£kos
buvo
grieštoje
opozicidu aš nelabai gramotnas. a—Neaišku.
_______
o_ le tu galėtum mane pamo-'J°je vokiečiams. Jei dar cijai, daug ką iš kalėjimų priežasties:
kaipo paprasta prekė. '*
ro
Panau(^ta visokio
'
♦
-Nu, vot tebe
raz!_„
Argi
se
dirbtuvėse,
o visų dautu nežinai, kas yra Susivie-* kyt. Juk tu žinai, kaip lič- kas su jais turėjo artimes- paleido, net komunistus, ku
1945 metais gegužės 25
riuos
nespėjo
sunaikinti,
li

mų
santykių,
tai
tik
pavie
Kaip
tik
sidabras
pradegiausiai
atominių
bombų
nijimas? Tai tokia tautiška bas rašyt, ar ne?
santvkiu.
navied.
aukščiausias
teismas
•
™
A
___
n.-•
tuos
paleido.
Jiems
visiems
gamyboje. 410.000 uncijų
susaidė, ką turi du milionų —Bet tai ne viskas, tėve. ni asmenys, jokios paramos
sprendė vieną angliakasių įabrį ’į® in^Jai
išdrožė
ilgas
prakalbas,
ku

ir
atramos
lietuvių
visuomeAmerikos valdžia
Man
rodos,
kad
Susivieniji

dolerių kasoj
unijos bylą prieš vienos ka vesti agitaciją už nustatymą sidabro
riose
pasisakė,
kad.
girdi,
mo
iždininko
vieta
nebus!
n
ėje
neturėjo.
Jei
jie
ką
dapaskolino
užsieniams, irgi
—Žinau, tėve, žinau. Bet
syklos
savininkus.
Toje
by

vokiečių
tauta
Hitlerio
as

I rė, tai darė tik savo atsakotvirtos kainos sidabrui. Sureikalams. Tuo bu
šita organizacija turi gerą panaikinta,
loje angliakasių uniją atsto sidarė taip vadinamas “si gamybos
menyje
niekam
nekerštauja
mvbe.
du
sidarbo
atsargos ižde su
iždininką. Tėvui progos te- —Kodėl?
vavo advokatas Mr. Harris dabro blokas,” prie kurio mažėjo. Bet
ir
visiems
leidžia
“
pasitai

blonai nesimato.
—Todėl, kad iždininko
Laikina Vyriausybė
kurs seniau buvo aukščiau dėjosi visokie kongresmo-; kas” Amerikos“sidabro
syti.”
kongrese te-Maike, tu nebuvai ant reikalauja tos organizaci- Vokiečių kariuomenei dar
teisėjo Mr. Black partTaip pasakė jau tuomet, sio
jos
konstitucija.
Tai
viena.
m-ino sprendime zlo
daugiau
ar ma-1;bėra
gyvas
ir stropiai
seimo, tai nežinai, kad sei
į Kauną neatžygiavus, bet kuomet šimtai žmonių buvo „nens. Bylos
da- nai
žjau« kurie
prik!ausė
fcnu0 sidabro
ja, kad
sidabro
kainadaboneAntra,
iždininkui
Susivienimas pastanavijo iždininką, ..
, ,
,
miestui
jau
nuo svetimų' sušaudyta, pakaita ir šiaip
gamintojų. Pasekmėje, A- ' kristų. Dabar kongrese eina
pakasavot. Sako. iždininkui i Jlmas da,ar raok?-. $1-.OI?° gaivalų atsipalaidavus, bu-! dingusių be žinios, arba išii^Vm
“
tur^š"
suSrti
buv°iš,eistas i^-'karšti ginžai del nu8te‘y™<>
reikia mokėt pėdę, tai pasi- meta“?' 0 Jeigu srtą vietą vo sudaryta laikina vyriau-j vežtų į priverčiamo darbo JI. OUIU turėjęs SU^liaiKyil merikoja
tvma« Irnrc nnctotn tvrir+o Vairine cirloKmil
Vol
daro dideli ekspensai. Taip! P_anaikmus sekretorius tu- sybė. Tiesa, jos sąstatas ne-j stovyklas, atseit, į žmonių nuo dalyvavimo bylos sprenkiumočijo Mockus. Grinius! fes samdytis sau padėjėją buvo sudarytas platesniais’naikinimo lagerius
dime. Advokatas Harris by rikos iždas turi supirkti vi-, bus ir dabar nustatyta du
ir Mažukna. Sako. kai pa-i11' ."lok?tl. Jam.
sa‘ koalicijos pagrindais, čia
lą laimėjo ir teisėjas Black są sidabrą, kuris tik Ame- ar tris kartus aukštesnė, neGestapo
kasavosim iždininką, tai pa- val‘«- tal įseis S2.600 per daugiau įėjo pripuolami
buvo vienas iš tų teisėjų,
darvsim daug pinigo. Susi- metus: lr P"e to da susi žmonės iš katalikiškų sluok
Vokiečių civilė valdžia kurs balsavo už angliakasių rikoje yra iškasamas. Už tą ’ gu sidabras kainuoja tarpsidabrą iždas turi mokėti tautinėj rinkoj. Sidabras yvienijimas prabagotės. Vie- v,en'J™“ ?al. tule,s moket' snių ir jiems artimesnių tuoj Lietuvoje įsteigė savo unijos bylos laimėjimą.
po 71.11 centų už unciją.!ra puikus įrodymas, kaip
toj dviejų milionų. turės gali Po.$.2-»° “J? vakarienes žmonių.
garsųjį Gestapo, tai yra
Tada del to įvykio aukš-i^® t° sidabro iždas kala pi- gerai organizuoti gamintopenkis. Taigi ėmė ir pakasa- Taigi be iždininko Susivie
slaptąją policiją. Lietuvai
.......................
nigus
arba jis gali jį par-'jai kapitalistai moka gauti
nijimas
turės
daugiau
išlaiKeturioms
dienoms
pra

kilo gin

vojo iždininką.
šioji slaptoji policija ikišiol čiausiame teisme
J, •
dų, negu su iždininku. Su- slinkus, į Kauną atžygiavo
čai ir nesusipratimai. Dabar duoti. Bet kalant pinigus iš valstybės subsidijas savo
-Tai kas tuos milionus si*ien;ftm0 nariaj pakeIs be jokio šūvio vokiečių ar veikė Tilžėje. Lietuvos gy po virš metų laiko aukščiau arba parduodant iždas turi pelnui užtikrinti.
venimą sekti jau 1934 me
globos, jeigu iždininko ne prieš tai triukšmą.
mija.
Jos
paskirtas
komen

tais ten buvo suorganizuotas sio teismo narys Robert H.
bus?
—Vot. Maike. tu ir vėl dantas pasiskelbė, kad jisai slaptas policijos skyrius Jackson paskelbė viešai sa
—Sekretorius.
sugadinai man gerą skymą. pasiima visą valdžią į savo Šiame skyriuje tarnauti bu vo paaiškinimą del tos by
—O kas dirbs sekreto
rankas, bet vyriausybės ne vo jau nuo seniau nemaža los ir sako, kad teisėjas
LIETUVOS RESPUBLIKOS
riaus darbą?
paleido. Suprantama, tokio Lietuvos saugumo policijos ?lack. jam grasinęs karu,
—Sekretorius turės pasi STALINO NAUJAS ĮSA se sąlygose laikinoji Lietu
ISTORIJA
pareigūnų užverbuota. Jų jei jis del to įvykio kels
samdyti sau elperį. RokuoKYMAS ARMIJAI
vos
vyriausybė jokios reikš vienas, buvęs šios policijos triukšmą. Bet kodėl teisė
ja, kad už 50 dolerių ant
SU SPALVUOTU ŽEMLAPIU.
mės neturėjo ir jokiu savo valdininkas Laisvūnas vo jas R. H. Jackson laukė iš
savaitės galės gauti nešlekRusų diktatorius Stalinas
pasireikšti negalė- kiečių okupacijos metu stip tisus metus ir tik dabar išėšitas veikalas parodo, kaip nuo 1905 motų
tą spicilistą. kad t jos milio- išleido naują parėdymą a- veikimu
io. Jos įtaka krašte visai ne riai vokiečiams padėjo, bet ’o viešumon su savo kaltini
revoliucinės
Lietuvos spėkos vedė kovą su
nus galėtų privaktuoti. Tai-'pie discipliną raudonojoj buvo jaučiama.
mais,
tas
lieka
neaišku.
caro valdžia, ir kaip tuo pačiu laiku kunigai
tuo metu jisai vadinosi
gi čia, Maike, kaip tik ir j armijoj. Kareivis turi klauRugpiučio mėnesį į Kau Frey... Pavardė tai buvo ki
tą valdžią rėmė ir gynė; kaip paskui revoliu
pasidaro man čenčius gauti'syti karininko ir turi būti ną atsibeldė vokiečių civilė
Nesusipratimai ir kovos
cija paėmė viršų, kaip Lietuva likos paltuogerą službą. Aš visada tu- pasirengęs mirti, bevykdy- valdžia. Ji galutinai paskel ta, bet visi jį pažino.
aukščiausiame teisme sukė
suota iš po caro valdžios ir kaip ji buvo ap
rėjau palinkimą prie pini damas karininko įsakymą. bė, kad Lietuvos laikinoji
Vienas Lietuvos saugumo lė didelį skandalą. Daug
skelbta respublika. Pridėtas didelis spalvuo
go.
Kareiviai turi sveikintis su vyriausybė negyvuojanti.
pareigūnas, tūlas Vitulskis, kas kalba, kad kongresas
tas žemlapis parodo dabartinės Lietuvos ru—O gal sekretorius tėvo karininkais rankos pridėji
pirmos okupacijos metu pa turės visą tą reikalą tyrinė
bežius ir kaip šalis yra padalyta j apskričius.
Vokiečių
civilė
valdžia
iš
nesamdys?
siliko bendradarbiauti su ti. Paprastai aukščiausias
mu prie kepurės. Griežta
Tai
yra vienatinė knyga, kuri parodo, kaip
—Turės samdyti, Maike, drausmė armijoj norima lietuvių tarpo pasiskyrė ke tos įstaigos valdininkais. teismas yra “paskutinis žo
gimė Lietuvos Respublika ir kaip ji išrodo.
ba vienas neapsidirbs. Jis kalti raudonarmiečiams. At- letą sau patarėjų. Deja, kaip Dirbo stropiai. Vokiečiams dis” visokiuose ginčuose.
Čia telpa visi svarbesni dokumentai: Steigia
kas
iš
buvusių
laikinosios
skundėsi, kad ir dabar jau rodo, lyg Stalinas ruošia saatėjus, jis taip pat perėjo Todėl iš to teismo ir iš jo
mojo Seimo nutarimai, taikos sutartis su bol
neapsidirba. Sako, kai sun vo armiją į naują karą ir vyriausybės sutiko būti pa dirbti į Gestapą. Čia taip teisėjų visi butų linkę lauk
ševikais, sutartis su latviais, aprašymas visų
kiai padirbu, tai turiu už du stiprina joje discipliną ir tarėjais... Pašalinta laikino pat dirbo sąžiningai, mat. ti bešališkos nuomonės. Jei
mūšių su lenkais ir tt. Yra tai ne knyga, bet
doleriu vakarienę suvalgyk karininkų galią.
ji Lietuvos vyriausybė į lie virto profesionalu... Keliems kas meta šešėlį ant vieno ar
tuvių tautą jokio atsišauki mėnesiams praslinkus jisai kito teisėjo gero vardo, tas
tiesiog žibintuvas, kuris apšviečia vigą Lie
ir Susivienijimas turi už tai
tuvą
iš lauko ir iš vidaus.
užmokėti. Tik pamislyk: du
mo
neišleido.
Ji
tyliai
nuė

dingo “be žinios.” Vėliau jo tuoj sukelia įtarimo ir del
Balionas kyla oran dėl
jo
į
nežinią...
doleriai už vakarienę! Aš, to, kad jis yra prileistas už
Kaina.............................................. ............... fl.00
lavonas rastas kaž kur Vil aukščiausio teismo sprendi
Paskirtieji lietuviai tarė niaus apylinkėse. Buvo ir mų bešališkumo. Skandalas
Maike, ant pikniko tiek orą lengvesnių dujų.
KELEIVIS
jai taip pat jokio vaidmens daugiau tokių, o ypač iš bu liečia aukščiausio teismo redaug nepraspendinu. 0 jei
gu gausiu
Susivienijimo
o.
...
-_____ Lietuvos gyvenime nevaidi-| vusių Lietuvos vokiečių, ku- putaciją ir piliečių pasitikė636 Broadway,
So. Boston. Mass.
1945 metais Jungtinėse
pise džiabą, tai ir aš gale- Valstijose gimė 2,794,800 p°» ne» jie buvo bežadžiai rie su vokiečių civilė vai- iimą tam teismui. Dėlto jis
siu tokias vakarienes valgyt,kūdikių.
ir beteisiai asmens tik de- džia gnžę į Lietuvą čia la- ir sukėlė tiek daug dulkių.

Įdomus Dalykai
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Puslapi* Penkta*

NORI BŪT ITALIJOS PREZIDENTAS

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
SAVO GIMINIŲ AMERIKOJE

Iš Plataus Pasaulio

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

Čechijos Valdžia

km.. Garliavos vai., gyv. New Yor
ke.
Žiliai. Petras ir Povilas. Gondin
gos km.. Plungės vai., Telšių apsk.
Jieškomieji ar apie juos žinantieji
maloniai prašomi atsiliepti:
Consulate General of Lithuania,
41 D. 82nd St.. New York 24. N. Y.

Francijos Valdžia
Naujas Cechoslovakijos
REIKALINGAS VYRAS
parlamentas išrinko Eduar Naujas Francijos parla
Vienas ar su Žmona
dą Benešą respublikos pre mentas išrinko krikščionių
Pajieškau darbininko ant farmos,
Andriušaitienė (Narvalaitytė) Ma- žmona. Sveisčių km.. Batakių vai.,
zidentu, o naujai išrinktas demokratų vadą Bidault,
kad galėtų padėti ką nors dirbti.
rė, ir jos vyras Andrius.
i Tauragės apskr
| kad ir nebejaunas, arti 55 metų. Vie
Bajorūnai. Kazys ir Stasys, gyv.
Mikolienė Kotrina.
prezidentas paskyrė komu buvusj užsienių reikalų mita gera ir valgis geras; gyvenimas
Narvalaitis
Kazys,
gyvenęs
Alden
Philadelphijoj.
nistų partijos vadą Gotval- nisterį, naujuoju vyriausy
labai puikus; galėtų būti kad ir su
Baltaragiai, Kazys ir Rozalija J mieste.
žmona, nes ir moteriškei yra darbo.
Navickas
Steponas,
iš
Kretingos,
gyv.
Baltimorėje.
bės
galva.
Jis
eis
preziden

dą ministerių pirmininku.
Del užmokesčio susitaikysim. Darbo
gyvenęs
Brooklyne.
Brazauskienė-Broski
(MačanskaiBuvęs ministerių pirminin to ir misterių pirmininko
Paužaitė Kotryna, ištekėjus. Ra- valandos: nuo 6 ligi 6. ir 2 valandos
tė) Antanina, Noreikių km.. Paeiepoilsio per pietus. Labai gera vieta
žiškių km., Garliavos vai.
rėlių vai., šakių apsk.
kas Fierlinger pasitraukė. ’ pareigas iki bus priimta
geriems žmonėms. Rašykit:
(27)
Petrauskienė
Ona,
duktė
Onos
ir
Draugelienė
(
Juškauskaitė)
Marė,
{naujoji konstitucija. Komu
MR. STEPHEN STOSIUNAS,
Kazio Pilipaičių, iš Truskavos. Pa
Giluičių km.. Simno vai.
R. D. 4. Cortland, N. Y.
Gaidimauskai, Kazys ir Liudvikas. nevėžio apskr., gyv. Brooglyne.
Francuzai Bandė Valyti* nistai balsavime susilaikė.
Piečiukaitis Jurgis. Šakių apskr..
Čivonių km., Kupiškio vai., Panevė
Francuzijos sostinėj Pa
gyv. Baltimorėj.
žio apskr.
REIKALINGAS VYRAS Už
Pipiras Jonas. Lukšių km.. Jur
Galevičiai. Edis ir Juozas. Kalva
Arabų Vada*
ryžiuje nemaža žmonių mi
GASPADORIŲ
barko vai., gyvenęs Kevanėje.
rijos vai.. Mariampolės. apskr.
nia buvo užpuolusi ant ko Pabėgęs iš Francijos Pa
Pulkio
Antano.
Užvenčio
vai..
Šiau

laukio km.. Pagramančio parapijos,
Galminai. Antanas ir Juozas, Gud- lių apskr., giminės ir pažįstami pra
munistų partijos centro. Mi lestinos arabų vadas EI
Aš esu 50 metų našlė ir tušomi atsiliepti.
Tauragės apskr.
Hussein
atvyko
slaptai
į
E
nia norėjo tą lizdą išvalyti.
Raubienė (Šekaitė) Juzė, Troškū riu ukį arba vasarnamį, kur
Gedvilienė (Galminaitė) Juzė, iš
Gudlaukio km.. Pagramančio parap., nų miest., Panevėžio apskr., gyvenus man reikalingas tinkamas vy
y vB
Įvyko susirėmimas. Atvyku- gyptą. Jis atsikreipė į EgypBostone.
Tauragės apskr.
si policija suėmė 68 užpuo to vyriausybę su prašymu
Sajauskai, Juozas ir Kostas. Kai ras už gaspa dori u arba darbi
Gelguta Kazys, gyv. New Yorke.
9OM1U
Gudzinevičiai, Jonas ir Juozas, iš varijos vai.. Mariampolės apskr.
Įėjus, kurie bus traukiami į leisti jam gyventi Egypte,
Atmetus Italijos žmonėms monarchiją, dabai teks Lukiškio km.. Alytaus vai., jų mo Saukaitis Juozas, Lankupių km.. ninką. Bet turi būt negirtuokkaipo politiniam pabėgė rinkti respublikos prezidentą. Stipriausi kandidatai tinos
teismą.
po tėvais Morta Dzetaveckaitė. Gražiškių vai., Vilkaviškio apskr., lis. Platesnių žinių suteiksiu
Gvaizdaitienė (Gelgutaitė) Adelė, gyv. New Yorke.
liui. EI Hussein turėjo būti esą šie du vyrai: Randolfo Pacciardi ir Giuseppe Ro- gyv.
(26)
Seinų apskr., gyv. San Francisco. per laišką.
New Yorke.
' traukiamas
atsakomybėn, mila Pirmasis (iš kairės) yra republikonų partijos
Argentinos Reformos
Smolinskai. Antanas ir Ignas, iš
Janukaitis Juozas, gyv. Brooklyne.
MRS. M. MUCHUS,
Songailai, Kazys. Pranas, Ona ir
Jučas Jonas.
Fašistuo
jantis
Middle Grove, N. Y.
žmogus, o antrasis — vidaus reikalų ministeris ir po
Juškai (Juškauskai), Pranas ir Antanina, gyv. Manchesteryje.
•
• 1 , Argentinos
• * • kaipo karo kriminalistas.
naujas prezidentas Peron iš
Stripinytės.
Marcelė
ir
Ona.
Vladas. Giluičių km.. Simno vai.
licijos viršininkas.
Stungurai. Benigna ir Antanas,
Karaitienė Katrė, gyv. Naugatuck.
Petronėlė Lamsargienė
Bokso Čempionas
leido eilę parėdymų del dar
Į išvykę iš Krakių, gyv. Bayonne.
Kemėža Jonas.
bo sąlygų pagerinimo mėsos Bokso imtynėse del sunŠakalytė Apolonija, Švenčionių ap..
Krikščiukas Juozas. Ruolaičių km.,
Užlaikau visokių vaistų nuo rožių,
Vilniaus krašto, gyvenus Chieagoje.
Plungės vai.. Telšių apskr.
skerdyklose, cukraus dirb-’ kaus svorio čempiono vardo,
Šiupieniai, Kostė. Jonas. Juozas ir ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo.
Kučinskaitės, dukterys Kazio, iš
tuvėse, aliejaus darbinin-!Joe Louis, negras čempioVeliuonos, gyvenusios New Yorke. Marė. vaikai Vinco ir Marės. Dže- Į Taipgi turiu Galingą Gydymo Mostj
Kučinskas Juozas, sūnūs Kazio, iš kaučiznos km.. Kriokalaukio valse. nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius
kams ir kitiems. Viso apie' nas, patiesė Billy Conn ašPAVĖLAVIMŲ LIGA
i valdybos narių, gerai ir jį Veliuonos, gyv. New Yorke.
Alytaus apskr.
nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą
pusę miliono darbininkų ga-Į tuntame runde. 45,266 žiuŠomka, Jonas ar Juozas. Laiško- patarimą ir busit patenkinti.
I-apinskienė (Piečiukaitytė) Petro
(31)
______
i butų pamokyti: pradėti su- nėlė.
niu
km.,
Linkuvos
vai.
šakių
apskr..
gyv.
Baltimorėj.
PET.
LAMSARGIENĖ,
vo pagerinimą darbo sąly-.rovai sumokėjo $1,925,554
Nežinau, kaip yra kitose ' sirinkimą be jo ir parodyti Lapinskų, gyvenusių Vardukš- Tamulevičius Jonas, Marcinkonių 1814 S. Water St-. Philadelphia, Pa.
1 • • . _ _ bet
_ Xmano
. — mies jam, Iro
5 trro
km.. Varėnos vai., Trakų ap., siu
gų. Peronas nori įsistiprinti už teisę žiūrėti, kaip kumš kolonijose,
kad HCjis
yranomonrlo.
nemanda niuose, Lietuvoje, giminės prašomi vėjas.
krašte, tai peršasi darbinin tininkai daužė viens kitam te mes visi lietuviai serga- gus, nes nemoka ateiti pa atsiliepti.
200 AKRŲ FARMA
Urbanavičiūtė Megė. gyv. BrookLubinskaitė Magdalena, duktė Juo
i
lyne
ar
Bostone.
zo.
jos
vyro
vardas
nežinomas.
PARDAVIMUI
kams.
snukius. Čempionas į vieną
pavėlavimų ,iga. Viso- skirtu laiku.
Lukočevičiutė Julė, jos vyro var .' Valenl
vakarą uždirbo 600,000 do- kie susirinkimai visada pra
km.. Klebiškiu vai., Mariampolės ap..
Senais laikais, kol dar pa das nežinomas.
Geri trobeaiai. 100 akrų dir
lerių, o Conn gavo daug ma sideda apie valandą vėliau, saulyje buvo daug karalių, Malinauskas Jonas. šnipeliškių gyvenusi Brooklyne.
Sovietų Štabas
Valužis Aleksas.
bamos
žemės, 25 akrai miško
vienk..
Kupiškio
vai.,
Panevėžio
vai.,
Po 22 metų pertraukos žiau.
Velykiai, Alfonsas ir Kazys. Juk ir 75 akrai ganyklų. Jeigu in
negu jie yra skelbiami. Žmo buvo sakoma, jog “punktu gyvenęs Lewiston miesba.
Masionis Jonas, sūnūs Jokūbo, iš nėnų km., Daugailių vai., Utenos
Rusija atnaujino diplomati
nės jau taip yra įpratę, kad alumas yra karalių manda Utenos
teresuoti, rašykit šiuo adresu:
apskr., gyv. Philadelphijoj. apskr.. gyv. Yonkcrs.
Amerikos Pagelba
nius santykius su Šveicarija
jeigu susirinkimas kviečia gumas.” Mat, jei karalius ar Matulevičienė (Petraitytė) Antosė. Zabulionis Karolis, iš Debeikių.
WM. BRIKOWSKI,
Utenos ap.. gyv. New Yorke. kur,
Herbert Hoover praneša, mas ant aštuonių valandų, koks nors “aukštas’’ žmogus Kruopių km.. Josvainių vai.
ir atsiunčia į Šveicariją 100
R.
2, Gleason, Wis. (26)
buvo
vyno
biznyje.
Matulionis Pranas. Žadavainių k,.
žmonių pasiuntinybės štabą. kad Lotynų Amerikos vals tai jis prasideda apie devy pavėluoja, tai kiti turi jo Daugailių
Zareckienė (Škripkaitė) Ona. iš
vai., Utenos apsk.. gyve
Lazdijų.
Pittsburghe.
Anglai Šveicarijoj turi tk- tybės sutiko bado ištikto nias. Jei pradžia skelbiama laukti. Užtat mandagus ka nęsMažuika
Jurgis, gyv. Naugatuck.
Zarzeckienė. anksčiau Reklaitienė
pasaulio
gelbėjimui
skirti
tai 20 žmonių diplomatinį
(Zenkevičiutė) Magdė, Gelčių kaimo,' PAJIESKOJtiMAI
7:30, tai susirinkimas pra ralius ar šiaip koks “dide Meižrimaitė Stasė, ištekėjus.
Mariampolės ap., gyv. “Dubojuje.”
Meižrimas Antanas.
štabą! Ką rusų štabas veiks 2,000,000 tonų maisto šią sideda apie 8:30.
lis” žmogus, niekada nesi- Mickienė ar Mickuvienė. Antano Zelenkevičius Antanas, Pavytės
Jonas Bataitis, kilęs iš Tauragės
Šveicarijoj, visaip spėjama. vasarą. Hooveris lankė vi Kodėl taip yra, aš neži vėluoja.
apskričio.
Batakių valsčiaus, pajieš
Manoma, kad jie užsiims sas valstybes, nuo Meksikos nau. Bet kad toks paprotis
ko šių giminių Amerikoje: Motiejaus
Bet musų lietuviški “ka
Atvyko Lietuviai
ir Antano Valanticjų. Antano Sky
šnipinėjimu ir propaganda. iki Argentinos.
yra blogas, tą visi patvir raliukai” iš visokių valdybų
riaus ir Barboros MacijauskaitėsBataitienės; taipgi dėdžių Petro ir
tins. Kas del to kaltas, gali ir komisijų, to “karališko”
Birželio 18 d. iš Bremer- atvyko pas brolį filmininką Juozo
Keršulių. kilusių iš Tauragės
ma ginčytis: gal tie susirin mandagumo nemoka. Jie haven, Vokietijos, atplaukė Motuzą. Justin Klumbis, apskričio.
Skaudvilės valsčiaus, Vykimų šaukėjai patys yra ne ateina į mitingus tada, ka- SS Marine Flasher su 821 Raymond Klumbis ir Vy- togalos kaimo. Mano adresas:
BATAITIS JONAS.
tvarkingi. o gal lankytojai
keleivių, kūnų tarpe 589! tautas Plungis
UNRRA Team 338.
yra tokie tinginiai, kad jie kiančius žmoftes, jie negal pabėgėliai ir 232 Amerikos] Be šių dar atvyko 7 žydui
Ried. Upper Austria,
rinkdavosi gėrimą, o dabar negali ateiti ant laiko. Grei voja.
A. P. O. 777 USFA,
piliečiai repatrijantai. Tar kilmės Lietuvos piliečiai ar-!
geria bile ką ir į leibelį ne čiausiai bus, kad ir vieni ir
Care of Postmaster N. Y.
pe
keleivių
buvo
ir
Lietuvos
ba iš Lietuvos kilusieji.
Aš siūlyčiau visiems lie
žiūri, nes trūksta gėrimų. kiti lygiai serga ta apsilei
Musų Žinios- Žinelės
Mes. Valerija ir Elena Chmiepiliečaii
:
tuviams
prisilaikyti
tokios
Bet ar ilgai taip bus, tai jau dimo liga.
liauskaitės,
pajieškom
pusseserės
Motiejus Balčietis, 31 m.,’i
taisyklės: jei koks mitingas
Anelės Tamošiūnas, kilusios iš Uk
Keletas musų miesto dirb kita istorija.
Žinoma,
Septyni Bilionai
mergės apskričio. Kavarsko vals.,
, ,
. jeJ V1S1 Pa.slve" pavėluoja bent pusę valan atvykęs pas brolį M r. Peter
—o—
tuvių rengiasi stoti į streiką
savo laiku gyvenusio Detroite. Pra
luotų
apie
valandą,
tai
neg
tai
reikia
atstoti
ir
ei(26)
Fordo Motorų didžiulės butų jokio nuostolio. Susi-^j namQ
del geresnių uždarbių ir del
'kol ..susi, .Belch, 2727 N. Main Avė.,i Amerikos Armijai šom atsiliepti šiuo adresu:
W. E. CHMIELIAUSKAITĖS,
Scranton, Pa.
,
sutarčių pagerinimo. Kova dirbtuvės musų mieste buvo rinkimas skelbiamas 8 va-!
Ganghotersiedlung von der
Vladas Indriūnas, 33 m.,
rinks
daugiau.
”
Kartą,
kitą
Pfordtenstrasse 3-433
dabar bus sunkesnė, nes
uždarytos
daugiau,
kaip
Atstovų
rūmai
gavo
iš
j
landą, na tai eik į jį apie 9 taip pamokinus susirinkimų atvykęs pas tėvą E. Endriu•i
‘
(13-A) UNRRA Team 120,
daug darbininkų paleista iš pusantro mėnesio. Tik da- valandą ir pataikysi į pačią
Regensburg. Germany.
vyriausybės pasiūlymą svar
darbo ir nedirba. Tokioj bar pradeda šaukti darbi pradžią, nereiks nei laukti, šaukėjus, jie išmoks “kara ną, 32 Lansdowne Street, styti Amerikos armijos biu
Briggs Mfg. Co. vos tik ninkus į darbą. Dirbtuvės nei laiko gaišinti. “Nelai liško mandagumo” ir ateis Brockton, Mass., bet tuo džetą. Ateinančiais metais
APSIVEDIMAl
trečdalis darbininkų dirba, nestreikavo, bet nedirbo. mei,” yra tokių žmonių, ku ant laiko. Jei neateina na tarpu apsistojęs pas seserį musų armijos išlaikymui
Pajieškau apsivedimui drautrės. nebet dirbantieji rengiasi prie Dirbtuvių viršininkai aiški rie į susirinkimus ateina riai, nelaukti nė jų. Pradėti Mrs. Matilda Wylie, 1301 numatoma paskirti 7 bilio senesnės
kaip 45 metų. linksmaus
Rosell
St..
Linden.
N.
J.
ir mylinčios gražų gyvenimą.
streiko, nes firma neišpildė na. kad streikai kitose šapo- paskirtu laiku. Ot, tie žmo susirinkimą laiku, o jei na
nai dolerių. Tai yra daug budo
ir savo atvaizdą.
Inžinierius Mečys Šaba- daugiau, negu bet kada Meldžiu prisiųsti
savo pasižadėjimų. Toje se trukdę dirbtuvėms dirb nės ir privargsta: sėdi. sė riai pavėluos ir nežinos, kas
C. U.,
(27)
kompanijoje ir aš dirbu, tai ti. Bet darbininkų tarpe di apie valandą laiko, lau susirinkime buvo kalbama, nas. 32 m., atvyko pas tetą nors Amerikos istorijos tai 7907 Korman. Cleveland 3. Ohio.
sekmadienį laikome musų vaikšto kitokios nuomonės kia pradžios. Kai susirinki tai jų kaltė: teateina ant Mrs. Rose Kondrot, 74 Knox kos metais buvo skiriama Norėčiau susipažinti su mergi
moterimi be šeimynos, kad
unijos susirinkimą ir balsuo del tos kompanijos viršinin mas prasideda, tie žmonės laiko. Taip galėtume išmok St., Lewiston, Me.
armijai. 1941 metais, kada na arba
apie tokio amžiaus kaip aš. 50
Be čia suminėtų tarpe ke Amerika jau ruošėsi karui, butų
kų “streiko.” sako ji buvo jau yra pavargę belaukda ti prisilaikyti praskirto laiko
sime del streiko.
metų ar daugiau. Turtu nejieškau;
ir ta lepšiškumo “liga” bu leivių buvo trys lietuviai armijai buvo numatoma iš- gali būti kad ir farmerkaitė. Plauždaryta del to. kad pagal mi ir nori skubėti namo.
—o—
.
čiau aP'e save parašysiu laišku. At
našlaičiai:
Detroitą ir musų kaimy vedėjų apskaičiavimą ga Mano kolonijos lietuviai tų užmiršta.
leisti tiktai pUSe tos sumos, i sakymą duosiu visoms
(27)
M-lis.
M R. P. B.
Lucija Bedritė (matomai Ateinančiais metais numa
ninį miestą Windsor, Kana myba jiems nebuvo pelnin dažnai sako, kad “pavėlavi
Bedrytė arba ir Budrytė, tomą išleisti 175,000,000 435 Lincoln Avė., Brooklyn. N. Y.
dos pusėj buvo užpuolusi ga. O ant darbininkų visi mas yra lietuviška liga.”
bet oficialiam sąraše užra dolerių atominės energijos Našlė be šeimynos, 55 metų am
baisi audra, vadinama “tor barasi, kad jie “perdaug no Kodėl savo lepšiškumą ir
žiaus, turi puikią nuosavybę, pajieš
Religiškas Sam šyta Bedrite), apie 11 me tyrinėjimui
nors pragyvenimas apsileidimą primesti visai
nado.” Pridarė galybę nuo ri,”
virš išlaikymo ko sau draugo negirtuoklio. Rašykit
tų amžiaus.
(26)
stolių ir užmušė 26 žmones. brangsta ir darbininko už tautai, kaipo “lietuvišką li
didžiųjų atominių bombų šiuo adresu:MRS. NAŠLĖ.
protavimas
Berniukas, kurio nei var dirbtuvių.
Daug namų liko apgriauta, darbiai niekaip to pragyve gą,” man ne visai aišku.
636 Broadway, So. Boston 27. Mass.
do. nei pavardės nepavyko
medžiai buvo išvartelioti, nimo brangumo nepasiveja. Man rodosi, kad yra apsi
Vieną sekmadienio ry- patirti.
Unijistų Draugas. leidėlių ir kitose tautose, o
tiltai apardyti. Visų nuosto
girdžiu
už lango kalba
tą
Rožė Marija Talytė (Rose
lių niekada nieks ir neap
lietuvių tarpe yra žmonių, dvi moterys. Viena sako:
Marie
Talis), 11 mėn. amž.,
Komradio Bijūnėliai
skaičiuos. Retai tenka tokią
kurie moka laiku pradėti
—
Einame
vidun,
aš
no

kurios
fotografija įdėta bir
audrą pergyventi.
Musų mieste veikia ko susirinkimus ir laiku juos riu paklausti, kiek kaštuoja
LENGVAS BUDAS
želio 18 d. “N. Y. Worldmunistų vedamas lietuviš baigti. Aš sakyčiau, kad pa tas “toilet setas.”
Telegram” ir padėtas toks
Biznieriams dabar “gera kas radio. Seniau to radio vėlavimai yra ne “liga,” bet
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
—
Ne,
aš
neisiu,
—
atsiker

prierašas: “The svveetheart
gadynė.” Prekių trūksta, vedėjai buvo “revoliucio negeras paprotis.* Nuo to
of the ship was 11-month
bet jie del to nedejuoja. nieriai,” bent parėkaudavo papročio lengva atsikratyti, ta antra.
—Einame.
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
old Rose Marie Talis, one
Maisto krautuvių savininkai griežtai ir pasukdavo revo jei atsirastų veiklių žmonių,
—
Sakau,
kad
neisiu.
of 33 orphans from Lithua
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA
sako, jiems dabar nereikia liucinių dainų. Bet jau kuris kurie imtųsi ir save ir kitus
—
Tai
kodėl
tu
nenori
už
nia to be cared for by the
anksti krautuves atidaryti. laikas kažkoki chvaraba tą nuo to papročio gydyti. Gy
Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
U. S. Committee for the
Jei krautuvę atidarai nuo 8 radio apsėdo: kada tik klau dymas butų labai paprastas: eiti čia?
—
Aš
jam
skolinga
15
Care
of
European
Children.
ar 9 vai. ryto, tai jau rasi sai. vis visokie bijūnėliai,
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
prie durų eilę kostumerių, mergužėlės ir bernužėliai, Jei susirinkimas skelbia centų, o dabar turiu tik baž The crew loved Rose Marie
pramokti angliškai. Čia telpa sutvarkyti
so much they asked to adopt
ateina ir tokių, kurie pirma gėriau dieną gėriau naktį, mas 8 vai. vakare, tai jis ir nyčiai pinigu.
reikia
pradėti
apie
aštuo—
Tai
kas!
Pasakysi,
kad
neužeidavo. Kadangi nega pas Burbulį plikakaktį, žir
her.”
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
nias
valandas.
Pradžioje
ne

dabar
neturi
ir
bus
gerai.
Tuos tris našlaičius paė
lima visus kostumerius pa geliai ir kamanėlės ir tam
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
mė globoti the U. S. Com
tenkinti, tai duodi, kiek pre panašios dainos tik staugia bus daug žmonių, bet tie, Jis palauks.
—
Aš
jau
nuo
senai
jam
kurie
ateis
laiku,
gali
vesti
mittee for the Care of Eu
daktarą ar traukiniu važiuojant
kių yra ir del kainų nieks iš to radio.
susirinkimą.
Kai
pavėlavuskolinga.
Na
ir
kasgi,
jei
aš
ropean Children.
nesibara. Vėlai atidarai, an
Kas pasidarė tiems “re- šieji ateis, jie gaus pamoką jam visai neerąžinsiu!
Gaunama* “Keleivio” Administracijoj, .
Tarpe Amerikos lietuvių
ksti uždarai, nereikia krau voliucionieriams
": ar jiems ir kitą kartą ateis ankščiau.
—
Kodėl
tu
taip
manai?
kilmės
piliečių
buvo
repat

tuvėj išstovėti po 14 valan su tomis kitomis dainomis
kaina 35 centai
Jei neateina laiku koks
—Jis ne katalikas.
dų, kaip seniau...
rijantai
:
biznis neina, ar toks jau
—Iš kur tu tą žinai?
•
Withold Belackis, kuris
—Jis neina bažnyčion.
Tas pats ir su ponais sa- gautas įsakymas, kad mul zmones juos visvien pažįs
“KELEIVIS”
—Katalikas ar ne kataliIiunčikais.
Kostumeriams kinti žmones su lietuvių ta. Kaip jie bedainuotų,
636 Broadvray,
So. Boston 27, Mas*.
Reiškia, sulig jos sampro
jiems visvien viskas išeina kas. skola tai skola!
jie dabar nefundija, bet kos- liaudies dainelėmis?
tavimo,
nekatalikas
negali
__ AXI„. katalikas galėtų
e
n
Visvien del kokios prie-,už Maskvą ir už Lietuvos
tumeriai savininkams nu
pasimelsti,
kad
mane
Dieišmelsti
jai
“
koronės
perka gėrimo, kad tik duo žasties tie “revoliuciniai bi- okupantus.
“Keleivio” Skaitytojas. vas nakorotU-pakorotų
‘
I
tum išgerti Seniau gėrikai junėliai” pakeitė dainas.

POLEMIKA IR KRITIKA

ii oS
encii

ĮQQ ■» m

Z\

OVYlZi

Įeiti—

x

I

u

Ii
I_T.

u

I .

Tilt
MCVlirniVUt - »-rrx,

4

PERKELINĖS SUKNELĖS MERGAITĖMS

Moterų Skyrius
IL

Nr.

KELEIVIS, SO. BOSTON

PusUpis šešias

Bažnyčia sako, Kad buvo, o moka
is sako, kad nebuvo. Jeigu buvo, tai
kaipgi Nojus butų galėjęs surinkti i
kelias dienas visų veislių gyvūnus,
kurie gyvena išsimėtę po visų žemės
kamuolį? Kaip jis galėjo tuos gyvū
nus prastoj savo arkoi sutalpinti?
Iš kur ėmėsi tiek vandens, kaa visų
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da
bar yra? Kaip iš Nojaus šeimynos
galėjo atsirasti po tvano juodveidžiai
ir kitų veislių žmonės? šitie ir šim1 tai kitų klausimų, į kuriuos negali
atsakyti jokis kunigas, yra nuosakiai
jir aiškiai išdėstyti šitam veikale.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
faktas; kas sakinys—tai naujas ku
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
mokslas nuo pradžios iki galo.
Kaina ............................................ X6c.

Vincas Krėvė.

Bobulės Vargai

d., 1946

"Keleivio” Knygos
AR BUVO VISUOTINAS
j TVANAS?

ŠJ SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

26, birželio 26

LIETUVIŲ ŠEIMYNOS ISTORIJA JUŠKEVIČIAUS
DAINOSE.
Jei nori žinoti, kaip senovėje lietu
viai gyveno, tai perskaityk šitų knyrų. Iš jos sužinosi, kad vyrai turėjo
daug pačių, o žmonos po kelis vyrus.
Labai užimanti ir pamokinanti kny
ga. Su paveikslais. Kaina .... 60c.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Darbymetė. Laukai knib- matai paliks ką nors tvarte,
Panašios knygos lietuvių kalboje
žda žmonių, o sodžiai, ro- Čia bobulė vėl bėga, išvariiki šiol da nebuvo. Čia aprašyta ko
kius dievus garbino senovės indai bei
dos, išmirę: dideli ir maži, nėja pati gyvulius, kiaules,
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,
seni ir jauni, visi išėjo Į lau- apžiūri visus kampus, kad
lietuviai, barbarai ir tt.; kaip tie die
vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko
kus; namie liko vieni vai- neliktų kur nors kas, ypač
kius jie santikius su žmonėmis turekai ir senos bobulės, kurios: kiaulė.
jo. Knyga staml i ir lapai užimanti.
Tai yra tikra tikėjimų istorija. $1.00
TABAKAS.
jau neturėjo sveikatos darVos išginė, žiūrėk, saulė
Kaip
jis
žmonėms
kenkia.
Liau

buotis lauke. Joms palikda- jau tuoj tekės, darbininkai
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir MATERIALISTIŠKAS
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
vo namų ūki ir vaikučius, kelsis darban eiti. Negali
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass. ISTORIJOS SUPRATIMAS.
Vai ir vargo šitos bobulės, jie laukti, gaišti. Žinai, —
1909 m., pusi. 63.......................... 26c.
Si knygelė aiškina proletariato finamie būdamos — kaip pra- laikas dabar labai branHzofijos mokslų. Jei nori žinoti, kas
žingsnis prie sviesos.
gare, nuo anksti ryto ligi gus... O čia dar krosnis neVieno akto vaizdelis ir monolo gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti
gas
NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie kius, tai perskaityk šitų knygelę.
vakaro: vėliausiai gulė, an- kurta!... Vai tu. Dievuli!...
Kalba labai lengva. Knyga protau
tuvaitė. So. Boston, Mass.
jantiems
neapaaiksčiausiai kėlės.
Įkišo ugnį i malkas bobulė,
1914 m... pusi. 23...................... 10c. nuojama. darbininkams
Kaina ........................ 26*
Dar tik rytas prašvito, dar piemenį bekeldama, bet
NIHILISTAI
saulė dar kažin kada tekės, kol bėginėjo, kol tupinėjo
Tragedija trijuose aktuose. Vei SOCIALIZMO TEORIJA.
kalas perstato nužudymą caro Alek
—kerdžius jau eina per kie aplink jį, krosnis visai už
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
mą, pliauškindamas botagu. geso, puodai užšalo. Nėra
draugijos formos, ir kodėl turės būti
višo reikalaujamos tik 28 ypatos.
rr i x
i
, - ■ čia kada bobulei prisėsti nei
26c
So. Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c. pakeistas kapitalizmas. Kaina
—Tryk-tryk-tryk - tn- atsidusti: skubaP
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
ž»o<ajl
mituoja jo ragas... Tai tau malkų primeta. Kad prima
KRISTAUS VIETININKAS?
“^rVA^y“
ir miegas! — Žinok, bobu nytų. tai pati į krosnį įlįstų,
I Parašė kun. M. Valadka. Knyga
.
le, tuoj ginsiu gyvulius, — kad tik veikiau užvirtų puo
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų
\a)gyt ,n- gert reikia aėl to, kad
kalba jis bobulei, keldamas
bažnyčios autoritetą ir faktais paronepagalvojęs žmogus.
.
do,
kad
jis
nėra
joks
Kristaus
vieko
JP
nonai
?,Del ko be valgio
ją iš patalo, o jai reikia juos dai.
Čia matosi trys sukne lių pavyzdžiai, pritaikyti vasaros karščiams. Suknelės | .. ,
JM. „,,„i
<1
smogus silpsta? Ir deitco vienas mui
Štai, žvirbliai sučirškė
tininkas.
224
pusL
Kama
..
*l-»
suduoda
daugiau
spėkų, kitas maiš Ivarto išvarinėti, reikia mėšlyne, kregždės užtryliayra pasiūtos iš lengvutės perkelinės medžiagos, todėl vėsios, lengvai skalbia
' žiau ? Dėlko žmogui reikia cukraus,
ir piemenuką prikelti, aptai
mos ir nebrangios.
i druskos ir kitų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? šituos klausi
syti. Žinoma, niekas taip an vo: saulė teka.
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
ksti keltis nenori: matai, to Va, vienas darbininkas pasidarė. Net akyse švie- duok Dieve, kiaulės. Šito kais triusėsi, sužiūrėsi jų,
Parašė D-ras G-mua. Kaina .. 16c.
ji priilsus, vakar per dieną atsisėdo patale, pasiraivė, siau; lyg smagiau, tarytum, aitvaro neišturėsi nei kie-1 kad ir laiko turėtum!
KURGI VISA TAI NYKSTA?
rugius piovė; tas arė. tas atsižiovavo, persižegnojo, ir darbas Mnasi... Bobulė tuoj me, nei tvarte; kad kažin
Kur nyksta visi tie lobiai, kūrinas
Kaip
gi,
lauk
tiktai!
šienavo; visi priilsę, visi nu pasikėlęs — už semtuvo už dube
žmonės karia per amžius? Šį intri
už šaukštų, per kaip ją penėsi, kažin kaip
guojantį politiškai-ekonomišką klau
vargę ; su saule atsikėlę, vėi greičiau praustis. Dar jis ne plovė viską, sudėjo į lenty- uždarysi, vistiek išsibruks,
Va, du žaidžia, kasdami į
sima aiškina garsuis Vokietijos so
Geriausia dovana yra
eis į lauką... Tu viena, bo nusiprausė. atsikėlė kitas, ną., apsišluostė rankas ir at- išvers duris ir vaitus ir, į- pas vartus ant krantelio
cialdemokratų teoretikas Kari Kautaky. Kaina ................................. ĮCe
ta, kuri visuomet nau
bule, nepriilsai, nenuvargai trečias, susikėlė ir moters. sisėdo...
duobeles, o po minutės, žiū
lindusi
į
kieno
nors
daržą,
Ačiū Dievui! puodai už
KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSIten kur gale sodžiaus,
ja ir draugo vertina
namie bebūdama, tai tu ir
Ačiū Dievui, kai dabar išės viralus arba daigynus rėk,
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
patvoryje, pešasi, kaip žvir
kelkis dabar.
virė.
ma.
Labai įdomus senovės filosofų daGerai,
jei
dar
savo,
išknis.
atsidus
!
Po pusės valandėlės visi,
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
Vėl kam gi galvoj, kad
tik! Lauk tiktai! o tai paskui nežinosi iš gė- bliai, nusitvėrę kits kitam
Kaip
Tokia jovana yra tik
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
užkandę,
išėjo
į
laukus,
už
plaukų,
net
jų
gaurai
la

gyvuliai liks tvarte. Jiems
knygutės dalis yra: “Išvirkščias mo
vienas
vaikas
ke-dos,
kur
dėtis.
Reikės
akis
viena—geras laikraš
Žiūrėk.
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
kioja, ir rėkia abu, kiek
juk neteks nei žoliauti, nei kiekvienas prie savo darbo; liasi, kitas subliovė... Kiek- svilinti prieš žmogų,
tis. Ji visuomet nauja.
Paraše Z. Aleksa.
jų šerti — padarys tai vie namie liko viena bobulė su vieną dabar papenėk, kiek-! Išginė gyvulius; čia ir vėl jiems gerklės leidžia — o
40 pusL ..................................... 10c.
Užrašyk savo draugui
kaip matai, jau juodu
vaikais.
na bobulė: ji namie sėdi.
vienam
valgyt
paduok,'bobulei darbo iki kaklo: ten,
DŽIAN BAMBOS SFYCLAI.
kitam sodžiaus gale. ir vėl
“Keleivi.” Tegul jis
Dievuli, kiek darbo, kiek
Ir kftūS rvneš. DšūgiSu jūūk^, 3^
—Tryk-tiyk-tryk!... —tri darbo! Nežinia, nei kur pul šaukštą; paskui viską su prižoliauk vakarui gyvu abu ir vėl gražiai.
lanko jį per 52 savai
fu
Amerikoj munšaino. šioje knygo
imk, vaikščiok apie juos, liams, kiaulėms, prikask
mituoja kerdžiaus ragas. ti, nei ko imtis!
je telpa net 72 “Džian Bambos spy
tes j metus.
riai,” eilės, pasikalbėjimai, humorisMato juodu bobulė tik ta
tūpčiok, kaip aplink kokius jaunų bulvių vakarienei, pri
Bobulė šoko greitai, nėra
tiški straipsniukai ir juokai. Antra
Štai,
kas
atsikėlė,
tas
ir
ponus.
lupk;
vienu
žodžiu,
darbas
Kas
savaitę
‘
Keleivis
’
da,
kai
panorėję
valgyti
kada raivytis, tampyti senų
pagerinta laida. Kaina.............. 25c
jam teiks naujų žinių
kaulų — išsitampė, išsimik nuėjo, nė jam galvoj pata Vos apėjo vaikus, vos pa ir darbas, kaip jos sveika- j parbėga namo, ir bėginėdair primins aukotoją.
lino jie perdien ligi reikiant. lą suglausti; troba, kaip skutinis išbėgo į kiemą, jau tai ir seniems kaulams dar- mi paskui ją, kaip uodegos,
PAPARČIO ŽIEDAS.
Ir keturios kitos apysakos: (1) Nakiaulių
migis:
visur
užvers

bas
labai
didelis
ir
sunkus
;
kiekvienas
savo
balsu
šausaulė
šit
kaip
aukštai,
tuoj
Šoko, kėlė kuo greičiausiai
“Keleivis” kainuoja
ažsitikintis Vyras; (2) žydinti Giria;
piemenuką. Prikels, paso ta, prikrėsta... O tau, bobu pareis iš lauko pusryčių, o i visą dieną ant kojų, lyg jos kia:
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
tik $2.50 metams.
doma kaip žmonės paikai tiki į viso
nenašia-! butu geležinės;
geležinės: eina,
eina. bėga,:
bėsra.1 —Bobule, duok man vai-j
dar bobulės
bobulės nieko
nieko nepaga-ibutų
dins jį ant patalo, o tas ant le, viską reiks prislėpti, pa- dar
kius prietarus, burtus ir tt.......... l#e.
“KELEIVIS”
kito šono virsta, negalėda glausti, kad nedulkėtų do minta: nei agurkų neparin st varstosi, skuba, o dar gyt !-.
636 Broadway,
Bobule, duok man duo
mas akių praplėšti; žinai, vanai, nesivalkiotų po kūįų. kta, nei batvinių nepalaužy bams kaip nėra galo, taip
ALKOHOLIS IR KUDIK1AL
Bobulė čiumpa, neša, ta, nei nieko... O kiekvienas nėra: vieno nepagynės, o nos!...
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
mažas — nusibėginėja visą
So. Boston 27, Mass.
namieji gėrimai atsiliepia ių vai
—Bobule, duok man piedieną, norėtų ilgiau pamie glaudžia, karsto, kur gulė parėjęs skuba, bara, rėkau žiūrėk jau kitas laukia...
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
«
/
būti kūdikių tėvais, tutinai turėtą
goti. Bobulė vėl jį kelia, vėl dama. ir ant šatros, ir ka ja ant bobulės, kad ji tingi O kur dar tu čia su vai- no:...
oerskaityti šitą knygutę. Kaina 10c.
j
m-9
.fi
g
a
«.a
t
a
g
a
mų
sodina, ir taip snaudžiantį maroj. ir ant aukšto; drau niaujanti namie būdama,
gė didelė, drabužių daug kad jai čia darbo mažai te
ir apauna ir apvelka...
EILĖS IR STRAIPSNIAI.
AR SKINTI?
—Tryk-tryk-tryyk...— su- (kiekvienas juk taiko minkš są...
Šioj knygoj telpa 23 gražios eitėa,
DIDYSIS LIETUVIŠKAS daugybė
trimituoja vėl kerdžiaus ra- čiau pasikloti), bus visur jų
Nesuskubo ; bobulė vi
straipsnių, juokų ir tt
Norėčiau aš. skintij
ji iliustruota. Kaina ... 2Se
I -s - -4 - * SAPNININKAS
4
«•
gas... jau gena! Nfe. argi tu lig reikiant.
siems pusryčių atleisti, o
Saldžiai sau kvėpinti
1ALIZMA4 IR RELIGIJA.
žmogus pasitikėsi snau- Išnešiojo drabužius, iššla- jau sėliai is galvos jai neiš
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
Gėlelę iš rūtų darželio.
klausimu. Ją turėtų perskaityti Riete
džiančiu piemenuku; kaip vė trobą — lyg ir erdviau eina, kad va, tuoj vidudie
Su Salemono Galva
nas katalikas ir socialistas. Parašė
nis,
tuoj
pargins
iš
rytago

Vandervelde, vertė Vardunas.
Jau išėjo iš spaudos. Jame E.
MATO GYVYBĘ NEGIMUS
Bet stoviu ir žiuriu
Kaina .......................................... 10c.
nių, o ji dar žolės nė lapo
I žydinčių būrį,—
išaiškinta virš 5,000 sapnų. KODĖL A8 NETIKIU
neturi. Skuba bobulė su pus
Drąsos,
mat,
čia
reikia
oželio...
Knyga Turi Virš 300 Puslapių [ DIEVĄ?
ryčiais ; šiaip biaurybės
kiaulės, parbėgusios iš lau
Laisvamanis ria pasako, kodėl jW
Nustatyta Kaina Yra $2.00,
Jos tik ką pražydo
negali tikėti. Pilna argumentų, kurią
ko, duris išgr iaus, žinai, al
Ir kvapas pasklido,—
Bet “Kelevio” Skaitytojams nesumuš joks jėzuitas. Kaina tos
kanos, pūdymai visur išar
knygutės ..................................... 80e
Šlubuoja
sau
kupinos
ežios!
ti, tiek tepriėdusios, ką na
Atiduodam už $1.00.
MONOLOGAI IR
mie gauna. Nors jos įkyrė
DEKLAMACIJOS.
Et. gaila! Nuskintos,
jo jai, bet bobulei ir jų gai
Užsakymus Prašom Siųsti
Šioje knygoje telpa daugybė nau
Vainikan nepintos
jų, labai gražių ir juokingų monolola — žinoma, savas gyvu
“Keleivio” Administracijai: I gų ir deklamacijų. Visokios temos:
Nuvys ir nebus jau taip gražios!...
lys, kaip gi jis gaiš badu...
darbininkiškos,
revoliucionieriškoa,
636 Broadvvay,
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
So.
Boston
27,
Mass.
Bobulei naujas darbas,
niškos. Visos skambios, visos geros
O gal, jei nuskynęs
Tinka visokiems apvaiksčiojimama.
naujas bėginėjimas: apžiū
Prie savo krutinės
baliams, koncertams ir tt. Antra pa
rėk gyvulius, pamelžk kar
gerinta laida. Kaina .................. 28c
Prispausciau, nevystų,—žydėtų ?
ves, pripenėk kiaules, suda
Ofisų Kankiniai KUNIGŲ CELIBATAS.
rinėk jas į tvartą, uždaryk.
Siela juk dabintų,
Si knygelė parodo, kodėl Romo*
Ir ten bėga bobulė, ir čia
popiežiaus kunigai nesipariuoja. čia
Širdis jas gaivintų,
bėga: ten žolės saują į tvar
Daug kas tyčiojasi iš ofiO meilė jų grožį lydėtų...
tą įmes, tam pamazgų šu
sų darbininkų, kad jie turi nupuolimas. šią knygą turėtų per
kiekviena? vyras, tėvas b
kę po nosim pakiš, nieko
lengvą darbą. Bet štai civi- skaityti
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo.
J. Steponaitis.
dukteris ir mylimosios nepa
nepamils... O čia ir pietus
lės gamybos viršininkas, J. terįa,
pultų į tokia kunigų globą. Parašė
reikia gaminti. Žinoma, ki
D. Small praneša, kad ofi kun. Geo. Tovmsend Fox, D. D., suietuvino Ferdinand de Šamogitia.
tu nepasitikėsi; lauke priil- KASMET UŽTROKŠTA į 18 metų amžiaus vaikėzas, sų darbininkų darbas yra ’Kaina
......................................... «*e
1,500
KŪDIKIŲ
sai pastovėjai, tavo darbas
įsimylėjo į Mrs. M. Large, pavojingas. Iš apklausinėtų
nepabėgs, o namie visai kas
79 metų amžiaus našlę, ga 12,215 ofisų darbininkų val LYTIŠKOS LIGOS.
kita! Svetimas atėjęs už ta Yra apskaičiuota, kad vo savo tėvų sutikimą ją džios įstaigose, 1,483 pasi Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraėė
D-raa F. Matu faitia. Antra, pertiurėve nepadarys, visa pati tu- Amerikoje kasmet užtrokš- vesti ir birželio 8 d. įvyko sakė buvę sužeisti pernai ta
b papildyta laida. Kaina
26c
ri, nors iš kailio nerkis, o
Yvgėse apie 1,500 kudi- i vestuvės.
metais. 134 darbininkai sa
savo laiku viskas turi būti kių. Daugiausia tokių nelai
Kad aštuoniolikinė mer kosi buvę sužeisti į pirštus KUR MUSŲ BOČIAI
mių
atsitinka,
kuomet
mo

pagaminta.
gaitė išteka už 80-mečio se su viela, kuri susiuva popie GYVENO?
sako, ksd pirmutiniai io»o
tina
paguldo
kūdikį
kniūps

Norėjo pietų į lauką nu
nio, tai jau ne naujiena, bet rius, 87 įsidūrė į pirštus su nėsBiblija
gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
Carnegie’s Instituto (Baltimorėj) laboratorijos vir nešti parėjusios iš lauko čią.
kad toks vaikas vestų tokią paišeliais, 124 atsidaužė į visai atmeta. Mokslas mano, kaa
iopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
šininkas, Chester F. Reather, fotografuoja gyvybę da piovėjos, kaip, karščiui at
senę, tai tikrai nepaprastas atdaras duris ar forničius žmonijos
knyga parodo, kodėl taip manoma.
Laoai įdomus ir pamokinantis
NAUJIENA
negimus, čia yra parodytos ir trys išvystytos nuotrau vėsus, kerdžiaus ragas vėl
atsitikimas.
ir užsigavo, 220 persipiovė skaitymas.
Kaina ...................... 26c
kos. Viršuje, iš dešinio šono, matosi 7 dienų kūdikio trimituoja gatvėje. Čia bo
pirštus su popiera, 122 par
Laikraščiai praneša, kad
užmazga, padidinta 300 kartų. Apačioj, iš kairės, ap bulei vėl naujas rupesnis;
griuvo ir užsigavo ir taip
Broedąrey,
skritas krepšys, kuriame kūdikis auga. Dešinėj pusėj eik paskui piemenį, kad jis.Gladys miestely, Kentucky Remkit biznierių*, kurie toliau. Argi tai ne kanki “Keleivis,”
ko nepaliktų namie, o ne- valstijoj, tūlas D. Spouse, skelbiasi “Keleivyje.”
matosi jau 28 dienų kūdikis.
,
niai?

Dovana

,.t

■
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Ką Duos Bikini Bandymas

NAUJA SKRAIDOMOJI BOMBA

a

Pusiapia Septiniai

- - ---iSUU
I kaip tą siūlė anglų-amerii kiečių tyrinėjimo komisija.
Del
Amerikoje keliamo
triukšmo Palestinos klausi
Praeitą savaitę Anglijos j partiją butų neprotinga, juo me, Bevin pastebėjo, kad
Darbo Partija turėjo savo labiau, kad komunistų par- daugelis amerikiečių reika
suvažiavimą Bournemouth tija yra Rusijos užsienių po lauja atidaryti žydams du
mieste. Suvažiavime dalyva litikos įrankis ir tiktai kel ris į Palestiną vien todėl,
vo 1,200 partijos delegatų. tų drumstą Darbo Partijos kad jie nori mažiau žydų
Svarbiausias
suvažiavimo eilėse. Milžiniška suvažiavi turėti New Yorke...
tikslas buvo aptarti Darbo mo dauguma šitą Partijos
Iš Bevin kalbos aišku,
vadovybės nusistatymą pa
i Partijos veiklą valdžioje.
kad Anglijos darbiečiai ves
rėmė
ir
komunistams
užda

Jau 10 mėnesių Angliją
atsargią, taikią ir kartais
valdo socialistai. Ką jie da rė duris į Darbo Partijos ei- stačiai bailią politiką santyvė kraštui? Bournemouth lesSu dideliu susidomėjimu ■ kiliose su Rusija. Tatai gasuvažiavimas į tą klausimą buvo laukiama suvažiavimo; Įima lengvai suprasti. Angdavė aiškų atsakymą. Mi- i.asisakymo dėl Anglijos už-į lijai reikia taikos, ji serga
nisterių pirmininkas Attlee
Tuo k.au-’ nuo visokį;, kan, palikių

Anglijos Darbo Partijoj

Pacifiko tolimuose vande- tuose laivuose niekas neganyse, prie Bikini salelių, bus li išlikti gyvas nuo radioakdaromi bandymai su atomi- tivumo. Kaip atominės bomnėmis bombomis. Daug “tai- bos sprogimas paveiks i įkių” žmonių reikalavo, kad vairius jautrius instrumenAmerika atsisakytų nuo to tus arčiau ir toliau nuo
bandymo, kad kaltais mu bombos sprogimo.
Kaip
sų buvę sąjungininkai rusai bombos sprogimas veiks į
neįtartų, jog Amerika rodo orlaivius, kurie skraidys, dipasauliui
savo
atomini riguojami radio bangomis,
kumštį...
• apie sprogimo vietą. Kaip
Bet tų taikių žmonių ai- įvairus nauji apsigynimo išgumentai neįtikino Ameri- radimai apsaugoja gyvius
kos karo laivyno ir armijos nuo bombos sukelto radiovadovų. Tie vadovai teisin- aktivumo ir eilę kitų klausisius dA Sddfioje. Jis
Jis
ar M ‘
gai sako, Amerika turi vi mų.
Bikini bandymo rezulta
sišką teisę daryti bandymus
sakė, 73 svarbus įstatymai kalbą pasakė E. Bevin, už- bus taika užtikrinta, tai jau
buvo įnešti į parlamentą, sienių reikalu ministeris.
su visokiais ginklais, kokius tai, užregistruoti visokiuose
kitas klausimas. Chamber53 tų įstatymų jau priimti,
ji tiktai turi. Dabar visos instrumentuose, bus vėliau
Bevin užtikrino anglų lainas iš savo kaP° Kalėtų
šalys ginkluojasi iš visų jė- ištirti, išaiškinti, pertikrinti
kiti svarstomt Socializacidarbiečius,
kad kol jis yra įarbiečianis
pašnibždėti,
John Hopkins Universiteto fizikas, Dr. W. H. Goss, dos programa vykdoma gygų, visos daro slaptus ban- civilių ir kariškių moksli_
kad
uzgennimas
nuolai
dymus su atominiais gink- ninku, ir tik po to bus da- rodo dirbtuvės vedėjui savo sukonstrųktuotą skraido veniman: a^lių kasykios. vaidžioje Anglija ves. tai- — ^VikrialTiasir S
inkas. eivilė avi
avi- kią
kia politiką
politika ir nesides įi jo
jo- ,karą. Gal
„ , ir
... Bevin
„ ... tą jau
... 
lais, tai kodėl Amerika ne-romos išvados dėl Amerikos mąją bombą, kurios greitis, jis sako, sieksiąs ž.bOO Anglijos Bankas,
mylių
į
valandą
—
keturis
kartus
greitesnis.už
gaisą,
kias
kombinacijas
prieš
Ru

turėtų teisės išbandyti turi-' vėlesnio gynimosi prograacija, telegrafas ir sveika
šito ginklo tikslas esąs naikinti priešą labai toli. už tos įupinimas jau perėjo į siją. Bet Bevin pabrėžė, kad čia, bet, kaiuo
. - taikus žmo.
mus ginklus? Iš tiesų, ko- mos vykdymo.
kju!lėjimo. jis |ada
dėl galima turėti ginklus, Bikini bandymų rezulta- jūry, todėl jis busiąs šaujamas į stratosferą, apie 100,- visuomenės rankas. Geležies Rusija negali priverki Ang- Į
J
J kompromisų
’ J
bet nevalia butų jų bandy- tai nebus vieši. Apie juos 000 pėdų virš žemės, kur beveik nėra oro atsparumo. ir plieno pramonė bus per liją būti amžiname karo dar klaidžioti
ti?
galėsime tiktai spręsti paimta, Įstatymas dėl tos pra stovyje su buvusių priešų ir plepalų baloje.
Bikini salų bandymas da- gal tą, kokią gynimosi promonės socializacijos dabar kraštais. Jei Rusija nesutin
J. d;
roma ne Amerikos buvu- gramą vykdys gyveniman
svarstomas parlamente. Pra ka susitarti dėl taikos, Ang
vesta daug visokių reformų, lija turės jieškoti taikos be
siems sąjungininkams už- kongresas ir vyriausybė,
baidyti, bet visai kitokiais Sako, jog Rusija planuoja
ypač socialinis draudimas Rusijos. Iš Bevino kalbos PAŠTO SUSISIEKIMAS
IR KAS REIKIA PADARYTI
atrodo, kad jis jau pavargo
dabar
statyti
didelį
karo
išplėstas.
sumetimais. Amerika daro
SOVIETUOSE
nuo
“
užgerinimo
”
politikos,!
--------didelius planus dėl busimo laivyną. Jei Bikini salų Lietuvių Socialistų Sąjun- jos. Pereitame rytinių vals- Suvažiavimo
delegatai
New York (LAIC)— Rukaro laivyno, dėl karo avia bandymas parodys, kad ka gos suvažiavimas įvyks rug- tijų LSS suvažiavime Bos- valdžios politikai pritarė. Su bet dar nesuranda savyje
ro
laivynas
yra
atgyvenęs
drąsos
pasakyti,
kad
su
ag-!gijos
valdžios kontroliuojacijos ir dėl armijos. Ji ve
važiavimas reiškė pageida
tone
buvo
kalbama
išleisti
sėjo-September
1
ir
2
diereikia kalbėti aiš- mų darbo unijų organas
da derybas su Anglija ir ki savo amžių, Amerika ne
agitacijinių brosiuraičių ir vimo, kad valdžia daugiau resoriais
kią, jiems suprantamą kai-1 “Trud” nr. 78 nusiskun
tomis šalimis dėl davimo skelbs rusams, kad jie ne nas Bostone. LSS suvažiavi jas paskleisti tarpe lietuvių.
Ė.““,™
džia, kad dažnai žūva tele
Amerikai jurų ir oro bazių. statytų savo laivyno. Jei mas ^jau senai yra reikalin Iki šiam laikui musų LSS
gas.
Kiek
teko
nugirsti,
šia

gramos. Buvo atsitikimų,
Amerika planuoja paimti Stalinas turi perdaug pini
Vykdomasis Komitetas toje
kad grįžtantieji raudonosavo “globon” kai kurias gų, tegu jis stato savo busi- me suvažiavime dalyvaus srityje nieko nepadarė. Ar čiai Anglijoj per 10 mėne
vakarinių valstijų delegaci
kad
Stalinas
ir
Molotovas
sios armijos kariai pasiuntė
Pacifiko salas, kaipo nuola- mą galingą laivyną...
jis negalėjo to padaryti, ar sių pravedė daugiau refor sutiks “bendradarbiauti” at telegramas, kad juos pasi
jos.
Chicaga
jau
išrinko
de

tinęs savo bazes. Darant to-;
.
..
•
T
^kius planus ir ruošiantis iš-! . Ameiika pasiūlė Jungti- legatus. Ką daro musų drau kokios kitos priežastys bu mų, negu konservatoriai statant Europos taiką.
tiktų stotyje, bet namiškiai
leisti bilionus dolerių pini- nl« Taut« Organizacijai gai Rockford, III., Grand vo, tą patirsime LSS suva butų žadėję pravesti per 5
Bevinas pasisakė ir dėl jų negavo ir kariai turėjo
žiavime. Bet busimame su metus.
Rapids,
Mich.,
Detroite.
drąsų
planą,
kaip
kontro

gų, butų didžiausias žioplu
suvažiavimas Ispanijos klausimo. Genero-1
klampoti keliasdešimt
važiavime mes turime ap
lo Franko diktatūra yra blo- klĮometrų. Prie susisiekimo
mas neišbandyti naujausių liuoti atomų energiją ir kaip Akron, Ohio, Pittsburghe, tarti socialistinės propa Darbiečių
pasisakė dėl komunistų pra
ginklų ir nepersitikrinti, sudrausti, BE VETO TEI Mahanoy City, Wilkes-Bar- gandos reikalą.
šymo įleisti komunistų par gas dalykas, bet bedarant ministerijos yra skundų skyre,
Phifadelphijoj?
Iš
ten
SĖS,
kiekvieną
prasižengu

kaip karo laivai ir aviacija
rjus’
i ji. PatektA re*ka“
tiją į Darbo Partijos eiles. pastangas jį pašalinti, nega-' lingas
musų suvažiavime
specialus
leidimas, o
gali atsilaikyti prieš tuos sį prieš atomų kontrolę. Jei J turėtų
Įima sukelti Ispanijoj karo.
Pas mumis
jau nėra dvebūti
delegatų.
Rytai,
atrodo,
.
.
Suvažiavimas
patvirtino
Rusija
ir
kitos
šalys
nori,
tas
netaip
lengva
gauti.
naujuosius ginklus.
kad bus ir bus apščiai, nes'J^ nuomonių, ka<; LSS ir partijos vadovybės nusista Ispanijos tauta nuo karo
Amerika
rodo
kelią
į
rimtą
Sako, Bikini salų bandyjau ir taip baisiai skaudžiai
Amerikos lietuviams tas
mas kainuos 100 bilionų do- yalstybių suverenumo^ ag čia jiems netoli ir jie šuva-į LDD organizacijos skirtin- tymą komunistų neįleisti į
Darbo
Partija,
Jei
komunukentėjo.
Jei
į
Ispanijos
žiavime
dalyvaus.
‘
eų
principų
neturi.
Kas
none
naujiena. Ir be to sovie
i
lerių. Toks apskaičiavimas
Kaš ūk ir gan uzrėjo
veikti
lietuvių
darbinistai
nori.
Jie
gali
paleisti
v
^aus
reikalus
butų
mažiau
tų
laikraščio žino, kaip so
nėra teisingas Seni karol‘lknnt} P°*®uho
Jei
Suvažiavime turėsime iš ninku judėjime, tas atėjo į gavo partiją ir kiekvienas kišamasi, generolas Franko
vietų paštas veikia. Į dau
laivai, kurie nebetinka ka kitos šalys tą planą atmes, dirbti planus, kaip mes ga Lietuvių Socialistų Sąjungą
greičiau nugriūtų
buvęs
komunistas
gali
pa

gumą išsiųstųjų savo gimi
varžytynės
dėl
atominių
ro tarnybai, arba kurie ne
lime pagelbėti Lietuvos So (LSS). Kas norėjo pasilsė duoti pareiškimą, kad jis
nėms į Lietuvą ir į Sibirą
ginklų
gamybos
ir
dėl
ato

Bevin
sakė,
kad
Anglija
bėra reikalingi, nėra verti
cialdemokratų Partijai. Ta ti, tas šiandien niekur ne nori įstoti į Darbo Partiją,
negali įsileisti šiuo metu laiškų ir telegramų taip attų milionų. kurie už juos minio ginklavimosi bus ne musų vienminčių draugų veikia, niekur nepriklauso.
bet
įsileisti
visą
komunistų
išvengiamos.
Tokiam
gink

100,000 žydų į Palestiną, sakvmo ir negauna.
buvo sumokėti statant. Jų
partija yra Lietuvos darbo Prieš LSS suvažiavimą įlavimuisi
pasitarnaus
ir
Bi

vertė yra lygi geležies lau
žmonių valios ir siekimų vyksta LDD (Lietuvių Dar
žo vertei. Ne daugiau. To kini salų bandvmas.
Jos istorija yra bininkų Draugijos) suvažia
A B. reiškėją.
dėl nuostoliai iš Bikini sa
Lietuvos darbo žmonių ko vimas, Aišku, tai tie patys
lų bandymų nebus dideli.
vos istorija. Lietuvos social nariai. LDD suvažiavimas
O jei ir reiktų išleisti daug
demokratai pirmieji stojo Į turėtų nutarti, kad jie pri
Tremtiniai Britų griežčiausią
pinigų, tai tie bandymai
kovą prieš ca sideda prie LSS organiza
visgi sutaupys daugiau pini
rizmą. Jie pirmieji pasisakė cijos. O LSS suvažiavimas
Zonoje
gų ateityje, nes dėka jiems
už Lietuvos nepriklausomy turėtų priimti LDD organi
bus galima taupiau vykdyti
London (LAIC) — Gegu bę. Jie kovojo prieš smeto zaciją ir butu užbaigtas dar“Teisingas Patarėjas” aiškina daugiausia lyties ir sveikatos rei
krašto ginklavimosi progra žės 20 d.. Britų, parlamento niškus ir kapsukinius dik
kalus. Bet jis taip pat nušviečia ir daugybę kitų dalykų. Jis pasako
mą ir nereiks klaidžioti pa žefh. rurnuose- "Lancaster tatorius. Jie v.-kavojo prieš
beveik viską, kas žmogui reikia žinoti.
tamsyje planuojant krašto Hercogijos kancleris John kaizerinius ir naciškus oku
Pas visus LSS narius ky
Tai yra vienintelis veikalas, kuris neužims jūsų laiko Ilgais pasako
gynimą ateičiai.
Burns Hydn, atsakydamas į pantus. Lietuvos Socialde la klausimas: "Kur turėtų
jimais
ir nuobodžiais išvadžiojimais, bet trumpais ir aiškiais žodžiais
Žinovai sako, Bikini salų du paklausimus (Sir R. mokratų Partija ir dabar būti LSS Vykdomasis Ko
pasakys jums atvirą tiesą: kas reikia daryt, o ko nereikia, kad butų
bandymas turės parodyti Glyn ir Mr. King), pareiš griežtai pasisako prieš Lie mitetas?” Dabartinis LSS
galina be baimės naudotis gyvenimo smagumais ir nepadaryti klai
sekamus dalykus:
dos. “Teisingas Patarėjas” atsakys jums net j tokius klausimus, ku
kė. kad Britų zonoje Vokie tuvos pavergėjus okupantus V. K. yra Brooklyne. Jo
rių jus kartais nenorėtumėt ir savo gydytojo klausti. Beveik kiek
ir jų žiaurų režimą. Gelbė vienas narys gyvena Pitts
Kaip atominių bombų tijoje šiuo metu beliko 405.- darni Lietuvos socialdemok burghe. Du centro komite
vienas lyties klausimas jame nušviestas, beveik kiekvienas “sekre
tas“ išaiškintas.
sprogimas, arba kitaip sa 000 ir Austrijoje 25,000 ratams mes padedame Lie to nariai gyvena Bostone.
tremtinių.
Karo
veiksmams
kant, kaip 1.000 mylių per
Štai keliatas tų klausimų, kuriuos aiškina “Teisingas Patarėjas:”
tuvos darbininkams ir vals Tiys nariai gyvena Brook
minutę einanti suspausto o- pasibaigus jų buvo 2,300,- tiečiams siekti laisvės ir lyne. Tas sudaro nepatogu
Ką raiški* meili ir iš kor Ji pa
Ar galima nustatyt busimo kūdikio
reina?
lytis iš kalno? D-ras Reeder sako,
ro banga “veikia” į plieni 000, vadinas, per metus jų žmoniško gyvenimo, o visai mų. Reikia, kad komitetas
Kaip atsirado ir ką reiškia bučkis?
su viršum 1,k'nd galima, ir "Teisingas Patarėjas"
nius karo laivus. Ar karo repatrijuota
Qnn nnn
paduoda jo nurodymus, kaip tai pa
Ką reiškia •‘pirmosios nakties tei
Lietuvai padedame kovoti butų prie vietos, kad jis
sė,’* kuria seniaa naudojosi kunigai daroma.
didlaivis “Nevada,” kurs
už nepriklausomybę ir de galėtų susirinkti, pasitarti
ir dvarponiai ?
Kodėl tūlos moterys neturi vaiką,
bus sprogimo centre, bus
Ministeris pažymėjo, kad mokratiją.
Ką reiškia šltnblnis žiedas? Balta kad ir labai nori? “Teisingas Patarė
ir
veikti.
ūriosios šlėbė? Jaunosios šydras? jas” ir šitą klausimą atsako.
suplotas, kaip blynas, ir likusių tremtinių tarpe yra
Musų pagelba Lietuvos
riių barstymas jauniems ant gal
Kokius vyrus moterys myli? Ko
kaip tas sprogimas paveiks 283,000 lenkų, “89,000 as socialistams turi būti grei
vą? “Medaus Mėnuo?”
Kyla klausimas, ar never
kias moteris myli vyrai? Arba ko
toliau esančus plieninius menų iš Baltijos kraštų,” ta ir cįidelė. Turime gelbėti tėtų visą Vykdomąjį Komi
Kas reikia jaunai merginai žinoti kios moterys neprivalo tekėti? “Tei
prieš ištekėjimą kad nepadaryti klai singa- Patarėjas" pasakys jums vis
laivus...
15,000 jugoslavų, 6,000 ven pabėgėlius, kurie buvo pri tetą turėti vienoje vietoje.
das?
ką.
Kokio amžiaus geriausia tekėti ir
Kaip atominės bombos grų, 4,600 rumunų, 1,900 o- versti trauktis nuo rusiškų Atrodo, kad geriausia vieta
Kaa reikia žinoti, kad vaikai butą
vesti?
šventi n gražiu? Kaip ton uzauaipagamintas karštis, kurs landų, 1,000 čekų, 1,000 ru okupantų, turime gelbėti butų Bostone. Del to klau
Kas reiki* žinoti pirmą naktį? ši ayti nėščia įuoteris? Kaip reiki* au
to nepakako jauniems nei tėvai, nei ginti Kūdiki?
siekia 100,000,000 laipsnių sų ir 17.600 nenustatytos tiems, kurie ištremti į toli simo visų draugų nuomonės
bažnyčia, nei mokykla. O klausimas
.Moteries anatomija ir fiziologija.
karščio pagal Fahrenheit, tautybės asmenų.
labai svarbus, ne« nuo jo pukiaoao
mą Sibirą ir turime stiprin nesutiks, bet jei ir yra ko
gyvenimo
laimi
ar
neisiu,
ė.
Bet
ką
Kodėl kunigam* turėtų būt už
veiks Į karo laivus ir viso
ti lietuvių tremtinių ir pa kių nepatogumų Bostone,
visi šiepia, tą atvirai pasako “Teisin drausta kalbėt apie ėaimyiuakus rei
Jų
globą
laipsniškai
peri

kius gyvius, kurie bus lai
kalus?
gas Patarėjas.”
eilėse demokratiško tai visgi turint visą Komi
J visus šiuos klausimus “Teisingas
komi karo laivuose laike ma UNRRA ir todėl minis bėgėlių
Arba Gimdymo Kontrolės Klausi
tetą vietoje, atpuls daug
socializmo
šalininkus,
kad,
Patarėjas” atkako aiškiai ir moko
mas. Turėt ar neturėt vaikų? Tai
teris
negalėjo
nustatyti
bri

bombų sprogimo...
opiausia kiekvienoi, aeunyno., klaust- neslėpdamas.
grįžus pabėgėliams i Lietu bereikalingo susirašinėjimo
mas. Ir “i •Minga* Patarėjas” čia
Kaip atominė bomba tų iždo sąmatos.
Knyga graži, su paveikslai*, 221
vą. Lietuvoje vėl stipriai ir veikimas bus gyvesnis.
patieki* įdomių informacijų.
puskapių, silpnais audimo apdarais.
sprogsta po vandens ir ko
“Galutinas
sprendimas galėtų pasireikšti demokra
Be to, “Teisingas Patarėjas" pasakys Jums trumpai ir aiškiai:
kius
Brooklynas yra veiklus
, ,.nuostolius
,
. ji gali• pa, • kas dėl jų likimo vra tarp- tiško socializmo judėjimas.
KAip
prasidėjo pasaulis?—iš kur ir kaip atsirado žemė?—K2.p atsi
daryti submannams ir ki- ^UtmiS
t ti • 1rliVoioe
vuri
lietuvių centras,
yra vifrnm® lojime
ClKaiaS. KUl Į ŠIUO
rado
žmogus
ant žemes?—lr daug-daug kitų {domių dalykų.
tiems laivams vandens pa metu tyrinėja UN pabėgė Kad pasekmingiau uz- šokių organizacijų centrai.
“Teisingo Patarėjo” parašymui buvo sunaudoti tokie mokslo vei
viršiuje...
darbus pravesti, Čia ir socialistai gerai vei
kalai, kaip Weil»o “Pasaulio istorija,” Jordano “Evuliucijoe Pagrin
ir beviečių asmenų ko brėžtus
Šalia tų klausimų, atomi liu
mes
turime
pagalvoti,
kaip
dai,
” McCabe’o “Civilizacijos Evoliucija,” Boelsche’s “Žmogaus Evo
Prievarta gražinti į mes galime daugiau atgai kia. Bet socialistinis veiki
liucija,
” D-ro Gatės “bexual Thruths" ir daugybė kitų. Tai kartu mo
nių bombų sprogimas padės misija.
mas čia bus gyva.' ir be LSS
kykla ir papuošimai namuose. Kaina >1.50 Užsisakykit “Teismg*
išspręsti ir daugiau visokių savo kraštus beviečiai as vinti LSS kuopų? Kaip tu centro, o tuo tarpu Bostone
karo kriminalisPatarėją.’*
.... ...........
k laušimu. Svarbiausieji menys
. • V . yra
,................
,
. rėtume gauti daugiau narių
klausimai, kuriuos norima t*1’ kvlsl'n8a’ >r daviką, į savo eiles. Tie ir kiti klau dabar koncentruojasi dau
giau socialistinių pajėgų.
KELEIVIS
išaiškinti, yra tokie:
simai labai svarbus ir mes Todėl siūlyčiau '4 reikalą
636 BROADWAY
SOUTH BOSTON, MASS.
Kaip ilgai po atominės
“Keleivyje” naudinga yra visose kuopose turėtume tą apgalvoti ir prieiti prie aiš
bombos sprogimo veikia ra
svarstyti.
kaus nusistatvmo.
daryti
visokius
biznio
skel

dioaktyvumas plieniniuose
Pas mumis labai apleista
iamuose, arba kiek ilgai bimus ir paj ieškojimus.
Senas Sąjungieti*.
dirva socialsitinės agitaci

L.S.S. Suvažiavimas

TEISINGAS PATARĖJAS

S

f

/

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Nr. 26, Birželio 26 d., 1946
i Dorchesterio SLA Kuopos atsibuvusį suvažiavimą ir
Mitingas
kitus reikalus.
Valdyba.

Geras valgis, gera vieta dirb
ti ir darbas pastovus. Dirbt rei
kia tik apie 8 valandas į dieną.
Rašydami paduokit savo amžių
ir kiek norit algos į mėnesį. Ad
(27)
arba apylinkėj jaunai lietuvių resuoki taip:
šeimynai. Jei kas tokią vietą
JONAS STEVENSON,
nurodys, gaus atlyginimo. Pra 298 High St., Randolph, Mass.
nešti Vincui Paulauskui telefo
nu: ALG 8745.
PRANEŠIMAS NAMŲ
SAVININKAMS

Dorchesterio SLA 359
NORIU KAMBARIŲ
kuopa turės svarbų narių
į susirinkimą
penktadienį,
! birželio 28 d., Anestų na Reikalingas 5 arba 6 kamba
rių apartmentas South Bostone
muose, 8 Mayhew st

LIEPOS i D. LIETUVIAI TURĖS
MASINĮ MITINGĄ

Visi nariai ir narės esate
prašomi būtinai dalyvauti.
Grįžę iš seimo delegatai pa
tieks platų pranešimą apie

Kalbės Kongresmonas O’Konski — Bus Paminėta
Amerikos Nepriklausomybės Diena — Pasisakysim
Del Lietuvos Laisvės

Šiais metais Liepos 4 d. si. jeigu dar syki galėtų buART PAINTER
Lietuvos Nepriklausomybės ti SLA seime, tai šitą lazdą
Reikalingas lietuvis gabus meno (art) piešėjas, nupie
Komitetas rengia So. Bos- tiksliai vežčiausi, kad pašimui 100 skirtingų paveikslų, vaizduojančių 1,000 naujų
tone masinį lietuvių susirin- mokyti tuos jaunuolius, kaip
pagamintų idėjų įkūrimui “Brolybės Draugijos” ir įgyven
kimą South Bostono High musų Susivienijimą turėtų
dinimui sudaryto “Seven Year Plan for World Order,” ku
ris jau baigiamas ruošti spaudai, su spalvuotais paveiks
School didžiojoj auditorijoj, tvarkyti.
lais, 300 puslapių didumo knygos.
Reporteris.
ant Thomas Park. Visi lie
Dėlei piešimo sutarties bei spaudos patarimais, dėlei
tuviai kviečiami tą dieną,
prisidėjimo prie draugijos ar knygos išleidimo, malonėkite
9:30 iš ryto gausiai atsilan L. Piliečių Draugija Skyrė
kreiptis raštu pas:
(29)
kyti i prakalbas ir pakelti
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$103 A. L. Tarybai
balsą už Lietuvos nepriklau
545 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
somybę.
Praeita ketvirtadienį LieMasiniame mitinge kai- tuvių piliečių Draugija So.
bės garsus kalbėtojas ir pa- pCStOne turėjo mėnesinį sa
vergtų tautų draugas. Ame vo narių susirinkimą. Tarp
rikos kongresmonas iš Wis- kitų reikalų buvo apsvarsty“SUDARYKITE MILIONĄ!”
Kongresmonas O’Konski iš Wisconsin. kalbės Lie
consino, O’Konski. Mitinge
direktorių pasiulvmas
bus graži dainų programa i paskirti 100 dolerių auką tuvių Mitinge Liepos 4 d., 9:30 iš ryto. So. Bostono
ir bus lietuvių kalbėtojų. Amerikos Lietuviu Tarvbai High School svetainėje.
Iki pietų mitingas pasibaigs per Liepos 4 d. įvykstantį
UŽDARBIAUKITE BESIMOKYDAMI
Iš BALF Veikimo
Buvo Šaunus Piknikas
ir kas norės išvykti iš mies Amerikos nepriklausomybės
AMATO AR PATYRIMO
to, pavakarėj bus laisvas. masinį minėjimą So. BostoVietinis
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Todėl visi iš ryto į So. Bos no High School salėje. Lie-1 - birželio 15 d reno-ė na
a o
.qo is
Dirželio io u. renge pa nieriai turėjo Brocktone,
tono High School!
Puikią mokybą ir išsilavinimą dau
pos 44 d.,
9:30
iš ryto Bos rius
»
i o u f o f) r o u
lapijos
svetainėj “arbatėlę- Romuvos parke gražų pik
giau kaip 200 amatų ir sugabumų
Lietuvos Nepriklausomy tono lietuviai masiniai su
teikia naujoji Reguliarė Armija.
U.
S.
Army
bės Komitetas kasmet ren sirinks į So. Bostono High vakarėlį.” Parengimas davė niką. Suvažiavo šimtai žmo
Gera alga ir progos paaukštini
mui. Daugiau kaip trys ketvirtys
C H OO S £ T H I S
gia Liepos 4-tos minėjimą. School paminėti Amerikos apie šimtą dolerių pelno. nių ir smagiai linksminosi.
miliono jau įstojo. SUDARYKITE
FINE PROF E S S l O N
Pinigai
įnešti
į
skyriaus
ka

Tas pats komitetas rengia Nepriklausomybės dieną ir
MILIANĄ! Gaukite visus faktus
Teko girdėti, kad piknikas
arčiausioj jums J. V. Armijos Sto
ir Lietuvos nepriklausomy iškelti reikalavimą, kad ir są šelpimo reikalams. Prie davęs apie 1.200 dol. paja
vykloj ar Poste, ar J. V. Armijos
55 TREMONT ST.
bės minėjimą. Į komitetą į- musų senąjai tėvynei Lietu vakarėlio rengimo daugiau mų, nors gėrimų prieš vaka
Rekrutavimo Stotyje.
Boston, Mass.
eina žmonės nuo visų sro vai butų grąžinta nepriklau siai dirbo Mrs. Svilienė.
Vakarėlio proga keli ge rą pradėjo trukti.
vių, be jokių partinių skir somybė. Mitinge kalbės kon
tumų. Visi, kam tik rupi sresmonas O’Konski iš Wis- raširdžiai žmonės paaukavo
BALF veikimui pinigų: J.
Lietuvos ateitis ir laisvė, at consin.
Gudaitė aukavo $5; po $1
eikite Liepos 4 į So. Bosto
Rep.
aukavo:
A. Majauskaitė,
no High School, 9:30 iš ry
Bukauskienė
ir Mr. Apšieto.
Rengėjai. Bcstonas Blogiausiai Tvar ga. Viso aukų gauta 8 dol.
Praeitą penktadienį supakomas Miestas Visame
D
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Kaunas Serga
i dėlį šešios dėžės su drabuJ 110 IĮ u t a u 5 h uui
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žiais
ir
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Vaikams
Amerikoje gimusi
*.
Vincas Kaunas, senas Astor, žinoma Anglijos po- batelių nupirkta už 100 do
Brocktono gyventojas, ne litikierka, lankėsi Ameriko lerių. Nupirkti bateliai ir
kaip jaučiasi. Jis sako no je. Apleisdama Ameriką ji suaukota avalinė bei dra
rėjęs dalyvauti legionierių papasakojo savo įspūdžius panos išsiųsti i centro san
piknike, bet negalįs nueiti. iš atsilankymo gimtoj šaly dėlį.
Rep.
Kaunas gal būt yra seniau ir tarp kitko pasakė, kad
sias lietuvis karo veteranas Bostonas turi blogiausią vie
Amerikoje. Jis yra Ameri- tos valdžią visame pasauly
Chicagietis Svečiavosi
can-Spanish War veteranas. je. Ta leidė plačiau neaiški
Bostone
Na. kaip su jo sveikata? no, kodėl Bostono miesto
Tikėsit ar ne, jis skundžia vietos valdžia yra toki blo
Praeitą savaitę atvyko į
si : “Ana va, susvaigau ir ga, ji paliko tą mums pa South Bostoną senas chica
porą sykių kritau. Leidė tiems dasiprotėti.
gietis J. Leistroms. Iki šio
pribėgo mane pakelti, ale Nežiūrint į visus truku trečiadienio jis svečiavosi
kur tau! Ji, mat, mane pa mus, anglų leidė sakosi tu pas savo gimines Ramanaus
kels! Juk sveriu 200 svarų rėjusi Amerikoje labai ge kus, 448 E. 7th St.
Metai atgal turėjau šaką ir rus laikus.
Šį trečiadienį Leistroms
nuo to syk, ve. rankos nebe
apleido So. Bostoną. Lėktu
valdau. Nebedaug ir dantų!
vu išskrido į Cincinnati, O.
tebeliko. O pilvas, kad ži James Smigias Susirgo
Drg. Leistroms ir atskrido
notum, tai kaip bubinėlis...
lėktuvu. Sako, turėjęs sma
Gal būt reikės važiuoti pas Dr. Pilka praneša, kad iš gią kelionę.
Abramavičių.”
panedėlio į utaminką sunRep.
Betgi Kaunas skaito Ke-'kiai susirgo James Smigias,
leivį ir teiraujasi, kaip ten uolus Dariaus legionierių
Brangsta Kava
viskas dėjosi SLA seime? veikėjas. Jis gavo stiprų širŠalia “trono’’ (aukšta min- dies smūgį ir daktarui PilVienas “mažmožis,” kuriuo telefonas pa
Administracija lei
kšta kėdė) jis turi didelę kai teko išbūti prie jo visą do Kainų
pabranginti kavą —3 ir
skutiniais metais pagerėjo, yra balso per
lazdą, kaip vyskupo, jo pa- naktį. Ligonis buvo atgai- 5 centus svarui.
ties pasidaryta, ir guodžia- vintas, bet guli lovoj.
davimas. Jus girdit savo draugus aiškiau
cood
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RADIJO PROGRAMA

METINIS PIKNIKAS
Rengia SLA 2-ras Apskritis

Sekmadienį, Birželio-June 30 dieną
LAKE CHAUNCY PARKE, Westboro, Mass.
Bus visokių valgių ir gėrimų. Dainuos “Gabijos” ir “Auš
relės” chorai. Gros.gera orkestrą. Užtikrinam, kad turėsit
smagų pikniką.
(26)
Rengimo Komisija.

Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra

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

ir suprantamiau, negu seniau. Musų inži
nieriai apskaičiavo tatai šitaip:

Kam reikalingi pinigai na
mams pirkti ar taisyti, galite
gauti paskolą ant pirmo morgičiaus už mažą nuošimtį. (27)

WM. YANUSS,
224 W. E St., So. Boston, Mass.
Tel. ŠOU 4196

BORIS BEVERAGE CO.
220 E Street, South Boston
Pristato toniką, vyną ir viso
kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales.
(-)
Savininkai:
Juozas Arlauskas ir

Juozas Stendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office TeL So. Boston 0948
Res. 37 ORIOLE STREET
West Rot būry, Mus.
Tel. Parkway 1233-W

DR. I). PILKA^
.. Ofiso Valandos: nao 2 iki 4
ir nao 7 iki 8

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 1320

Tel. TRObridjje 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. Inman St_, arto Central Są.
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder
Ii Leningrado.
Specializuoja Vyrišky organą nnsilpnėjime. Gyvenimo permainą
moterų. Moterą ir Vyrą ligų
Kraajo ir Odos Ligas.
Valandos: nao 10 iki 12 dieną
nao 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HLNTINGTON AVĖ,
BOSTON, MASS.
TeL Commonvealth 4579

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

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

447 Broadway

1920 metais “long distance” pasikal

SO. BOSTON, MASS.

bėjimas, kaip kalba su draugu atvira
me lauke, 80 pėdų atstume. Šiandien

OR. G. L. KILLORY

toks pat pasikalbėjimas lygus tik 15

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

pėdų atstumui.

Tokių pagerinimų pasiekta ačiū nuolati
niams mokslininkų bandymams Bell Labo-

latorijose. Dabar tie vyra daro naujus pro

jektus, kurie žada duoti greitesnį, geresnį

LITHUANIAN
FURNITURE CO.

telefoną, negu iki šiol buvo žinomas.

SOUTH BOSTON CAFE

APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)

Vincas Balukonis, Savininkas

Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko ge
riausi alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
kai patarnauja,
(11-24)

REIKIA DARBININKO
Ant Vištų Karmos

NEW EHGLAND TELEPHOHE t TELEGRAPH C0

Perkraustom
čia pat ir i to- j
limas vietas.

Saugi priežiūra, kaina prieinama
326 BR0ADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
TeL SOUth Boston 461$
J

258 BROADWAY, SOUTH BOSTON. MASS.

I

