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Bikini Salose Pradėti Bandymai
Su Atomų Bombomis

VAIZDAS IŠ GARSAUS CONEY ISLANDO

KELEIVIS
638 Broadaay, So. Boston 27, M

Atskiro Numerio
Kaina 6 centai.

41 METAI

Kainų Kontrolė Panaikinta,
Truman Prašo Nekelt Kainų
Prezidentas Vetavo OPA Įstatymą — Sako
Jis "Legalizuoja Infliaciją" — Siūlo Kongresui
Pratęsti Senąjį OPA Įstatymą

Pirmoji Atom-Bomba Išdaužė Daug Laivų —
Bandymai Gerai Pavyko — Mokslininkai ir
Kariškiai Tyrinėja Bombos Sprogimo Pasekmes

Birželio 30 d. nakčia nu
Praeitą sekmadienį pa- Daug kas paliks karo pa
Amerikos Karo Laivai
stojo veikęs kainų kontro
vakarėj prie Bikini salelių, slaptis. Bet iš jau paskelb
Trieste
lės
bilius. Prezidentas se
Pacifiko vandenyne, Ame tųjų žinių matyti, kad ato
nai jau prašė kongresą tą
rikos karo laivynas darė minės bombos bus baisiai
Amerika
turi
tik
tris
ka;
bjiįų pratęsti, bet kongrepirmą bandymą su atomi pavojingas ginklas ir prieš
ro
laivus
Viduržemių
juro
sas svarstė bilių iki pasku
nėmis bombomis. Viena kuio laivus.
je,
bet
visi
tie
trys
laivai
tinės dienos ir priėmė jį
bomba buvo numesta ant Atominė bomba, kuri
dabar
randasi
Triesto
uos

taip
sudarkytą, kad prezi
karo ir transporto laivų buvo išsprogdinta Bikini
te,
kur
laukiama
“
trobedentas jį vetavo. Preziden
salose, yra tokio pat galin
Bikini salų įlankoje.
lio
”
iš
Jugoslavijos
dikta

tas aiškina, kad kongreso
Atominės bombos spro gumo, kaip bomba numes
toriaus
Brozo-Tito.
Anglai
priimtas bilius negalėtų
gimas dar kartą parodė ta ant japonų miesto Na
irgi
turi
Triesto
uoste
kesulaikyti
kainų kilimo, to
baisią naujos energijos ga gasaki. Ji sprogo su 2,000
turius
karo
laivus.
Jei
įdėl jis tik suvedžiotų žmo
lybę. Pirmieji pranešimai kartų didesne jėga. kaip
Šalia New Yorko yra garsios Coney Islando maudynės, kur karšto
vyktų
kokie
nors
nemalo

nes: jie manytų, kad kai
apie bombos sprogimo pa pati stipriausioji TNT pri
mis dienomis tūkstančiai suvažiuoja maudytis. Ši nuctrauka parodo perei
numai
tame
uoste,
karo
nų kontrolė veikia, nors
sekmės sako, kad karo ir kimšta 10 tonų bombai
to nedėldienio minią. Policijos apskaičiavimu, čia buvo daugiau kaip milaivai
padėtų
karštagal

nors tikrenybėj jokios kon
transporto laivai, kurie tik Atominė bomba sprogda
lionas žmonių.
vius
atšaldyti.
Stipriausis
trolės nebegalėtų būti.
buvo bombas sprogimo sri ma pagamina baisiai dide
Amerikos
laivas
yra
kruPrezidentas. atmesda
tyje, skaudžiai nukentėjo lį karštį, daug didesnį,
zeris
“
Fargo.
”
Lietuvių
Našlaičių
mas kongreso bilių, prašė
Amerika Teisia Sovietų
Anglai Nori Apvalyti
nuo sprogimo. Trys laivai kaip saulės karštis. Ir sa
Prie
Triesto
miesto
yra
visus
gyventojus, kad jie
buvo iš karto nuskandinti, vo sprogimu ir karščiu'
Prietefiams
Šnipų
Palestinų
sutraukta
daug
Jugoslavi

laisva valia stengtųsi iš
2 vėliau nuskendo, 11 lai bomba naikina visokią gy
jos kariuomenės, o anglai laikyti kainas pastovias, o
vų užsidegė, 8 liko baisiai vybę.
BALF vadovybė yra ne- Anglų armija ir policija ir amerikiečiai ten irgi tu
Seattle. Wash. eina teistuo tarpu prezidentas krei
su kraipyti, apie desėtką Atominės bombos spro mas prieš rusų karo laivy- paprastai dėkinga lietuvių pradėjo rimtą valymą Pari
daug
savo
jėgų.
Jugo

piasi
į kongresą, kad jis
laivų nukentėjo daugiau gimą stebėjo šimtai stebė no karininką Rediną, ku- draugijoms ir atskiroms lestinos nuo ginkluotų žyslavijos
diktatorius
“
davė
tojų, žurnalistu moksli- ria
ar mažiau.
knrifis atsiliepė dų teroristų. Jau suimta perspėjimą” Amerikai ir pratęsti} senojo kainų kon
trolės bįįiaus veikimą, iki
Tris valandas po bombos ninku ir diplomatų. Bikini nėjime Amerikos karo pa-[į prašymą ištiki pagelbos daug aukštų žydų pareigu-*
Anglijai.
Jis
sako:
“
Jugo

bus išleistas kitas įstaty
sprogimo niekas negalėjo bomba jau sukėlė didelę slapčių. Redin buvo “pa-jranką lietuviams našiai- nų. kurie įtariami rėmę teslavija
negali
priimti
jo

dar prisiartinti prie spro- diplomatinę • audrą.- Tos samdęs” vieną amerikoną'čiams.
rorištų judėjimą. Padary- kio neaiškaus sprendimo mas. Kongrese del šito
prezidento prašymo eina
gimo vietos, vėliau į Biki- bombos išbandymas paro- inžinierių, kad jam duotų • Visa eilė draugijų pa- ta daug kratų jieškant
jos
nenaudai
ir
negali
at)kova
Atstcvų rūmai sena
nį salelių įlanką įplaukė dė visam pasauliui Ameri- slaptus planus naujausio skyrė stambias sumas naš ginklų. Anglai sako, jie nespecialus laivas su instru- kos galybę. Ar turėdama Amerikos karo laivo “Yel-'laičių kelionės išlaidoms,gali leisti, kad ginkluotos sisakyti nuo savo suvere-opA pratęsė 20 dienų, bet
mentais, jis tikrino, ar ga tokią galybę Amerika leis lowstone.” Tas inžinierius, padengti. Daug asmenų ir bandos švaistytųsi po kraš nių teisių Triesto mieste." !genatas deisįa.
Rova de, kainu kontro.
lima be pavojaus artintis pasaulyje šėlti diktatu- su FBI žinia, davė rusui šeimų pareiškė noro pasi- tą ir šaudytų jų kareivius Panašiai kalba ir Italija.
Rusai
remia
Tito.
anglai
staiga
lbaigė tuo,
prie nukentėjusių karo lai- roms,terorui iir vergijai? planus, paėmė iš jo 250 imti lietuvius našlaičius ir policininkus. Viso Pa
ir amerikiečiai remta Ita- ka<J jokįos kainu kontro.
vų. Vėliau įvairus specia-, Bikini bandymas dar tik dolerių ir FBI tuoj pat tą savo visiškon globon. Ke-jlestinoj areštuota virš 2,- jjją
nebėra. Ar bus infliacija,
listai su instrumentais at- pradėtas. Dar bus daromi rusą pačiupo su visais pla- liasdešimt asmenų panoro 000 žydų.
klausia dabar visi gyven
vyko į sprogimo vietą ir»bandymai
su atominės nais. Inžinierius H. Kenne- įsūnyti (adoptuoti).
Indija Skundžia Piety
tojai
ir baukštosi, kad kai
pradėjo daryti savo tyri- bombos sprogimu vandens dy sako', kaip tik rusas įKadangi našlaičių atganos pradės kilti, pragyve
nėjimus.
gelmėse. Sekanti bomba davė jam pirmą dalį pini- benimas nėra taip papras- Perversmas Indonezijoj
Afriką
nimas eis brangyn, o karVisų Bikini patyrimų bus sprogdinama už 3-4 gų, jis tuoj pradėjo duoti,tas ir lengvai prieinamas
plačioji publika nesužinos, savaičių.
i jam griežtus įsakymus. ko’|da]ykas? kaįp pradžioj at- Nepripažintoji Indonezi Indija padavė skundą tu su pragyvenimo pakias žinias parūpinti ir, rodė, todėl BALF vadovy jos vyriausybė susilaukė Jungtinių Tautų organiza- brangimu darbininkų uniKeturi Didieji Baigia
Tito Laikosi UNRRA
bendrai, pradėjo jaustis, bė turėjo susilaikyti nuo pirmo perversmo. Ji pas cijai prieš Pietų Afrikos J°s bus priverstos reikakaip tikras darbdavys. Re tolimesnių prašymų para kelbė, kad jos premjeras Uniją. Indija skundžiasi. Jauti nauju uždarbiu paPosėdžius
Pašalpa
remti ministeriai duvo kad
Afrikoje indai įkėlimų, kad ir vėl iššauks
din ir dabar dar ginasi, bet mos. Iki šiol j Ameriką at ir
ir penki
ministeriai buvo
Inu g,nkliiotų k,m-.«»«
Didieji užsienių reikalų
Jugoslavijos diktatūros visi įrodymai yra prieš jį. vežti keturi našlaičiai —3
“srs
55
ministeriai nes u s p ė j o režimas laikosi smurtu ir
mergaitės (dvi 16 metų ir
baigti savo posėdžių pra- UNRRA pašalpomis. Šiais
Rusai Ima Lenkų Maistų viena 17 metų) ir vienas
eitą savaitę. Sunkiausia metais Tito valdžia iš parberniukas (15 metų). Nie no rankas. Pirmi praneši- i blogesnę padėt}, kaip ba!- ,me skaičiuje ir Mas šachuPietų Afnkos gyven- -^jalsUjoj. valst,jų_vyjiems
davėsi
išspręsti davimo UNRRA pašalpų
UNRRA maistas siun kas nebuvo pareiškęs noro mai rodo kad Soekarno ir
Triesto klausimas, bet šios gavo virš 180,000,000 do čiamas į Lenkiją tenka ru įsūnyti tokio amžiaus naš padare kalbamą pervers- M?JŠ,aik
n
savaitės
pradžioje tuo lerių, kas sudaro virš pu sams. sako vienas Ameri- laičių. Turimas našlaičių mą. jo ginkluot, žmones
^ary su
kontroIfc.
Svarbiausioii
klausimu surastas kom sės visų Jugoslavijos paja- rikos laivo karininkas, ku sąrašas
rodo.
aiški
.
• vmkad
™,
Kr
u-J” nepatlnka''deni BetTndijos skundas kainų kontrolės dalis buvo
promisas. Triesto miestas mų.
dauguma
jų
ra
vyksmo
„
us
valdžios
nanus lr pa. denp Bet Induos ■
draudima3 ke]ti nuomas.
ris vežė UNRRA prekes j
ir artimiausios apylinkės
Da
t) premjerą,
o .pats .preziUNO iškJ Panaikinus OPA, nuomas
Lenkijos uostą Gdynę. Ta- amžiaus, ne, 12 metų.
.
...
_
valdysis autonomiškai, di Gyventojų tarpe už Tito me uoste maistas buvo .bar laukiam naujo, tiks- lentas Soekarno perima
rasinės diskriminacijos galima kelti. Kad išvengus
džiųjų valstybių priežiū- diktatūrą pasisako tik pakrautas į gelžkelius ir lauš sąrašo, kurs parodytų diktatorišką valdžią. Kaįplo
----------.
. roj, o po 10 metų ten bus nežymi mažuma. 75 gynašlaičių tėvų vardus ir jMjtas perversmas atsilieps
_įe‘
aroUtiž™
n„nmu knn
pravestas plebiscitas. kurs'™'10™- yPac . ūkininkų pasiutas tiesiai į Rusija.
tas
skundas
butų
svarstovalstijos
imasi
nuomų kon
indonezy derybas su olanir išspręs to miesto priJ™ .pnes bolsev1' Lenkai gavo tiek, kiek spė kilimo vietą. _
mas
tai ar neatsirastų to- trolės. Iš daugelio vietų
Kai tik turėsime daU'įdais del nepriklausomyjo pavogti iš atsiųstų at
klausomybę ateityje. Tokį,k,ski» diktatorių,
jau pranešama, kad namų
kių skundų daugiau'.’
sargų. Tas amerikietis ka giau žinių, tuojau praneši- j^s. dar nežinoma,
ir viešbučių savininkai jau
kompromisą pasiūlė fran-j
me ir per laikraščius ir per
rininkas
sako,
rusai
šeimi

pakėlė nuomas. Jau pakilo
cūzai po to. kai kiti didieji
Amerikos Marinai Bus
Neramumai Trieste
ninkauja be jokios atodai BALF skyrius ir tiesiog vi SALAVEIŠIŲ ARMIJA
kainos ir kai kuriems pro
niekaip negalėjo susikal
soms
šeimoms.!
kurios
no

ros
Lenkijoj
ir
Baltijos
ša

Kinijoj
duktams.
bėti del Triesto likimo.
ri įsūnyti našlaičius. Visi
Didelės demonstracijos Kainų kontrolės klausi
lyse.
Jei
jiems
leisime
taip
Dabar didieji Paryžiuje
pinigai, suaukoti našlaičių Salvation Army, arba Triesto mieste įvyko šios mas yra labai skubus. Jei
veda derybas del sušauki Valstybės Departamen daryti, tai po 10 metų su
yrM atskiroje kaip lietuviai sako, “sala- savaitės pradžioje. Gyven kongresas ilgesni laika užmo 21 tautos taikos kon tas skelbia, kad Amerikos rusais bus daug sunkiau reikalams.
veišių armija.” praneša,
ferencijos, kuri baigtų su marinai Kinijoj pasiliks susikalbėti, negu dabar,— sąskaitoje. BALF Valdyba, kad jis nuo 1865 m. liepos tojai protestavo prieš ko tęs tą klausima, kainos
munistų partiją ir buvo pradės šokinėti ir paskui
ten ir toliau. Jie saugoja baigė savo pasakojimą tas
rašyti taikos sutartis.
_____ t---2 d., kada ta organizacija užpuolę komunistų buvei
susisiekimo kelius ir pa- karininkas.
sunkiau bus jas sunormuoJungtinių Tautų paskir- pradėjo veikti Londone, i- nę. Policija negalėjo de ti.
KITA SAVAITE “KELEI- !aj!<o,tvarką, uostuose, bet
pa- ki dabartinio laiko išaugo monstrantų išvaikyti, ji
į Kinijos vidaus kovas ne Indijoj kilo neramumai toii atominė komisija
*
•
• • sekamai:
n t • O/
et 1, nnn co
VIS” GAL NEIŠEIS
97 1/
kraštuose
sa-_ turėjo šauktis amerikiečių Į Rakietinė vokiečių dartarp magometonų ir indu- skvrė nodidHę subkomisisikiša.
be sprogstamos
»bomba
---- i----------------*-----sų Ahmedabad mieste. Į- jąy kuri dabar pradeda laveišių armija turi 28.000 ir anglų kareivių pagelbos. į
Baigiant statyti šį “Ke
Neramumuose
1
italas,
melžia
gos
praeitą
savaitę
Dabar Kinijoj yra virš vyko kruvinos peštynės, svarstyti visokius pasiūly- karininkų ir tris milionus
leivio” numerį, sugedo sta 20,000 Amerikos marinų. laike kurių 19 žmonių bu
mus. kaip kontroliuoti a- salaveišių. Karo metu or- užmuštas ir keliosdešimtsibuvo paleista \Vhite
tomoji mašina. Todėl gali Bolševikai reikalauja, kad vo užmuštų, 130 sužeistų, tominę energija ir ką da- ganizacija padėjo rūpintis sužeista.
|Sands, N. M. bandymo
mas daiktas, kad kita są- Amerika atšauktų mari- o policija suėmė apie šim-'ryti su atominiais gink-kareiviams frontuose. Or- --------------------------------- lauke. Ji pakilo 75 mylias
vaitę “Keleivis”
neišeis, nus iš Kinijos, bet Ameri- tą ir padėjo į kalėjimą, lais j tą subkomisi ją dau-ganizacijos generolu da“Keleivyje” naudinga vra virš žemės paviršiaus. Ta
nes del streiko sunku gauti kos valdžia juos laikvs ten Muštynės įvyko del tiky- giausiai
daryti
vi»okiu» biznio »kel- bomba sumušė visus aukm>na didžiųjų bartiniu metu yra Albert
nauju mainai daliu.
ir toliau, kol bus reikalo, binių prietarų.
bimus ir pajieikojimus.
štumo rekordus.
Osb<>rri.
ivalstybiu atstovai.

i
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N r. 27,

Liepos 3 d.,

NAUJAS VYRIAUSIOJO TRIBUNOLO TEISĖJAS

Kas Savaite
REIKŠMINGA LIEPOS
4 DIENA

šiais metais Liepos Ket
virtoji bus itin reikšminga
diena. 16 milionų filipinų
tą dieną gauna visišką neprikalusomybę iš Amerikos
rankų. Retai istorijoj via
pavyzdžių, kad galinga tau
ta suteiktų pilną laisvę silp
nai tautai! Retas pavyzdys,
kad galingiausia valstybė
duotų pilną nepriklausomy
bę savo kolonijai! Amerika
tą pažadėjo. Amerika tą iš
pildė. Garbė didžiąjai Amerikos demokratijai už
laikymąsi savo žodžio. Amerika Filipinuose Įrodė,
kad didelė valstybė gali bū
ti silpnųjų tautų draugas ir
išlaisvintojas. 1898 metais
Amerikos ginklai išvadavo
Filipinus nuo ispanų; antra
me pasauliniame kare Ame
rikos ginklai išvadavo Fili
pinus nuo japonų. Bet visų
reikšmingiausias Filipinų iš
vadavimas Įvyko dabar, ka
da Amerika pati pasitrau
kia iš Filipinų žemių ir pa
lieka tą tautą tvarkytis, kaip
ji nori ir sugeba. Teisingai
sako Filipinų vadas, gen. C.
P. Romulo, kreipdamasis Į
atstovų rumus:
“Su jūsų pergale atėjo musų
prisikėlimas. Su ta pergale ivyko tas, kas visiems laikams
bus Įrašyta aukso raidėmis ir
garbės žodžiais j Amerikos ide
alizmo istoriją. Jus iškėlėte
pasaulyje naują, dinamišką ir
revoliucinę idėją, idėją tiek pat
drąsią, kaip 1776 ir 1789 me
tų... Ta idėja yra paprasta,
kaip ir visos greitos tiesos yra

i Taigi, šeštadiehyje “Lai
Paskutini* Aušrininkas
je prasmėje, kuri yra nesu
” pranašas lutus mela
prantama niekam angliškai
Gegužės 24 d. Flensbur- svės
giu
vo,
o pirmadienyje ran
kalbančiuose kraštuose... Lan
ge, Vokietijoj, mirė paskuti kas laužė
aimifiiavo, nekymasis Jugoslavijoj šiandien
nis aušrininkas. Mažosios turėdamas irgalimybės
savo
reiškia, lyg istorijos laikrodis
Lietuvos veikėjas Martynas
pranašystes
praryti
butų pavarytas atgal j prieš
Jankus.
Je, “ženklyva diena’’ pra
karines dienas Vokietijoj ar
Velionis buvo 88 metų
Italijoj. Demokratija, laisvė ir
amžiaus. Jo mirtį pagreiti našui, kuris savo pranašystė
liaudies valia čia perstatoma
no trys priešų okupacijos ir se nesusigaudo.
tame pačiame keistame bet ge
liūdnas tremtinio gyveni Gen. Marshallui Nevyksta
rai žinomame pavydale, tiktai
mas.
Amerikos generolais Mardar grubesnėje formoje. Čia
Savo laiku Martynas Jan shall nuvyko į Kiniją tikslu
ir vėl, kaip nacių Vokietijoje
kus buvo knygų leidėjas. Jis sutaikint nacionalistus ir ko
ir fašistų Italijoj jauni ber
leido knygas dar tais lai munistus.
niukai. jaunos mergaitės ir vai
kais, kada Didžiosios Lietu
Marshall nori, kad butų
kai žygiuoja gatvėse savo
vos spauda buvo uždrausta. užbaigtas piliečių karas Ki
‘spontaniškuose’ paraduose.
Į Jankaus ir kitų leidyklų nijoj, bet—
“Belgrade tie vaikai dainuo
Vaizdelio vidury, su pakelta ranka, matotsi Fred M. Vinson, kurį pre
Į (Prūsuose) knygos buvo
Šiomis dienomis Ameriką
ja: ‘Tito, mano baltoji fijol1
slaptai gabenamos į Lietu pasiekė tokia žinia:
zidentas Trumanas paskyrė į Vyriausiojo Tribunolo teisėjus. Jis čia sude
kėle, Visa jaunuomenė tave
vą.
da priesaiką.
“Komunistų vadas reika
myli,’ arba: ‘Tito, tu esi mu
Martyno Jankaus palaikai lauja atšaukti Amerikos ka
sų, mes esame tavo, todėl vesk
ilsisi Flensburgo kapinėse, ro jėgas iš Kinijos ir sustab
manentiniai (didieji) nariai
mus,’ arba: ‘Tito. duok mums
kur jis buvo palaidotas ge dyti siuntimą ginklų kinie
kulkosvaidžius kovoti prieš an naudosis savo veto teise leng-(
gužės 27 d.
čiams. Jis tvirtina, kad avapėdiškai, kad tuo budu truk
glus, amerikiečius už Triestą.’
Komunizmo
“
Lazaretai
”
merikiečiai bus civilio karo
dyti Tarybos veiklą.”
Kareiviai gatvėse žygiuoja
Bitėnų kiemelis,
sustojo ėjusi, M. Jankus iš
Etiopija (Abisinija) turi kaltininkais”...
dainuodami tas pačias patrio
Taip jie žadėjo. Bet da
Karaliaus miestelis,
Į kelių kartų bandė leisti lieOt, bobute, tau ir devin
naują sovietų ambasadorių
tiškas dainas; pusamžiai ir bar matome, kad tų didžių
Tek pro šalį Nemunėlis tuviškus laikraščius.
Jis maršalą Timošenko. Žinių tinės! Ko gera, pats Mar
jaunuoliai skubina su dainomis jų, bent vieno iš jų, paža
Kieme ved vieškelėlis. ; 1886-87 metais leido “Garagentūros skelbia, kad Etio shall bus apšauktas piliečių
į savo ‘savanorišką’ darbą prie das buvo tuščias, kaip šeš
Liaudies Dainelė.įĮsą,” vėliau “Naujas Žinias,
sostinėje Addis Ababa karo kaltininku...
griuvėsiu pašalinimo ar plytų ko išgertas kiaušinis. Ikišiol?
“Dienos La- pijos
Saulėtaką,
Kinijos komunistai veikia
valymo.
jau arti desėtko kartų RU-' Flensburge, pabėgėlių ei-, pus’’ ir “Apžvalgą iš Klai jis įtaisė dvi ligonines
Timošenko norįs gauti ’ Maskvos instrukcijomis. Ki“čia taipgi yra šalis ginklų. sija sakė “neleidžiu,” tuop^’ miLe Martynas Jankus, pėdos.” Kaipo rašytojas M.
63 vyrai su rankiniais kulko tarpu kitos didžiosios vals- vienas is paskutimųjų aus- Jankus nepasižymėjo, kar naujų rekrutų komunizmui.!lupomis kalGal jis neklysta, gal ir su- ^a. Patl Maskva. Deja, Wasvaidžiais, užkartais ant kak tvbės savo veto teise dar ne- !*.imr?kų- Mirė kaip pabege- tais parašydavo korespon
shingtonas šito dar nesu
lų, vaikšto pirmyn ir atgsl po sinaudojo. Bet su veto teis??0 tėvynės, be na- dencijų Į Tilžės “Keleivį,” siras. Žmogus, kuriam yra pranta.
du ir po tris ant platformos, se užtenka vieno triukšmąsvetlm°j zemej, sveti- rašydavo į “L. Balsą” apie reikalingas Timošenko laza
kada maršalas Tito lankė jau dano ir joks UNO veikimas m.os ranko? maitinamas. Mi- Prūsų lietuvių reikalus, ra retas, mažai bepaiso “grieš- Dabar “Laisvina” Italu*
nimo kongresą Zagrebe. Kiek yra visai neįmanomas. Ru- « nesulaukęs valandos, ka- šė į “Nemuno Sargą,” bet no svieto” problemų. Jam
Maskva užsispyrė, kad ivieną kartą, kai išeini iš vieš sija birželio 26 d. vienos
tūkstančiai lietuvių pa- lietuvių rašliavoj didesnių yra geras pirmutinis kuni talų pajūrio miestas Trieste
bučio. matai šautuvo vamzdį, dienos begvje TRIS KAR- begrel.ų galės grįžti ! savo pėdsakų savo raštais jis ne-į gas, kuris skelbia “amžino ir jo apylinkės butų prijung
jo gyvenimo” saldybes.
kada sėdi i eleveitorių, matai TUS sakė “neleidžiu.” Ru-; (aisvą kraštą ir gyventi vėl paliko.
tas Jugoslavijai.
Pagalios, šiandien visa
vėl šautuvo vamzdį, šautuvai sija, Irano klausimą svars- žmonišką gyvenimą,
Milžiniška dauguma to
M. Jankus buvo didelis Rusija tėra kalėjiminis la miesto
matosi visur, prie vyriausybės tant, vartojo ir dar kitokį j Martynas Jankus gimė
gyventojų — italų
ofisų, prie valstybinių krautu būda UNO čarteriui panie-į
metais Bitėnų kaime, lietuviškų raštų nelegališko zaretas.
kilmės
žmonės. Maskvos
organizatorius. Amsi, Bet Neįkanda
vių ir net prie galingųjų žmo kinti, tai buvo “boikotas.”! Klaipėdos Jsraste, pne ^pat gabenimo
,■ ©
;
gramafonas
Molotovas ta
Per jo rankas, sako Tumas1
garsiojo
Rambyno
kalno.
nių privačių butų...”
čiau sako, kad Trieste turi
Ką tokiose sąlygose UNO

Martynas Jankus

Chicagos komunistų “Vil
Martyno tėvas, vardu irgi Vaižgantas, yra perėję veik
gali
tarti
ar
veikti?
UNO
nyje
” dirba vienas laikraš- būt išlaisvintas...
visi
Didžiosios
Lietuvos
Kur tik eini, visur reikia
Martynas, nekentė vokieAnd that’s all — italai
cirkas
jau
virto
žmonių
pa_I<ai
Pci _
nĮLnraatrifl Ji gjcęlbp ' jog di r\rkliz>iiric Įkirtimu
_ A --»wk_/-k.
nncnui 1_ kontrabandininkai, knvsu tinis gremėzda. Jisai turi
’i? luu
w
F. Sako, | gabentojai arba knygnešiai, “vyriausio redaktoriaus” či- turi būt laisvinami TiUo itadelė ir galinga tauta gali eiti į žurnalistas, bet ne pagal juoką ir juo jis greičiau bus ri
dejų
ir iištautintojų.
ių...
uždarytas,
juo
geriau
bus.
silpną ir neturtingą tautą, ga diktatūros skonį, greit išlėk
senasis Martynas ne kartą!Pas jį buvo sandėlis, pas jį
Ir mažas vaikas gali su
li šviesti tą silpną tautą, mo si iš krašto. Belgrade išeina
sakydavo savo sunui Mar-jkontrabandininkai apsiru. prast, kad tai yra ne laisvi
kyti ją modemiškos demokra 3 dienraščiai ir visi trys ra
tynukui: “eime mušti vokie- pindavo raštais ir vykdavo į! nepajėgia įkąsti. Skaityki- nimas, bet eilinis raudonųjų
tijos, gali ją auklėti, drąsinti šo tą patį. Konstitucija gačius lauk iš musų žemės...” Didžiąją Lietuvą.
’
“Atrodo, kad Attlee ir imperialistų humbugas. De^
ir gelbėti ir. pagaliau, gali nu- rantuoja laisvę, bet laisvės
Bet, pagalvojęs, senis pridėMartvnui Jankui teko
ja, naivios komunizmo da
statyti dieną, kada tai silpnai i niekas neturi...
Paremkime Tikrai Gerą
davo, kad “per vėlai jau^jaug kartų susidurti su vo- Bevin nemažiau socialistus vatkos šito nesupranta!
tautai bus duota nepriklauso-, Ką “C. S. Monitor” koLaikraštį
juos mušti. ’
! kiškos valdžios persekioji- sukompromituos, kaip pir Palaiminti ubagai dvasio
mybė. Ir tada laikytis to pa respondentas aprašo, tai yMartynas jaunose dieno-; maig. Apie 1885 metus jis ma jų padarė Scheidemanas je, jų bus karalystė dan
Gerbiamieji:
žado!”
ra giyniausias fašizmas, bet
Prisiunčiu $5 ir prašau se lankė tiktai pradžios mo-' keturias savaites sėdėjo ka- ir Noskė Vokietijoj. Butų gaus, ar visuose danguose.
Jugoslavijoj tas smurto to- prisiųsti man už $2.50 kny kyklą, ir tai tik žiemos me Įėjime už tai, kad “teisybę gerai, kad Anglijos žmonės
Italitarinis
režimas vadinasi gučių “Juozas Stalinas,” o tu, o vasarą padėdavo dirb pasakė” apie vokiškus val neprileistų tos šalies prie to Pagelba Ispanų Diktatoriui
KAIP ITALIJOJ IR
’...
bolševizmu...
VOKIETIJOJ
$2.50 skiriu i “Keleivio” ti tėvui ūkyje. Metęs moky- dininkus. Kaipo atsakoma ‘socializmo
T. .
. ”.
Maskva ris sabotažuoja
Nežiūrint į “didžiųjų”
Išeina nei vienas, nei du Jungtinių Tautu veikla. Jos
namo fondą. Ta proga no- klą Jankus bandė pats per sis “Garso” redaktorius, jis
aiškius susitarimus Potsda VETO, VETO, VETO... riu pasakyti, kad jei mes save mokytis. Lietuviškų kartkartėmis buvo tardomas —tikras andrulims nonsen- įnagis Gromyko pereita same ir Maskvoje, Balkanų
.
, , vaite net tris kartus vetavo
visi “Keleivio” skaitytojai rastų tada nebuvo, todėl ir traukiamas teisman už sas: ,
Andrulis nori būt redak- Saugumo
~
šalys dabar užsidaro Ame Senosios Lietuvos ir Len paskirtume nors po vieną Martynas mokėsi iš lietuviš- “kurstymą vienos gyventojų
Taryboje iškeltus
rikos žurnalistams. Iš Ru kijos seimuose buvo tokia doleri “Keleivio” namui iš- i^os biblijos. Bet, kaip J dalies prieš kitą.” Vieną torium, bet nežino, kad iš pasitalymus ryšyje su ispanu
munijos išvytas “C. S. Mo tvarka, kad visi tarimai ir pirkti, tai ir namą išpirktu- šliupas sako, “perskaitęs ke kartą buvo patrauktas teis jo gali būt tik ordinare bo- diktatūros režimu. ‘ ‘ '
nitor” korespondentas p. įstatymai turėjo būti prii- me ir dar padėtume laikraš- lis kartus visą bibliją, jis man dėl “valstybės išdavi binčiaus pletkininkė.
Amerika pasiūlė ir kiti
Markham, į Jugoslaviją ne mami vienbalsiai. Ta keista į čiui naujas mašinas įsigyti. pradėjo suprasti, jog čionai mo”... Iš teismų jam padė Browderis “On the Top”
tarybos nariai (išskiriant
įleidžiami keturi Amerikos tvarka pasinaudodavo Lie O vienas doleris paaukoti neretai viena vieta visai davo išsisukti
Daktaras
Amerikon sugryžo buvęs Gromyko) sutiko, kad Fran
laikraščių atstovai, Bulgari tuvos-Lenkijos
prieš
kitą
liudija...
”
ko
režimo
klausimą• spręstu
Bruožis savo gerais patari avinuniotU
kaimynai: tiems, kurie dirba, nėra sun
<11 I
T
•
m
-r
komunistų IIUICIIO,
fiureris, U
Earl
ja irgi aklai užsidaro...
Biblijos neužteko. Jan mais.
Maskva, Beriamas, o kartais ku.
Browder. Ryšyje su tuo ko'TU TaUt-^ selnws’ ku
Rusija tuo budu rodo sa ir tolimesnieji plėšikai. Jie
ris įvyks rugsėjo mėnesį.
Tik prisiminkime, kiek kus pradėjo skaityti vokiš Atskyrus Klaipėdos kraš
vo “tvirtą” politiką, kaip J. pasamdydavo vieną ar kitą mums gero “Keleivis” yra kas knygas ir ypač skaitė tą nuo Vokietijos, M. Jan munistų spauda praneša:
Browderis turi penkių
Gromyko tam pasiprie
Byrnes ir E. Bevin rodo A- atstovą, kad jis seime atsi padaręs per 40 metų nuo viską, kur buvo rašoma apie kus buvo pirmas kovotojų
metų
kontraktą
“
atstovauti
šino,
jis vetavo ir pasiūly
merikos ir Anglijos neva stotų ir suriktų: “NIE PO- sekliai lietuviams tarnauda lietuvius ir jų praeitį. M. eilėse dėl Klaipėdos prijun
sovietines
knygų
leidyklas
mą ir dvi kompromisines
“tvirtą” politiką. “Tvirta” ZWALAM” — neleidžiu! mas. Būdavo sustreikuoda- Jankus gi-eit suprato, kad gimo prie Lietuvos. Jis va
pataisas.
Jungtinėse
Valstijose.
”
politika iš abejų pusių reiš Kadangi reikėdavo vienbal vom kur, tuoj rašome į “Ke lietuviai ištausta todėl, kad dovavo ir Klaipėdos krašto
Reiškia,
Browderis
atsto

Stalino gramafonai ko
kia padidėjusią vergiją, sio nutarimo, tai tokie sam leivį,” o laikraštis mums vi neturi savo raštų, tinkamų gelbėjimo komitetui. Kada
vaus
komunistinį
“
dvasios
munistai
tačiau rėkauja,
priespaudą ir sauvalę Euro dyti kaimynų agentai, arba sada suteikdavo gerų pata laikraščių, savo organizaci Hitleris atplėšė nuo Lietu
” Amerikoje! jisai ir kad Amerika ir Anglija ban
pos Rytų ir Balkanų tau vieno kito didžiūno pakurs rimų. žodžiu sakant, “Ke jų. Būdamas dar jaunas u- vos Klaipėdos kraštą, M. peną
vėl
“
on the top.”
do gelbėti Ispanijos fašistu
toms.
tyti atstovai, visada galėjo leivis” mums davė labai kininkas Jankus buvo vie Jankus turėjo apleisti savo
režimą...
Kaip
turi
jaustis
komu

“C. S. Monitor” birželio sutrukdyti visokią įstatim daug, o aukų niekada iš mu nas iš pirmųjų “Birutės” gimtąjį kraštą ir persikėlė
25 d. deda vieno savo be davystę. Iš tos “veto teisės” sų neprašė. Tik dabar, ka draugijos įkūrėjų Tilžėje gyventi į nepriklausomą nizmo davatkos, skaityda Ir Ten Rekonversija?
vardžio korespondento ap ir kilo posakis, kad “Lenki da draugai Michelsonai pa 1885 metais. Prieš tai dar, Lietuvą. Ten jam teko me mos tokį pranešimą?* Jų
Komunistiško susivieniji
rašymą iš Jugoslavijos. Ko ja laikosi netvarka.” Kai vedė “Keleivį” į visuome 1882 metais, jis išleido “se tus laiko pagyventi po rusų prakeiktas “nukrypėlis” Vėl mo seimas padidino atlygi
turi
džiabą,
kurį
jam
davė
respondencija be parašo, kada seimuose atstovų dau nės rankas, laikraščiui rei niausių dainų” rinkinį. Jo bolševikų valdžia ir kada
komunistų popiežius nimą įvairiems savo parei
kad Jugoslavijos diktatūra guma “vetininkus’’ sudraus kalingas namas. Namas nu išleistos dainos buvo plačiai rasai vėl iš antro karto už pats
gūnams. Aišku, bus daugiau
negalėtų rašėjo išvyti lauk. davo: jie kardais sukapoda pirktas, o mes galime padė dainuojamos Prūsų Lietuvo ėmė Lietuvą, M. Jankus ne- Stalinas!
“sugaiščių” ir “išlaidų.”
“
Monkey
business
”
be
ga

Paduodamos to korespon vo tokius triukšmadarius ir ti jam išsimokėti už namą. je.
bepasiliko Lietuvoje ir trau lo ir pabaigos.
O taip daug rėkauta dėl
dento žinios yra labai įdo tada gaudavosi vienbalsis
Kada pradėjo eiti “Ausz- kėsi į Vokietijos vakarus.
Tad paaukokime po kiek
Taip,
“
Ženklyva
Diena
”
SLA
pareigūnams mokamu
mios, nors jos ir nieko nau tarimas.
ra,” M. Jankus greit dėjosi Čia jį ir ištiko mirtis, su
kas
išgalime
“
Keleivio
”
na

sugaiščių...
ja nepasako, ko pasaulis jau
prie jos leidimo ir platini laukus jam 88 metų am Brooklyno
komunistų
Dabar lenkiškai bajoriš
Tame pat komunistų su
nebūtų žinojęs apie Jugo koji “veto teisė” persikėlė mo išmokėjimui. Taip pat mo. Pas jį buvo palikęs ir žiaus.
“
Laisvėje
”
skaitome:
slavijos diktatūrą. Jis rašo, į Jungtinių Tautų Organiza parinkime laikraščiui pre “Auszros” archyvas, kurį
sivienijime
jau kalbama
“Birželio 22 diena yra di
Martynas Jankus buvo uJugoslavija dabar iš vienos ciją. Kiekvienas iš penkių numeratas. Tai geriausia vėliau V. Kapsukas-Micke- kininkas savamokslis. Savo džiai ženklyva diena. Prieš (žinoma, užkulisiuose) ir
pusės užsispyrusiai dirba, didžiųjų gali toje organiza parama laikraščiui.
penkeruis metus tą dieną apie padidinimą narinių
Baltimore, Md. vičius, atvykęs pas M. Jan darbu ir nuopelnais lietuvių hitlerinės
kad atstatytų savo sugriau cijoje visokį tarimą sutruk
govėdos pradėjo mokesnių.
Z. Gapiy*, kų tą archyvą studijuoti, tautos atgimime Jankus bu veržtis į Lietuvą
tą kraštą, bet
ir visą Ta Jie rengiasi gert iš to šu
nakčia slaptai išvežė, “kad vo išsimušęs į žymią vietą
dyti. Užtenka, kad vienas
linio, kurin taip ilgai spiaurybų
Sąjungą.
”
apsaugojus
nuo
pražuvimo
”
musų tautos gyvenime. Kai
Aukti “Keleivio” namui
“Iš kitos pusės reikia pasaky iš tų penkių “bajorų didi
dė.
Toji diena ypač ženklyva
išpirkti gavome iš sekamų — aiškinosi Kapsukas dėl po senosios kartos, “Ausz
ti, kad čia yra kraštas, iš ku kų” pasako: “Neleidžiu”!
Tik Rokas, matyt, “susi
citatos
autoriui, Mizarai.
tos
keistos
vagystės.
Marty

ros
”
laikų
atstovas,
Marty

Kada San Francisco mies draugų: B. Gapšys iš Baltirio, dargi Balkanų mastu ma
prato
” ir pasitraukė iš savo
1941
metų
birželio
22
d.
lai

nas
Jankus
nemažai
dėjosi
nas Jankus buvo skaitomas
tuojant, asmens laisvė yra iš te buvo priimtas UNO čar morės — $2.50; J. Daržinivietos.
Prezidento cinas pa
doje
pats
Rokas
Mizara
mesta. Čia jaučiama visure- teris, penki didieji įrašė ve kas iš Mt. Clemens. Mich. ir piniginiai prie “Auszros” lyg koks Prūsų lietuvių pa
vestas
kitam.
juodu ant balto buvo užak
santi slaptosios policijos įtaka, to teisę į tą čarterį, bet žmo — $2; Ch. Mitkus iš Ban- palaikymo, o kada “Auszra” triarchas.
Bus įdomu patirti, kaip į
centavęs :
Senas,
užsipelnęs
tautos
čia yra tauta, kuri vis labiau nėms užbovyti jie paskelbė gor, Me. — $2.50; Alex BaVisiems
aukavusiems
tai
reaguos Bimbos parapi“
Netikėkit
melams,
kad
darbininkas, negalėjo ra
yra valdom* pagal totalitarinį visam pasauliui tokį savo sis iš Moline, III. — $1; K.
jonai.
,
f
Gelvinauskas iš Chicagos— draugams tariam širdingą miai mirti savo žemėje, kur bus karas tarp Rusijos ir
pavyzdį ir kur žodis ’demok tvirčiausią nusistatymą:
ačiū.
Vokietijos
St. Strazdas.
šeimininkauja okupantai.
Nereikia manyti, kad per-! 50c.
ratija' yra vartojamas tokio-
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Lietuviu Gyvenimas

KAS NIEKO NEVEIKIA
TO NIEKAS NEPEIKIA

PER LANGĄ IŠSINEŠĖ MOTERĮ

TAS DUONOS NEPRAŠO

LIETUVOS TREMTINIAI PAJIEŠKO
SAVO RIMINIŲ AMERIKOJE

Kas Nauja Brooklyne
LSS Kuopos Išvažiavimas

KAS SKAITO, RAŠO

Pa j ieškomi čia asmenys malonės kreiptis į Lietuvos
Konsulatą, kurio adresas yra paduotas šių paj ieš
ko j irau pabaigoje. Konsulas praneš, kas
jų pajieško ir iš kur.

Kriaučiai Rengiasi
Vakacijoms

LSS 19-ta kuopa rengia
Su birželio 28 d. praside
busais išvažiavimą rugpiučio-August 3 d. į Kasmo- da kriaučių vakacijos. Kiek
Aleksa, iš Lukšių parapijos.
Sakalauskaitė (Česnienė) Elzbieta,
čiaus daržą, 89-91 Steam- teko nugirati, musų lietuviai
Askaitytė (Naumenienė). Marė, iš Pajevonio vak
gyv. auj. Britanijoj.
Sakalauskas (Sokolosky) Dominin
boat Rd., Great Neck, L. 1/švęs dvi savaites. Aišku,
Avižius Jonas, gyv. Chicagoje.
kas, iš i-atvijos. Turėjo mėsinę MoBušai išeis 1-mą vai. po pie- kad iš musų lietuvių lokalo,
Bagužas Stasys, iš Luokės vai.
lester. Okla.
Bakanaviėius Jonas ir Juozas, iš
Satkienė (Kaminskaitė) Teklė, iš
tų iš Williamsburgbo, nuo kuriame yra virš 12 šimtų'
Vilkaviškio a., gyv. Philadelphijoj. Tauragės apskr.
Piliečių Kliubo, 280 Union bent trečdalis atostogaus įBaleytaitė Barbora, gyv. New York
Siauėiunaitės: Elzbieta (Stankūnie
Balčytis Juozas.
nė?). gyv. New Yorke, ir Amilija,
Ave. ir nuo Atletų Kliubo, Į vairiuose Amerikos miesBaltakis Julius, apie 58 metų amž., ištekėjus, iš Subačiaus vak
168 Marey Avė. Bilietas su f tuose ir miesteliuose, o daugyv. Chicagoje.
Saučiunas Jonas, gy v. New Yorke.
Bartkiene J ieva, iš Ramygalos,
Sereika Alfonsas, iš Panevėžio, gy
giausiai pas farmerius. Kur
įžanga $1.50
gyv. Chicagoje.
venęs Chicagoje.
Great Neck gamtiškai jus, kriaučiai, nenuvyksite,
Bekenytė (Pauliukevičienė), Suba
Šeronaitė (Urbonavičienė) Petro
čiaus vai., gyv. Clevelande.
nė. Vilkaviškio apsk., gyv. SVaterbubegalo graži, turčių ir ak pasirodvkit sportai, kad ju
Bernotienė (.Mikėnaitė) Anelė, iš ryje.
torių apgyventa sala, vadi mis atmintų, kaipo organi
Debeikių vak. gyv. Chicagoje.
Sertvytis Povilas, iš Taur.-NauBlaževičius Aleksas. Subačiaus vai. miesčio. Gyv. Kentucky valstijoj.
nama antruoju Hollyvvoodu. zuotus ir garbės vertus žmo
Bučis Stanislava, gyv. Chicagoje.
Šidlauskai. Vrubliauskų giminės,
Pats važiavimas gražiu nes. Imkite poilsio ant kiek
Budreika Vincas, Tauragės apsk., gyv. Chicagoj ir New Yorke.
Bučnys Mykolas, gyv. Baltimore.
Siežienė-Jasaitė Barbora, gyveno
vieškeliu, vasaros metu ne tik galite daugiausiai, nes
Chicagoje buvo toks atsitikimas: užsidegi' vienas namas. Ugnis iš agyv. Chicagoje.
Philadelphijoj.
ilgas ir nenuobodus. Dieną per pastaruosius kelius me
Budvytytė Adelė, iš Švėkšnos, gyv.
Skirgis Saliamonas, sūnūs Jono. iš
pačios uždarė išėjimą. Robert Emmer, buvęs jurininkas, pagriebė į glėbi
Chicagoje.
Vilkaviškio apskr., gęv. Detroite.
tus
musų
kriaučiai
sunkiai
parinkom šeštadienį, kaipo
savo moterį ir šoko su ja per langą. Čia jie abudu matosi ligoninėj__ nors
Cečkauskaitė (Stumbrienė) Eleo
Siamas Amelija, gyv. Chicagoje.
tinkamiausią pasilinksmini dirbo, — pailsėkite!
nora, iš Šiaulių ap.. gyv. BinghamtoStaričenka Vincas, gyv. Chicagoj.
susižeidė, bet išliko gyvvi.
ne.
prieš kara buvo kariuomenėj.
Kriaučiai Ruošiasi Prie
mui, o sekmadienį pasilsė
Cekėnai, Antanas. Jurgis ir An
Stegvilai, Petras ir Ona. ir StegPikniko
gelė. gyv. prie New Yorko.
ję pirmadienį busim tinka
vilaitė Bronė, gyv. Chicagoje.
Cesnavičius. Žesnius. Simonas, iš
Stravinskas Leonas, iš Kėdainių,
Teko kalbėtis su pikniko nieko apie Europoje siau-; rinkimu rūpinosi: A. šiau-; A. L. Taiybos Lavvrence Virbalio
mi darbui.
vai.
gyv. Chicagoje,
čianti
badą,
kur
vaikai
ir!
ris,
Mrs.
I.
Billa.
Mrs.
B.'skyrius
širdingai
taria
viNežiūrint jei tą dieną ir rengimo pirmin. J. Peterson
Česnienė (Sakalauskaitė) Elzbieta,
Strikulis, Mykolą; ir Stasys, gyv.
iš Pajevonio vak
Amsterdame,
arba Mykolo vaikį;
suaugę
miršta
iš
bado,
arba
McDermott,
Mrs.
R.
Žurom-įsiems
aukavusiems
ačiū.
ir
su
sekr.
Ch.
Kundrotą.
lytų, išvažiavimas vistiek įEdmundas ir Zofija.
Dapkutė (Kaliošienė) Bronė.
vaikšto
ištinę
todėl,
kad
ne

skas,
taipgi
su
mašina
M.
Stakionis.
vyks, nes Kasmočiaus par Jie užtikrino, kad liepos 27
Dargytės. Adelė, Stefanija ir Ro-j . Stumbris. Antanas ir Eleonora, iš
žė, gyv. Chicagoje.
Šiaulių ap.. gyv. Binghamtone.
ke yra graži salė nuo lie dieną bus šaunus Dexter turi ko pavalgyti? Ar tie va daug pagelbėjo K. čurlio-,
Daugirda,
iš
Suvalkų
Kalvarijos.
Szymkowski Bronius, gyv. Detroi
LOWELL, MASS.
pos, kviečiame brooklynie- parke kriaučių piknikas. Jie dai nežino, kad yra lietu nis.
Daunis. Mykolas, Jonas ir Kazi te, dirba Ford fabrike.
mieras, iš Rokiškio, gyv. New Bri
Tamošaitytė Marė, Pagramančiu
sakė, kad daug organizaci vių badaujančių Europoje,
taus pasislėpti.
tain.
parap.. gyv. Chicagoje.
kuriuos
reikia
sušelpti?
Ar
Per
pertrauką
buvo
ren_ Gegužės 26 d. D. L. K
išpirko kriaučių pikniko
Trukytės. viena ištekėjus už Rim
Domeikiatė (Jokubauskienė) Elz
Vardan LSS 19-tos kuo- jų
tie vadai gyvena girtose karnos, aukos de. Amerikos Vytauto kliubas turėjo di bieta. gyv. Chicagoj.
kaus. gyv. Chicagoj.
tikietų.
Delegatas
J.
Buivy

čius ir iš apylinkės visus ir das tvirtino, kad kriaučių miglose, ar musu šaltame Lietuvių Tarybos kovai už delį parengimą lietuviams Eitvydaitė Elena, gyv. Chicagoje.
Unskienė Agota. gyv. Chicagoje
Urbonavičienė (Žeronaitė) Petrovisas tame išvažiavime da dirbtuvės labai smarkiai gyvenime, kad jie nežino, : atgavimą nepriklausomybės veteranams pagerbti. Buvo Gabrėnas Jonas. gvv. Chicagoje. nelė,
Juozo, V’ilkavjškio ap$.
Gaidis Joana, ištekėjus, turi kir gyv. duktė
VVaterbury.
'
lyvauti.
kaip
sunaudoti
naudingai
ir
į
Lietuvai.
Aukavo
sekamai:
suruoštas ban kietas, kuria pykla Binghamtone ar Rochestery.
mobilizuojasi
dalyvauti
ta

Uždavinienė
(Daun^rtė)
Marė
iš
Komisijos Narys, V. K. me piknike.
Agnieška.
Rokiškio, gyv. New Britain.
’
kultūringai du tūkstančius
Mr? B yuszkus $2.00.
me dalyvavo 300 svečių ir Gečienė
Giraitienč, gyv. Chicagoj.
V aičiulėnas. Algirdas ir Genovaitė,
dolerių
ir
mėto
juos
ant
nie

apie
200
jaunų
vyrų.
grįžu

Criškėnai.
Jonas
ir
Feliksas,
iš
T. Radasta.
Vabalninku vai., gyv. So. Bostone.
Po $1: M. Matonis. Mrs. A.
Jonai Šventė Savo
vai., gyv. Chicagoje.
Valantiejus Antanas. Kražiu vai.
kų, ant girtavimo ir “vai Kačinskas, S. Stankus. Mrs. N. sių iš karo. Veteranai buvo Čedasų
Gritėnaitė Pranė, gyv. Chicagoj.
Varduves
\a,*a.?t,ri.us Motiejus. Batakių vai.
šių,
’
’
iš
kurių
jokios
naudos
Imbras
Umbrasas)
Pranas
ir
Ma
musų
garbės
svečiai.
Kliu

V įlbikaitis Vincas.
Pajerskas. F. Linčauskas. K. ViPHILADELPHIA, PA.
gyv. Nėw Yorke.
XPV1.n?s Juozas, gyv. Chicagoje
niekam nėra. o yra tik di- dunas. Mrs. Petrauskas. Mrs. I. bo moterų ratelis prisidėjo rijona.
Izbickis
Jurgis,
iš
Rokiškio,
gyv.
Virbickai, iš Suvalkų Kalvarijos’.
Birželio 21 d. Mitchulio
Chicagoje.
tižiausia
sarmata?
Ką
naBilb
j
Peculka
.
j.
BiilZ
TirZ
savo
darbu
ir
pastangomis
—
-enaaiėio Petro, iš Varnaičių, gi
Tai
Bent
Kermošius!
ir Kairio dirbtuvės Jonai
Jokubauskienė (Domeikaitė) Elz mines.
v 5
riai,
manote
apie
toki
gas-<
Eajarunas.
Mrs.
Pacevitir
Igprie
tų
vaišių
pasisekimo.
bieta,
gyv.
Chicagoje.
sumanė trim dienom anks Šių, 1946 metų gegužės padoriavimą:
Žemaityte
Stasė,
Šiluvos
vai.
gw
iš Vilkaviškio.
Chicagoj.
• rJ "
Už tai joms reikia tarti a- Jonavičiai,
nas Tručinskas.
čiau pradėti Jonų varduves 30 d. musų (įidmiesčio vieJonikas Jonas. Skaudvilės vai., gy ot2lSk?1
Tėmytojas.
iš Šiaulių, dirba
čiu.
veno Paterson. N. J.
skerdyklose
Chicagoje.
minėti. Mat, pas Mičiul* nas kliubas buvo surengęs
Po 50c: Mrs. A. Lapinskas.
Pereitą mėnesį kliubas Juozapavičiai, iš Vilkaviškio.
Jieškomieji asmenys arba apie juos
dirioli ir n^nanrasta nikni-- v — raai----- ir .Ta i-_ l_*_: .
UaiDIIIIIinu pil III. Vi a. tfviiao
a ŽlDĮLntiA* ii rxi
urj; ‘tif
v i ĮJk
flirs. aa. mveiis, J", iltukoiiis, paskyrė $100 Lietuvos ne
-nU1Ilal aismenii t
gyv. Chicagoje.
LAWRENCE. MASS
Stakvilevičius. Paskum lo ką. Tokį pikniką vargu ka
of Lirhuania
J. Bytautas, V. Klimašauskas, priklausomybės kovai pa bieta,
Jurgaitis Stasys, gyv. Chicagoje.
«0 N. La Šalie St., Chicago 2. III.
kalo vice pirm. Jonas Stan da nors yra mačiusi koki
. , . _
V. Bielevičius, J. Pieslak, B. či- remti ir nupirko 20 anglų Kaliošienė (Dapkutė) Bronė, iš
vai., gyv. Chicagoje.
kevičius. Buvęs kada tai kita lietuviška kolonija. Tai
Apie birželio 15 d. prą*jžius, Mrs. V. Shimonis. Mrs. V. kalbos žodynų pasiųsti lie Joniškio
Kaminskas Antanas, iš Tauragės
buvo
tikras
kermošius.
Vis

bostonietis Jonas Styra. Se
kalbas trumpai buvo jau mi-l Akstinas, T. Skusevičius, B. tuviams tremtiniams, kurie apskr.
WILKES-BARRE, PA.
Kaminskas Kazys. gyv. Chicagoje.
nas visuomenininkas Jonas kas ir visiems čia buvo už nėta “Keleivy. Papildysiu Bielevičius, Mrs. m. Legunas, nori mokytis anglų kalbos.
Karalienė Koste. Čedasų vai., gyv.
Žukas. Kur tik tu nepa- dyką. Gerk. valgyk, persi- tik tiek.
j A. šiauris, M. Stakionis. Mrs.
Chicagoje.
Didelis Piknikas
Liepos
21
d.
musų
kliu
Katauskas
Ignas,
Pagramančio
žvelgsi, visur Mitchulio ir lak ir persiėsk, vis už dyką.
Prakalbų vedimo tvarką i
žuromskis. Mrs. U. Vareika.Įbas turės žuvavimo išvažiagyv. Chicagoje.
Kairio dirbtuvėj — Jonai, Turėjome puikią pilvų ka- vedė Julius Zurvvell. Pra-j Mrs. C. Cilcius, A. Lapinskas, vimą. Rezervuokite sau vie parap..
Kavaliauskas Tomas. Mariampolės
Sekmadienį, liepos 7 d..
maminkų komisiją, kuri rū kalbų rengimo komisiją su-'Mrs- E- Mažeika. Mrs. Pekars tas jau dabar ir neužmirš apskr. Arba jo įpėdiniai.
Jonai ir dar Jonai!
Kavolių nas. Viktoras, Julė ir Ur SLA 115 kp. rengia didelį
apie viską. Tikrai a- darė: V. Akstinas. J. Pecul-;kas- Viso su smulkiomis auko- kite datos.
šulė, gyv. Chicagoje.
Kuomet tiek daug Jonų, pinosi
Keli v Felin. gyv. Binghamtone ar pikniką Sans Souci parke.
Vyt. V. Ramanauskas. Rochestery.
jie sumetė po dolerį-kitą ir pie viską. Kadangi musų ko ir M. Stakionis. Auku mis surinkta $33.
Pradžia 1 vai. po pietų.
Kepalaitė Marė, gyv. New Yorke.
pavaišino: Vincus, Antanus, kermošavas kliubas yra čarSLA kuopų nariai, vieti
Kerbedis Pranas, gyv. Bostone.
Edvardus, Pijušus, Kazius. teriuotas Pennsylvania val
Kisielienė (Gritėnaitė). gyv. Mel- niai ir apielinkės lietuviai,
o šaunusis “ėsk ir
rose Park, III.
Juozus ir visus kitus. Vai stijoj,
Končius
’Pranas,
nuoširdžiai kviečiami atsigerk
”
piknikas
buvo
ruo

Ką
Tik
Išėjo
iš
Spaudos
Nauja
Brošiūra
-Kopūstas
------------ gyv. chicagoje.
oPanevėžio
---- lankyti
šės, sakoma, buvo geros ir
Domininkas.
šiamas
New
Jersey
valsti

ipskr., gyv. Ziegler. III.
visi Jonams linkėjo būti
Lukas! Jurgi* sūnūs Prano, Aisėjoj,
tai
teko
surasti
kitą
sustipriems ir laimingiems iki
Parke yra įvairių naujų
saidę, reikėjo uždėti ant tiSt- 'v X>.
kihį Jdfiinių.
atrakcijų,
vėsoki pasivaži
Masaitis Izidorius. Veliuonos vai.,
Buže lio 24 d. pas F. Ša- kieto “I am a guest” na ir
jyv. Chicagoje.
nėjimai,
vaikams
zabovos,
valgyk, kiek tik len
Matuliauskas Jonas. Debeikių vai.
latffęjų irgi apvaikščiojo Jo gerk,
Mazeliauskienė Zof»j». Naumiesčio didelis prūdas maudymui
tai savo varduves. Čia irgi da ir kol suvalgyta ir išger
vai.
si, šokiai, valgiai ir gėri
vėl grįžta atgalios...
Medžius Jonas, Panevėžio apskr.,
ėėrmonas yra Jonas Jasai ta Netiesa,
mai.
-yv.
Crhaigoje.
čia buvo
tis, menedžeris Jonas Saka jieškota kokikad
Nikelis Jonas. Akmenės vai.
Atsilenkę turės progos
tai Alabi-Ba— ARBA —
Mikėnaitė (Bernotienė) Anelė, iš
lauskas ir kiti keli Jonai su ladi kuopa pridengti
Debeikių vai., gyv. Chicagoj.
to
pik

pasikalbėti
su SLA seimo
simetė po dolerį-kitą ir pa niko rengimą. Visai ne: Su
Miknaitė Albertina, gyv. Chicagoj.
Miknis Juozas, gyv. Chicagoje. delegatais, nesenai sugrį
vaišino savo frentus.
Miliauskas. Juozas ir Vincas, iš žusiais iš New Haven. Ct.
rasta "tikra ščėstlyvos smerKaip Kaukazo Razbaininka;
•^imno. gyv. Brooklyne ir New KenTaip pat teko nugirsti, ties kleckų susaidė ir viskas
ingtone.
Jie papasakos seimo įspū
kad lokalo Pild. Taryba ir buvo ko geriausioj tvarkoj.
-yv. Chicagoje.
Pasidarė Rusijos
Miltakiai. iš PagTemančio parap., džius ir nutarimus.
“selebreitins” Jonines bir Patekus į keiTnošių buvo
Motieiunienė t Ramoškaitė), gyv.
Tat nepamirškit šio pik
želio 27 d., nes Pild. Tary visko. Buvo kalnai sendvi"'hieagoje.
Diktatorium
Naumenienė
(Askaitytė)
Marė.
niko, o atsilankę smagiai
boje yra delegatas Jonas čių, vieni sakė, kad tai Ham,
Xvv. New Britain.
Buivydas, vice pirm. Jonas kiti aiškino, kad tai puspa
Naureckienė (Pilipauskaitė) Mor- laiką su mumis praleisite.
•a. duktė Petro.
Stankevičius. Jie nebus jau džių skutos senvičiai, buvo
SLA 115 kp. Valdyba.
Norkus Antanas. Sėdos vai., gyv.
toki “džiūsnos,’’ kad neuž- bot dogs milžiniški indai,
New
Yorke.
Paraše J. Pilipautkas
Paluleckis Antanas ir Kostantas,
fundyti frentams!
na o alaus ir šnapsiuko, tai
iš Jurbarko. Antanas turi uk» Chica
Pirmasis Socialistų Parti
•ros anielinkėj, Kostantas gyv. Bal
Kai frentai apvaikščioja visiems užteko ir per kojų
jos
kandidatas Jun.cd. Val
timorėj.
Panavas Juozas, sūnūs Antano, iš stijų prezidento vietai ImyD
savo varduves, tas nieko to kulnis varvėjo. Na ir balia
Švenčionių apskr.. gyv. Chicagoj.
kio. Bet būt labai gražu, kad vojome, tai baliavojome.
Samuel Wing. 1892 metais.
Papieviai, Anicetas ir Povilas.
jie per vaišes prisimintų! Kai reikėjo sėsti į busus, tai
Paulavičiūtė Uršulė, gyv. Chicagoj.
Pauliukevičienė (Bekenytė). Suba
musų spaudą. Kad užsirašy kai kam teko ropomis į ve
čiaus vai., gyv. Clevelande.
tų savo atminimui, pavyz žimus lipti, kiti paliko savo
Petrulevičius. Adolfas, Leonas ir
Mateušas. iš Skuodo vai. Ikonas gy
koutus, kiti ir protus paliko
džiui, “Keleivį.”
veno Bostone.
tame pikniko darže...
Petruševičius Bronius, iš Kuršėnų,
PETRAS RYMKIEWICZ
gyv. Bostone.
Dabar
musų
komisija
pri

WORCESTER, MASS.
Pilipauskaitė (Naureckienė > Mor
davė bilą už tas šumnias
Mirė 1946 m. birželio 2 d.
ta. duktė Petro.
Pilipauskas Kazys, sūnūs Petro,
vaišes. Už visą tą giltą ker
CHESTNEY’S
Velionis buvo 64 metų am
gyv. Chicagoje.
mošių reikės užmokėti 2,Plukas Jonas, gyv. Waukegan, III.
žiaus ir gyveno 1001 Eastern
CANTEEN
Radomskis Jonas, sūnūs Adomo, iš
100 dolerių, viso svečių tu
Parkway. Brooklyn. N. Y
Mariampolės.
rėta apie 1,000 žmonių.
Mirė Kings County Ligoni
Ramanauskaitė Valerija, ištekėjus,
nėj. palaidotas Mt. Olivet ka
VIETA MALONI IR ŠILTA
gyv. Binghamtone ar Rochesteryje.
Dabar pagalvokime apie
Ramoška Vaclovas, iš Širvintų,
pinėse. Liko nuliudusi žmo
gyv. Brooklyne.
Visokių Gėrimų, Alaus, visą tą girtą biznį šaltai ir
na Ona. Velionis buvo kilęs
Ramoškaitė (Motiejūnienė) Koste,
blaiviai.
Jei
musų
kliubo
iš Kelmės miestelio. Rasei
gyv. Chicagoje.
gardžiai pagamintų Val vadovai turėtų šiek tiek
nių apskrities. Amerikon at
Razutis Antanas, arba Razutytės.
gių ir Užkandžių
visi gyveno Brooklvne.
vyko 1909 metais ir visa lai
sveiko senso, ar jie būt lei
Rėkus Antanas ir Jonas, gyv. Bal ka buvo “Keleivio” skaityto
Čia gaunama ir “Keleivis”
dę du tūkstančius dolerių
ti more. Arba jų vaikai.
jas.
Rimkienė (Triukytė), gyv. Chicago.
pavieniais numeriais
girtai zabovai ? Ar prie kliu
Lai būna iam lengva Ame
Rinkevjčiutė Elena, iš Mariampo
lės. gyv. Chicagoje.
rikos žemelė!
(28)
90 MILLBURY STREET bo nepriklauso daug senų
Rumčiakienė Marcelė, gyv. Chi
Kaina 25 centai. Užsakymu* Prašom Siųsti:
Ona
Rymki«wicz.
narių, kuriems pagelba yra
w6rcbster, mass.
cagoje.
reikalinga? Ar negirdėjome!
Ru.šinskas Vincas, gyv. Chicagoj.
KELEIVIS, 635 E. Broad^rt, So. Boston 27, Mass.
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N r. 27, Liepos 3 d., 1946

ŠVILPIMAS BAIGĖSI ŽMOGŽUDYSTE
paskum referendumu balsa
vimai, kad išrinktu tuos C.
i K. narius. Gal būt kada bu.............................. ——-' vome “grinoriai,” tai tokie
Keleivyje” už birželio 5 rikos socialistinės grupės ilgi argumentai ir buvo ged drg. Bostono Socialisto į nedaugiau kaip ir musų ,-į Tai buvo lavinimosi pe
mono mnc
io+uvriiv
nuomone,
mes TLSS envoviT
suvažia Lietuvių
Socialistų Sąjunga, rįjodas, kaip suprasti socia! vime turime susirūpinti:
Jeigu mes užsidarę siaura- listinės organizacijos tvar
1) Lietuvos klausifnu. 2) me ateivių rate ir įs jo ne ka. Bet dabar jau mes apsiOrganizavimas
pagelbos galime išeiti į amerikinius kulę, mes nemėgstam ilgui
Lietuvos socialistams. 3) dirvonus, tai ne mes lietu- kalbų, ilgų išvedžiojimų.
Bendradarbiavimas su kitų viai kalti, bet Amerikos so- mes norime, kad reikalas
srovių organizacijomis Lie-, cialistai, kurie susiskaldę ir: butų greitai išspręstas!
tuvos išlaisvinime ir nuo jI ---------neranda galimybių susivieKas del “demokratišku
karo nukentėjusių šelpime, nyti. Jeigu mes nesukriko- mo,” tai ar rinkti Centro
4) Organizacinis darbas me ir pasilaikome kaipo or Komitetą referendumu, ar
musų lietuvių organizacijo ganizuota socialistinė gru suvažiavime, bus lygiai de
se. 5) Musų spaudos reika pė, kuri žodžiu ir per spau mokratiškai. Kaip referen
lai. Galima dar pridėti: 6) dą neša j lietuvius darbi dumu išreiškia nariai savo
Musų Lietuvių Socialistų ninkus socialistinį žodį. valią, taip pat siunčiami į
Sąjungos stiprinimas. Visi mes atliekam labai didelį suvažiavimą, atstovai, išreiš
tie šeši klausimai yra svar-socialistinį darbą!
kia narių valią.
| bus ir. aišku, suvažiavime! Yra liūdna su musų viMano nuomone, šis busi
kalbėsime ir darysime tari-| sais lietuviais, kad jie mato mas LSS suvažiavimas te
mus. kaip sėkmingiau juos kitur didelius darbus, o kad gul priima dėsnį, kad su
pravesti gyveniman.
patys nudirba kartais dar važiavimai renka LSS Vyk.
*G«t FRIEND' AND VICTIM OF 'WHISTLE' TRAGEDY
Bet drg. Bostono Socialis- didesnius darbus, negu kiti. Komitetą.
Referendumai
tas savo rašinyje iškelia ir to neįmato. Toks musų lie- jau panaikinti senai ir apie
daugiau klausimų. Būtent: tuvių nusiteikimas, toks ne- juos nėra ko kalbėti, tai
“Kodel mes darome du su- įvertinimas savo darbo, sa- užmirštas dalykas.
važiavimus, LDD ir LSS? vo triūso, bet džiaugimasis
Sąjungietis.
Ar neatėjo laikas Darbinin tik svetimaisiais — ir nepakų Draugiją sulieti su LSS kelia lietuvių savijautos,
Kaip Veikia Sovietiorganizacija?”
Mano
nuomone,
musų
Lie

Kiek man numatoma,
namas Ūkis Lietuvoj
kad jau atėjo laikas ir tos tuvių Socialistų Sąjunga
dvi organizacijos turi su*i- nuo pat jos įsikūrimo iki
New York f LAIC) — Lie
iet i daiktą. Principe tarp šiam laikui atliko didelius tuvos
komunistų partijos
jų jokių skirtumų neliko, darbus Amerikos darbinin (bolševikų) centro komite
nors jų ir niekuomet nebu kų judėjime, jau nekalbant to organas “Valstiečių Lai
—Sveikas gyvas, Maike! kos mokyti generolai su- vo. Tokį pat kulturinį dar apie lietuvius. Musų lietu
viai atvyko iš Lietuvos ne kraštis,” nr. 17 apie mašinų
varijavojo, ar kas...
—O kaip tėvas'
bą, kaip LDD varo tarp A- mokyti.
* Čia jiems reikėjo ir traktorių stotis bei apie
—Kol kas da krutu, vai-} —Amerika, tėve, turi merikos lietuvių ir LSS or
arklių nuomavimo punktus
ke, tik nežinau kaip ilgai, daugiau laivų, negu jai rei- ganizacija. Del to, aš pil susidurti su gyvenimo sąly rašo:
ba dabar labai nespakaini kia. Jie buvo pastatyti ka- nai sutinku su drg. Bostono gomis, kur reikėjo kovoti,
kad jas pagerinus. Musų lie “Zarasų apskrityje veikia
čėsai. Matai, kas atsitiko ro tikslams. Dabar jie ne- Socialistu, kad LSS ir LDD tuviai, per musų socialisti- dvi MTS (Mototraktorinės
Bikiniuose!
bereikalingi, o užlaikyti ateinančiame suvažiavime
org-a- n£. sPau<^4' dalyvavo ekono- stotvs)—Zarasuose ir Dūkš
Šios nuotraukos viršuje matosi karo veteranas
—Tėvas, turbut, kalbi a- juos brangiai kainuoja, susilietų į vieną LSS ® į minėse ir politinėse kovose te. MTS ir MANP (Motornizaciją.
pie tuos bandymus, ką A- Be to, Amerika paėmė
daug rimčiau, daug atkak arklinis nuomavimo punk Nash ir jo mergina. Kai jiedu ėjo sykiu, du kiti vete
Toliau
d.
Bostono
Sočia-i
merikos karo vyriausybė daug Japonijos ir Vokietiliau, negu kitų tautų darbi tas) dirba, tačiau, labai sil ranai pradėjo jai švilpčioti. Nash užprotestavo. Įvyko
listas
pakelia
kitą
svarbų',
pnai, neteikia valstiečiams muštynės ir jis buvo mirtinai peiliu nudurtas. Apačio
darė su atomine bomba jos laivų, kurie jai taip pat) klausimą: būtent, “Senas ninkai.
Bikini salos įlankoj?
i nereikalingi. Todėl jie ir klausimas. kuris visuose
Bet musų žmonės neįver-(ir naujakuriams reikiamos je tiedu veteranai matosi areštuoti ir šerifas (su skry—Jes, Maike, jes. Žmo- buvo pavartoti atomines LSS suvažiavimuose kilda tina. kad jie dirba rimtą paramos. Dūkšto MTS (jos bėle) juos klausinėja. Tai įvyko St. Joseph mieste,
direktoriumi Molodeičik!) Michigan valstijoj.
nės šneka, kad nuo tos bombos bandymams,
vo. tai bendradarbiavimas socialistinį darbą ir sako, trijuose MANP laiko 2n ar
bombos saulė užsidegė, ir j —Tu, Maike. kalbi tik su kitomis Amerikos socia- “užsidarę Ir RepaStebiinv. klius, kurie visiškai netinka Siamo Karalius Buvo
Aš. Feliksas Lekeviciųs. jiefkad del to Amerikoj buvo apie šipus. O kaip su žmo- listinėmis organizacijomis. kaip praeina Amerikos gy darbui. Daugumas» arklių
į
kau
savo motinos sesers, Rožes
Užmuštas
didieji daigai.”
. Lekavičienės, kilusios iš Trakų
tokie dideli karščiai Ar tas nėmis? Juk ant tų šipų tu- 1 Taip, tie klausimai kildavo, venimo
k-e «
Taip, drauge, nėra. Musų serga niežais. Pašaro beveik
:apskrities, Ajitakalnio kaimo,
teisybė?
trėjo būt daug matrosų. bet vis būdavo atidėti, nes spauda, musų kalbėtojai, visiškai nėra, o turimas su
20 metų išvvkusios Ame
Vienas Amerikos dakta prieš
Amerikos* socialistų organi
‘ —Tai yra tamsiij žmo- Kas atsitiko su jais?
puvęs.
Taip
Dūkšto
MTS
rikon
ir gyvenusios Bostone.
musų LSS kuopos ir pats
nių pasakos, tėve. Saulė
—Tėve. su tais laivais zacijos yra bent kelios ir Vykdomasis Komitetas vi ruošiasi pavasario sėjai! ras Cort, kurs apžiūrėjo Paskutinį laišką iš jos gavau
negali užsidegti, nes ji am- jnežuvo nei vienas žmogus, prie kurios mes turėtume suomet stovi ant kojų ir Arklius gydyti tenkinamasi nesenai žuvusio jauno Sia 1937 metais. Mano adresas da
žinai dega.
'Visi buvo iškalno pašalin- dėtis, būdavo neaišku. Vis kiekviename judėjime daly nereikšmingais aktais, o pa mo karaliaus lavoną, sako bar toks:
buvo laukta, gal Amerikos
“atrodo, kaip žmogžudys FELIKSAS LEKEVICIUS,
—Nesakyk, vaike, kad tį
vauja. Ant kiek tas veiki šalu nesirūpinama visiškai. tė
D. P. Camp 563,
visos
socialistinės
grupės
Panaši padėtis ir Zarasų ”. Siamo valdžia pirma i R. P. 16. UNRRA Tcam 28,
tai tamsių žmonių šnek-1 —Tai vistiek. Maike. nemas
duoda
naudos,
tai
jau
o-i
c-___ '
. ,
,
„ . • susivienys ir sudarys viena kitas klausimas. Jeigu butų MTS (jos direktorium šiš- skelbė, kad “įvyko nelai
Wiesbaden, Germany
tos.
Musų
Sceslyvos
Smergerai
buvo
.padaryta.
Rei-1 Ame. ikSs Socialistu Partimė
”
,
bet
karaliaus
žuvi

«a
V?
««<**«
m
■»»<*«
I
I
O
1
v*
1
”
T
1
kov).
Antalieptės
MANP
ar

A’«o
F. Leties Susaidės maršalka ir-, kėjo nors Bimbos vaiska ją. Tada. suprantama, kadi vieninga Amerikos Socia
mas
atrodo
mažiausiai
kliai.
jų
tarpe
dvi
kumelin

kevičius yra prisiuntęs musų
listų
partija,
tada.
supran

gi sako, kad nuo tos bom- .tuos šipus susodinti, tai mes be didelių argumentų
gos kumelės, tiek išvargin panašus į nelaimingą įvy administracija; ir UNRRA leidi
bos saulė užsidegė. Ir jis , butų nors šioks toks pažit- prie tokios Amerikos So tama. mes butume jos da tos,
kad netgi nepajėgia at kį. Greičiausiai jis buvo mą. kuriuo galima jam nusiųs
sako kad ne viena užside- j kas.
cialistų Partijos prisidėtu lis. bet dabar, tai ar verta? sistoti. Pašaro irgi nėra. De nužudytas, o gal ir nusi ti siuntinių ir laiškų. Jei kas no
Dar toliau. “Keleivio” 25
rėtų su juo susižinoti, teįsigija
gė, ale tūkstančiai. Tik aš —Klysti, tėve. Amerikai me. Bet dabar ar butų ver
gučių MANP vedėjas paša žudė.
šitą leidimą.
nr.
už
birželio
19.
drg.
J.
negaliu išfigeriuot, kaip iš to butų buvę daugiau ta?
rų trukumą išsprendė perleiGlaveskas.
LSS
Vykdomojo
Tiesa, d. Bostono Socia
tuose Bikiniuose galėjo bu- ^nesmagumo, negu naudos,
Komiteto pirm. sako: “Su >dam;r laikinai 7 arklius
ti tiek daug saulių. Gal tu Rusija pirmutinė butu listas sako: “Del tos prie važiavimas turės tarti žodį valstiečiams. Panaši padėtis
man išvirozytum?
rradėjus rėkti, kad Ame- žasties musų “veikimas” v- apie Centro Komiteto rinki ir kituose Zarasų apsk. ma—Aš atkartoju, tėve, rikos “fašistai’ skandine ra grynai parapijinis, tiktai mus. Praeityje mes visuo šinų-arklių nuomojimo pun
kad jokia saulė tenai ne “demokratinius darbinin- savo mažame kieme užsida met rinkdavome Komitetą ktuose.”
ręs. o todel bendrieji ir di
Zimariovai, šiškovai, Moužsidegė.
kus.”
referendumu, bet keli meta
dieji
Amerikos
gyvenimo]
lodeičikai taip ir nesugeba
—Bet taip buvo rašyta• —Didelis čia daiktas,
klausimai praeina pro mu atgal l SS konferencija nu- susitvarkyti. Iš esmės, tiek
ir gazietose.
: tarė, del technikos Centre
kad rėktų. Ogi tegul sau sų šalį.” Nevisai taip.
—Ne, tėve, taip niekas rėkia! Amerika galėtų paKomitetą rinkti konferen- MTS, tiek MANP buvo įs
teigti traktorių bei arklių
Jeigu imti Amerikos eko-jcijose - suvažiavimuose.”
re-ašė. Laikraščiuose bu- sakyti, kad tas atsitiko neišrišti. Nedaug prie
vo tik pasakyta, kadtos tyčia. Ve, Stalino burlioką’ nomines ir politines prob-' Tiesa, musų LSS iš pra stokai
monių
teturint,
jas buvo mė
b"mb<r sprogimas nušvie- nuolatos šaudo Ameri- lemas, tai ios labai dide- džios turėjo referendumr ginta centralizuoti.
Vienok,
tė padanges kaip 10,000 ųos raplenus, ir vis sako. lės! Bet tose kasdieninėse metodą. Referendumu nomi- sovietinis ūkis ir čia kvoti
saulių.
kad tai buvo “misteikas.” problemose figūruoja Ame- nacijos eidavo j C. K. ir mo neišlaiko. Užuot valstie
—Olrait, Maike, jeigu tu Anądien trys maskoliai
čiams padėti, sovietiniams
MICHAILOVIC BOLŠEVIKŲ TEISME
viską žinai, tai pasakyk, Austrijoj pavogė amerinų
Į administratoriams teko atsi
kam reikėjo tokią gerą džypę, o kai amerikoną’
kreipti pas “buožes,” pra
šant jų arklius išmaitinti.
bombą be reikalo sPro&"ituos vagišius sugavo, ta;
dinti ?
iie išsitraukė levorvelius i’
BILBO PRIEŠ NEGRŲ
—Tą susprogdė ne be tris jankius peršovė, Mas
TEISES
reikalo, tėve. Buvo tiksles. kva ir vėl sako, kad ta s a t
Amerikos karo vvriausvbė sitiko “per misteika.” Juk
Senatorius T. Bilbo iš
norėio žinot, kiek tokia tu vaike, turbut skaitė
M ississippi kreipėsi į “raubomba, galėtų sunaikint, apie tai gazietose. ar ne?
on kraujus anglo-saksus”
*>riešo laivu atviroj juroj.
—Taip. tėve žinau.
'ississippi valstijoj. kad jie
Tam t;kslui į Bikini salos
—Taigi ir Amerika va
anaudotų visas priemones
įlanka buvo sutraukta a- letu taip padarvt: paleist’’
r neprileistu negini prie balnie 80 visokiu laivų, ir ta komunistu partija ant ma
avimo. Bilbo reikalauja
bomba apie pusę jų nu-, rių dugno ir praneštų Maskad nė vienas negras nebū
skandino ar apdegino. Su-' kvai. kad tai atsitiko nėr
tų prileidžiamas balsuoti
vežti į ta salą ožiai ir kito misteiką. Ir butų šventas
kandidatų nominavimo balkį'* gyvuliai taipgi žuvo. paka jus.
savimose. Jis sako. šiemet
Net juru žuvėdros, kurios
balsuos keli. o 1947 metais
—O ka s tėvui davė tok ir
ių balsuos daugiau. Todel
tenai skraidė, sukrito ju- įkvėpimo?
bus
ramiau visai neprileisti
ron negyvos. Taigi dabar ( —Maike. čia nereikia jo
negrų
prie balsavimo.
vus žinoma, ką atominė ^io įkvėpimo. Pats razuBarzdotas vyras ši kairės, tai gcn. Michailovič, Ju
bomba gali.
anas pasako, kaip parėtką goslavijos šaulių vadas. Jugoslavijos bolševikai dabar
Pakalbink biznierius pa
—Bet kur gi razumas, padaryti. Jeigu aš bučiau teisia jį kaip “išdaviką,” nes jis kovojo už nepriklau
siskelbti “Keleivyje,” pa
Maike. skandinti savo ši- ant Trumano pleiso, tai somą Jugoslaviją. Jis prisipažįsta šaudęs komunistų garsinti savo biznį tarp lie*
pus? Kibą jau tie Ameri- ,taip ir padaryčiau
“partizanus.” kurie plėšė Jugoslsn Įjos ūkininkus
tuvių,

Musu Suvažiavimai
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Puslapi* Penkta*

EPŠTEINŲ IR EPŠTEINIUKŲ DEMONSTRACIJA

jis
“1 modernizuoja,” viską
I
1 • • •I raudonosios
.•
* • armijos
'
• laikraš1—• •
kraudamas ant generalinio tis, ta pačia proga įdėjo is
sekretoriaus. Tokios rūšies toriko Taries straipsnį, kurs
argumentai į lietuvius vei sako, Amerikoje auga fašiz
kia. “šalin” lengva ištarti, mas, kui-s nori sutriuškinti
o ranką pakelti dar leng darbininkų judėjimą, kaip
viau. Na ir nebus iždininko. Hitleris kad buvo padaręs,
Visi smetoniniai “gelbėto o paskui nori primesti pa
jai” atsidus lengviau. Dar sauliui tokią pat “Pax Amevienas toks tuščiagalvis nu- ricana,” kaip Hitleris norė
balsavimas ir SLA vadovy jo “Pax Germanica.”
bė bus apvalyta nuo “nereiMAIKIO TĖVUI PO
Kalingų žmonių.” Jei nariai
PENKINĘ
nepažabos tų smetonuotų
Prisiuntė
politikierių, tai Susivieniji-,,................ ...šie draugai:
.
.. Al.
mas važiuos Laukaičio-Vini- kaupinis is Methuen, Ma.>s..
ko-Bajoro balon maudytis P. Giniotis iš Round Lake
Beach, III., C. Bondzinski iš
skystame “tautiškame” pur Port
Edvvard, N. Y., Mrs.
ve.
SLA Nary*. Eva Lowren iš Detroito, Joe
I Vinaitis iš Akron, O., S.
, Puteikis iš Philadelphijos.
Raudonoji Armija I

Iš Plataus Pasaulio
Kanadoje Svindeliuoja

Rusijos Pageidavimai

Pirmas klausimas, kurį!
Kanadoje susektas rakietas su atominės lx>mbos se Gromyko, Rusijos atstovas,
rais. Sukčiai pardavė tokių uždavė B. Baruch, Ameri
“šėrų” už pusę miliono do kos atstovui, pasikalbėjime
lerių, žadėdami pirkėjams apie atomines bombas, bu
riebius dividendus. Atsira vo toks: Kada Amerika ža
do daug žmonių, kurie pa da sunaikinti savo atomi
norėjo greit uždirbt “ant a- nes bombas? Tas klausimas
tomų, ir pirko žulikiškus-Maskvai yraa paats svarbiausias ir, atrodo, labai skušėrus.
bus...
Australija Prieš Veto

Australijos Darbo Parti
jos valdžios užsienių reika
lų ministeris H. Evatt sako.
Australija iškels Jungtinių
Tautų narių visuotiname su
sirinkime rudenį reikalavimą, kad didžiųjų valstybių
“veto teisė” butų apkarpy
ta. Tai esąs vienintelis bū
das sustiprinti UNO.

Lenkijoj Areštuoja

Du Amerikos žurnalistai,
E. Abel ir John Scott, birže
lio 27 d. suimti Lenkijoj,
lenkų politinės policijos,
jiems ką tik perėjus vokie
čių-lenkų sieną. Jie išvežti
į Poznanę, bet kodėl, už ką.
dar neaišku. Jų pasai buvo
tvarkoje.

Visų Galingiausia

KNYGŲ IR ŽOLIŲ
SANDĖLIS

Aukso Altoriukas, maldų knygelė,
Tilžėj spausdinta, gražiais celuloido
viršeliais ................................... $1.75
Vainikėlis, maža maldų knygelė,
mišios su paveikslais, drūtais apda
rais ............................................... 65c.
Pekla, kur ji yra ir kam reikalin
Grenlandijos Savininkas
Žydų Likimas
ga, su kankinimo įrankiais .... 30c.
Maža Danija pareiškė eRaktas į Gyvenimą, atsidaryk du
Prezidentas Truman sakė
ris,
o atrasi paslėptus nuo tavęs ta
Sugryžęs
iš
armijos
Brooklyno
Epšteinas
norėjo
užsidėti
saliuną,
bet
santi
visiškai
pasiruošusi
senatoriui R. VVagner, jis
vo laimės gyvenimo turtus, arba
Alkoholinių Gėrimų Taryba nedavė jam leidimo tokį biznį steigti. Sako,
tiki, kad 100.000 žydų iš perimti savo žinion milži
meilško apsivedimo gyvenimas $1.00
Nebijok Mirti, knyga su paveiks
tu esi žinomas kaip raketierius. Epšteinas nutarė neapsileisti. Jis pasida
Europos galės išvažiuoti ir nišką Grenlandijos salą.
lais ............................................... 60c.
apsigyventi Palestinoj, kaip Danija perims amerikiečių
rė plakatų, jsigijo dvi Amerikos vėliavas ir įtaisė protesto demonstraciją
Kapitonas Velnias, didelė, 3 tomų
knyga ..................................... .. $1.50
tą siūlė anglų-amerikiečių!įrengtas bazesi Grenlandijos
prie New Yorko valstijos rūmų.
Duktė Marių, graži apysaka
25c.
bendroji tyrinėjimo komisi-' saloje. Prieš šį karą GrenLengvas būdas išmokti anglų kal
bos be kito pagalbos .............. 35c.
ja. Žvdai bus ileidžiami į'landija priklausė Danijai, ką bendro turėjo, tik vė
Neužmokamas žiedas, graži apy
Palestiną po 10*000 iš kai- bet karo metu ten šeiminin- liau buvo siekiama darbo
saka ............................................. 25c.
to;
"
įkavo amerikiečiai.
Gudrus Piemenukas, vargo apsakoordinavimo.
I kymai ...................................... • 25c.
Bimba
ir
Banditai
iiprasideda
nuo
kalbų,
nuo
Be šių slaptų organizaci
Erodas Boba ir velniškas tiltas
Petronclė Lamsargienė
Panamos Kalba
Graikijos Plebiscitas
• ginklavimosi, kol ateina lai............................. 35c.
jų veikė keletas grynai ka
Kaip
Duktė
pustynėj 25c.
Panamos
respublikoje,
A. Bimba, kalbėdamas kas “gelbėti civilizaciją* su Užlaikau visokių vaistų nuo rožių, Sapnų Knygagyveno
Graikijos parlamentas nu
riškų slaptų organizacijų.
su paveikslais, ap
Centralinėj
Amerikoj,
labai
balsavo rugsėjo 1 d. šiais
ronotų kojų ir nuo kaulų gėlimo. daryta ..................................... •_ $1-35
Visos tos slaptos kariškos Waterbury pasakė, kad lie- ginklais...
Stebuklingas Zerkolas, graži apy
turiu Galingą Gydymo Mostj
metais daryti krašte plebis išsiplatino anglų kalba. Ten organizacijos iš pradžių tuvių tarpe esą daug ban-' Liūdna, bet taip yra. Ka- Taipgi
nuo Reumatizmo. Kurie turite kokius saka ................................ •.•••••.•
o
todel
likidaug
amerikiečių,
citą del monarchijos
veikė taip pat kas sau, tik ditų. Ką jis tais “banditais” | rai patys ateina. O jei tre- nesveikumus, kreipkitės, duosiu gerą Grigorius, gražus skaitymai 30c.
mo. Jei graikai nubalsuos biznieriai ir šiaip miestie- vėliau ir jų tarpe pradėta vadina, tai aišku visiems. tysis pasaulinis karas ateis, patarimą ir busit patenkinti. (31) Užkeiktos 3 karalaitės .... 25c.
Keliauninkai j Palestiną .... 30c.
LAMSARGIENĖ.
už karalių, jis bus grąžin- čiai moka anglų kalba. Bet surasti bendra kalba. Poli Kas nepritaria rusų okupa lai aš ir nebūdamas prana- 1814 S.PET.
Virėja-Kepėja. Vaikų Augintoja ir
Water St., Philadelphia. I’a.
tas į sostą. Parlamento rin- i Panamos valdžia išleido tiniam veikimui sudarius cijai Lietuvoje, tas ir “ban ’u sakau, mes jį remsime,
Vyrų Užlaikytoja, apie 450 visokių
reeceptų, kaip geriau jiems tikt $1.00
kimuose monarchistų parti- parėdymą, kaa ispanų kai koidinacijos centrą, greta ditas.”
dirbsime išvisų jėgų, kol
Salemonas. laimių knygutė
15c.
ja gavo daug balsų, bet mo ba visur butų pirmoji. Ispa politinio veikimo prasidėjo
Hitleris irgi vadindavo bus iškovota pergalė! Tada
Sapnas Marijos ant Alyvų Kalno
..................................... 20c.
narchijos likimą spręs bal nų kalba lieka oficialinė taip pat grynai jau busimos visus, kurie jam nepritarda- pasibaigs kalbos ir tik liks
Burykla ir Burtininkas .... 35c.
Jieškau
savo
dėdės
Kazimiero
Kati

Panamos
kalba.
savimas.
Karvės ir nauda iš jų, geresnių
valstybės darbo atstatymo ( vo, banditais. Man keliau noras greičiau užbaigit su liaus. prie karą gyvenusio Clevelande. sūrių
padarymas, su paveikslais 25c.
jant
per
Vokietiją
1933
merusiška diktatūra, kad Stali lėlike karo mano ryšiai su juo nu Istorija
veikla. Čia veikė įvairių įseno ir naujo testamentų,
truko.
Jei
kas
iš
tautiečių
žinotų,
vairiausios komisijos, kurių tais Berlvne teko savo aki- ną galima butų nuteisti su kur mano dėdė (motinos brolis) da su paveikslais.............................. 35c.
gyvena, prašau man pranešti Į Nedoras Žydas, jaunų merginų
vyriausias tikslas buvo pa mis matyti, kaip žmonės bu- , kitais karo kriminalistais bar
kupčius ......................................... 50c.
tuos narius nrasįkalti- šiuo adresu:I
Ponsko Piloto galas ............... 10c.
ruošti busimų įvairių įsta vo areštuojami iš viešbučių
120 Dainų Rinkinys ............... 75c.
ir
namų.
Kada
paklausda

Waldzedl
35,
mus.
tymų projektus. Šie projek
Savizrolas. juokingi skaitymai 5Oc.
l^i Ried im Innkr..
St.
V-li*.
vau,
už
ką
tuos
žmones
atai lietė socialinį gyvenimą,
Girtuoklio Gyvenimas ........... :tSc.
Ober Oesterreich (Austria).
Kantičkos, šv. giesmės" ..: .• $2.50
Brooklyn, N. Y.
ūkiškąjį,
įstatimdavystės, reštuoja. tai atsakydavo,
Gromatos
į Lietuvą, su dainelėm,
Pajieškau
brolio
Pelekso
Grinskio.
j
busimos santvarkos gairių jog areštuoja banditus. Bet
kilusio iš Panevėžio apskrities. Ku 15 skirtingų pasveikinimų, tuzinas
piškio valsčiaus, Braskuškio kaimo, 40c., 3 tuzinai už $1.
Vokiečių Terorą* Nepalaužė Lietuvių — Kvislingų
nustatymą, valiutos ir t.t. geriau išsikalbėjus, paaiškėNereikia Iždininko
kitąsyk gyvenusio Boston apvlinŽOLĖS A KRATOS FORMOJ
Lietuviai Neturėjo — Komunistai Neveikė Prie*
Žodžiu, darbas virė visais ' davo, kad tuos žmones su
kėj. O mano žmona. Uršulė I.apei- Nervų suirimas ir nemiga .. 85c.
iš Starkonių kaimo. Viešintų Nuo cukrinės ligos ..................
..
80c.
Nacius — Lietuvių Tikslą* Nepriklausoma Lietuva
frontais. Kiti dirba įvairio- imdavo, kaipo nefritai ianBuvau SLA seime. Klau kytė.
valsčiaus, Panevėžio apskrities, pa Vidurių valytojas ....
..................
60c.
še komisijose net nesusivo-J cius Hitleriui. Dabar Anta- siaus per kelias dienas viso jieško pusbrolių Jono. Kosto ir Ur Nuo veneriškų ligų ..............
.
$1.20
(Laiškas iš Europos)
kė. kuriems galams jie tuosi:ias kalba, kaip tikras hitle kių kalbų. Daugiausiai man šulės .Juozėnų, kilusių iš Paketurių Skausmingų mėnesinių reguliatorius
kaimo. Kupiškio valsčiaus; Išpeikiu
..................................... 60c.
rininkas: nepritaria kas'
iš Duoniunų kaimo. Kupiškio vals Nuo dusulio, kosulio ir mainų
(Pabaiga)
• civilės valdžios parėdymai projektus ruošia ir kam tie Stalinui, jis tuoj ir lipdo krito į akį kalbos apie iždi čiaus;
Šimkūnų iš I«iitelių kaimo ir' asthmos ................................. 60c.
bus reikalingi.
ninką: sako, nereikia iždi Sanvaičių
Slapu, veikim..
i nebav.° vykdomi, jei tik projektai
iš Laičių kaimo. Viešintų Nuo vandenligės ...................... 60c.
Taip kietai konspiratyviai “bandito" vardą...
valsčiaus. Panevėžio apskrities. Pra Nuo užsisenėjusio kataro bei hay
ninko!
Bus
pigiau
be
iždiTai štai del ko. vokiečiu ',ne,s tu°s Parėdymus bend- tasai darbas buvo vykdoWaterburietis.
jų pačių arba juos pažįstančiųjų
fever ......................................... 85c.
dininko, bus patogiau be iž šom
pranešti jų adresus, už tai busiu la Nuo inkstų akmenėlių bei strėnų 60c.
okupacijos metu lietuviu ™ ,fron,tu Pasisakydavo l,e- mas.
bai
dėkingas.
(39,
dininko, bus moderniškiau
Nuo visokių reumatiškų skausmų 60c.
tautos slaptas veikimas taipitu'?d slaPta ?Pauda-. .
JONAS GRINSKIS.
Vyriškumo pataisymas ........... 85c.
be
iždininko...
Atrodo
Bus
Kara*
Aišku, tokiose sąlygoje
38 Robinson St.. Toronto, Ont., įTrajankos,
plačiai buvo išvystytas, kaip:,
sugniuždavo vis. vostambios .............. 60c.
Canada.
O kas iždo reikalus ves?
j Kamparas, pakelis ...................... 35c.
niekuomet! Kad ir dienomis' klec,y keslnlma' ’r ^slnl toksai darbas negalėjo eiti
Plaukų augintojas — saugoja juo3
Ar Amerika kariaus, klau
sako, turime genera
ir naktimis tūkstančiai vo mai. Buvo aukų. buvo di visai normaliai, kaip priva šia visi žmonės. Apie karą Nugi.
nuo pražilimo ............ ..... 60c.
sekretorių, jis gali ves
Nuo nemalonaus burnos kvapo 85c.
kiečių slaptos policijos par džiulės aukos, bet buvo ir lėjo jisai eiti. Bet buvo kalba pas mus visi, darbi tilinįiždo
Tiesa, jei Pajieškau apsivedimui draugės, ne- Nesišlapink miegodamas .......... 60c.
eigūnų zujo po visą kraštą, kas pavaduoja iš fronto, iš daug ir kruopščiai nuveik ninkai dirbtuvėse, saliunuo- i jam bus reikalus.
nutukimo, eik kudyn .... 85c.
sunku, jis gali pa- senesnės kaip 45 metų. linksmaus Nuo
betgi paraližuoti slapto vei slapto veikimo fronto, kri ta.
budo ir mylinčios gražų gyvenimą. Nuo surūgusio pilvo (heart burn)
........ . .......................... 85c.
Tasai slaptas Lietuvos se, sueigose. Daugelis žmo Įsisamdyti sau pagelbininką. Meldžiu prisiųsti ir savo atvaizdą.
kimo nepajėgė. O tuo pa- tusius, ar išėjusius.
Tyra
mostis.
nuo bile kokio nie
C.
U.,
(27)
ėiu metu tasai slaptas vei-i T^.i. sIaP^aa. ™kimaf veikimas nesiribojo vien tik nių yra prieš karą. labai'o jei pagelbininko neužteks 7907 Korman, Cleveland 3 Ohio. žulio, Rožės, Pailių, Poison Ivv. gy
do visokius skaudulius, apdegimus
kimas ne tik kad nemažėjo,! Padėjo ne tuoj. Ik. amo- politiniais Šukiais, bet jisai daug yra tokių. Bet ir tie. jis galės paimti dar kokią
ir t.t. .............
$2.25
Norėčiau
susipažinti
su
mergiį
kalba
mergaitę.
Ar
bus
pigiau?
'
nes
vieni
kitus
pažino,
vie

bet jisai tolydžiai augo, bu ni kitais pasitikėjo, jisai ė- buvo daug įvairesnis ir pras kurie yra prieš karą. baras: Kas tą gali pasakyti... Tie, na arba moterimi be šeimynos, kad Pailių arbata arba mostis ___ 85c.
M. ŽUKAITIS,
(41)
butų apie tokio amžiaus kaip aš, 50
jojo. Žinoma, čia dar padė jo labai lėtu tempu. Tik ko mingoms. Ne vien tik ko apie karą. ginčijasi,
335 Dean St.. Snenrernnrt. N V
metų
ar
daugiau.
Turtų
nejieškau;
kurie
siūlė
panaikinti
iždisu
kitais.
jo viso* krašto žmonių aiš kis penketas menesių pra vos keliais eita, bet ir kū
but.i kad ir farmerkaitė. Pla PAAIŠKINIMAS: Del aukščiau
Atrodo, kad dabar pas ninko vietą, mažiausiai gal gali apie
save parašysiu laišku. At skelbiamų knygų prašome kreiptis j
kus ir nedviprasmis nusitei slinkus nuo vokiečių okupa ryba. Tokia kūryba, kuri inus atėjo B'10 metai. Tada vojo apie pinigų taupymą, čiau
sakymą duosiu visoms
(27) patį skelbėją. “Keleivio” administ
tiktų
tik
taikos
metui.
gal
kimas prieš vokiečius. Šita cijos pradžios jau prasidė
M R. P. B.
racija jų nepardavinėja.
Bet buvo tikslingai užsimo irgi visi kalbėjo apie karą. Jiems rūpėjo “panaikinti 435 Lincoln Avė., Brooklyn. N. Y.
“Kel.” Administracija.
aplinkybė stipriai padėjo

KAS MUMS RAŠOMA

Birželio 22 d. Rusijos
spauda, penkių metų vokie
čių užpuolimo ant Rusijos
sukaktuvėms, plačiai rašė apie Rusijos karišką galybę.
Valdžios organas “Izviestija” ąako, kad Raudonoji
Armija yra visų galingiau
sia visame pasaulyje, ji tu
ri geriausią organizaciją ir
yra labai stipra. Laikraštis
sako, raudonoji armija yra
pajėgi ir vėl ginti kraštą
nuo fašistinės reakcijos.
“Raudonoji
žvaigždė,”

PAJIEŠKOJI 91AI

Lietuviai ir Naciu

APSIVEDIMAI

jo megstis slaptų organiza ta visus, kas tik galima į tą nes Europoje karas jau ėjo. iždininką” ir tai tą iždininslaptam veikimui.
darbą įtraukti. Ne visi žmo Daug musų žmonių ir tada ką. kurs dabar yra iždininTasai slaptas veikimas cijų tampresni ryšiai.
nės tinka grynai kiuopščiam karo nenorėjo, prieš karą ku. Jei iždininku butų koks
Slaptas Organizacijų
ryškiu raudonu siulu ėjo
konspiratyviam darbui, tad kalbėjo, bet ilgainiui karas smetonuotas tipas, apie pa
Tinklas
viena linkme, vieno tikslo
Suprantama ir pateisina jiems duota toksai darbas, buvo “iškalbėtas.” Ar tik naikinimą iždininko vietos
visiems bendrai siekiamo,
niekas nebūtų kalbėjęs. Vi
tai savos valstybės atstaty ma, k\d konspiracijos sąly del kurio konspiratyvumo nebus ir dabar panašiai?
sos
kalbos kilo todel, kad
Aš jau pagyvenęs žmo
mo reikalas. Jokio komunis gose tokių organizacijų pra jie patys stipriai abejojo ir
iždininkas nėra toks nušiu
tinio veikimo vokiečių oku džia buvo labai sporadinė ne visi ir ne visuomet susi gus. Kai mano dar pusėti
ręs
politiniai, kaip musų
pacijos metu visai nebuvo ir lokalio pobūdžio. Tik vė graibė. kuriems galams ir nai jaunose dienose, prieš
pirmininkas,
kaip musų se
jaučiama ir jie jokios slap liau, tos vietų organizacijos kam jie tuos visokius pro pirmą pasaulinį karą žmo
nės užsimindavo apie karą. kretorius, kaip musų dakta
to* literatūros visai neturė pradėjo mėgsti ryšius. Kitos jektus ruošia.
Bet buvo duota tokiems tai sakydavo, jog karas su ras kvotėjas arba kaip re
jo. Tik vėliau jie pradėjo jų taip ir pasiliko veikią vi
daktorius Bajoras ir kaip
nuleidinėti parašiutininkus, sai savarankiai. Todel ir gi asmenims kietai suprasti, griaus musų ‘civilizaciją.
kiti pilki SLA politikieriai,
kurie veikė rusų belaisvių mė taip vadinami nauji są kad taip reikia ir taip turi Taip pat kalbėjo ir prieš an
kurie sėdi ant dvejų žirgi
tarpe. Jokio pritarimo gi lie jūdžiai. Iš kurių keletas jų būti ir apie tai nereikia vie trą pasaulini karą. Dabar ir ir taiko, kaip tas pasakos
gi daugelis baukštosi. kad
tuvių tarpe neturėjo ir te- minėtinų, tai štai laisvės ko šai skelbtis.
glaudusis veršelis, žysti dvi
nais net nemėgino jieškoti votojų sąjūdis, aktivistai, Buvo žinoma ir kuriozų. karas sugriaus “civilizaci karves.
bendro lietuvių fronto sąjū Kaip kas manė, svajojo, ją.” Bet tas neatbaidys nuo
bet kurių ryšių.
Vienas iždininko panaiki
Slaptojo veikimo įtaka, dis, išsikristalizavo iš vol- štai kaž kaip Lietuvos ne karo. Aš nežinau, kas karus nimo šalininkas, pittsbur
vokiečių okupacijos metu demarininkų įtakos nacio priklausomybė savai m i at gimdo, apie karų priežastis
Lietuvoje buvo absoliute. nalistų sąjūdis, o taip pat siras ir štai jau jie busimos daug esu girdėjęs, bet atro- ghietis Mažukna, prieš vyk
seimą, atvaatva
eili- namas
damas įi SLA seimą
Kadangi tasai veikimas vi slaptai veikė tautininkai, santvarkos pagrindus kruo do, kad mes paprasti, emniai
žmonės
Okios
įtakos
i
žiavo
į
bolševikų
susivienisų slaptų organizacijų tu jau nekalbant apie kitas iš pščiai ruošia, bet svajote ne
rėjo vieną vyriausią tikslą— seno veikusias Lietuvos po svajojo, kad jie jau yra į- kara ar taika neturime. Mesi .-imo seimą ir čia pasisėmė
išvaduoti Lietuvą iš okupan litines partijas ar sąjungas, traukti į slaptą darbą ir galime čia kažin kaip kai-! dvasios šventos ir žinių,
tų ir atstatyti nepriklauso kaip štai socialdemokratai. tam darbui dirba išsijuosę. bėti prieš katą, o ka tos kaip geriau rūpintis SLA
musu kalbos
Ru- reikalais! Kitas,
Bet apie tą slantąjį darbą
u«i.,ąn,iuaų
n*..,- paveiks £i --.. bostomškis
mą valstybę, tai aišku, kad liaudininkai, krikščionys de-: —
kaipo toksai visų buvo su mokratai ir t.t. Visos tos po- bus kituose laiškuose dau- sijos politiką Nič nieko, f' Mockus, sake, jis nonsišmesti
1 .iei rusai šiaušiasi, Amerika] demizuoti bLA ir is
prastas ir * įsiems troškia- litinės slaptos organizacijos giau.
iš
pradžių
savo
tarp?
maža
T.
J.
irgi negali atsilikti. Taip iš \aid\ bos iždininką. Taigi,
mas. Ir griežčiausi vokiečių

1

I

LENGVAS RUDAS
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
SU FONETIŠKŲ IŠTARIMU IR TRUM
PA ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA

Šis rankvedėlis yra sutaisytas taip aiškiai
ir praktiškai, kad kiekvienas gali lengvai
pramokti angliškai, čia telpa sutvarkyti
reikalingiausi pasikalbėjimai jieškant dar
bo, nuėjus krautuvėn ko nusipirkti, pas
daktarą ar traukiniu važiuojant.
Gaunamas “Keleivio” Administracijoj,
kaina 35 centai
“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

SS*

i

KELEIVIS. SO. ROSTOS

rusifcp;a žešiau
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MADOS SEKANČIAI ŽIEMAI

"Keleivio” Knygos

Moterų Skyrius

Į AR BUVO VISUOTINAS
TVANAS?

Š| SKYRIŲ TVARKO
M. MICHELSONIENĖ

DfiLKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

D . ..
.
, .
.
Valgyt ir gert reikia dėl to, kad
. BažayH? 5akotl“d ^T0’v° BOį*; I norisi, atšaus nepagalvojęs ii------“ sakoJ. kad nebuvo. Jeigu buvo tai ] Bet dėi ko
norisi? Dėl ko be vai]
kamgi Nojus butų galėjęs surinkti j įžmogus
moj?u> silpsta? Ir dėlko vienas mai
kelias dienas visų veislių gyvūnus, stas duoda daugiau spėkų, kitas ma
žiau? Dė
žmogui reikia cukraus,
druskos ir kuų panašių dalykų? Ko
dėl jam reikia riebalų? Šituos klausi
mus suprasi tiktai iš šios knygutės.
žemę apsemtų? Kur tas vanduo da Parašė D-ras G-mus. Kaina .. 15c.

Moterys SLA Seime

Tikro moterų delegačių syti ir visos pasipuošusios
skaičiaus 44-tame SLA sei vėliausios mados ilgom suk
LYTIŠKOS LIGOS.
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. ParaM
tai kitią klausimų, į kuriuos negali
me neteko sužinoti, nes ne niom. Malonu matyti, kad
D-ras F. Matulaitis. Antra, peržiūrė
atsakyti
jokis
kunigas,
yra
nuosakiai
visi delegatai kartu pribu-, musų moterys moka taip
ir aiškiai išdėstyti šitam veikale. ta ir papildyta laida. Kaina .. 2Se.
Knyga be galo įdomi. Kas žodis—tai
vo, tačiau atrodė, kad bent gražiai atrodyti.
faktas; kas sakinys—tai naujas ku KURGI VISA TAI NYKSTA?
Bankieto programą išpil
pusė visų delegatų buvo
nigų argumentas griūva. Mokslas ir
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
mokslas nuo pradžios iki galo.
moterys. Be to. daug mote dė vien moterys, išskiriant
žmonės kuria per amžius? Šį intri
Kaina
.............................................
guojantį politiškai-ekonomiškų klau
rų buvo atvažiavusių kartu akompanistą, kuris buvo ne
sima aiškina garsuis Vokietijos ■ so
su vyrais vien pasižmonėti. lietuvis. Pirmiausia Aldona
cialdemokratų teoretikas Kari KautaTABAKAS.
Seime, kaipo viešnia, da Dulbytė iš Bridgeporto ge
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau ky. Kaina ................................- 10a.
kimės rūkę! Pagal A. Apolovų ir KAIP SENOVĖS ŽMONES PERSIrai
sudainavo,
rodos,
tris
lyvavo ir artistė Amelia
daugelį iš gyvenimo patyrimų pa
STATYDAVO SAU ŽEMĘ
rašė K. Stiklelis, So. Boston, Mass.
Tataroniutė, kuri su šio dainas. Po jos sekė Birutė
Labai
įdomus senovės filosofų da1909
m.,
pusi.
63
..........
...............
25c.
taipgi iš Bridgeleidimai apie žemės išvaizdų. Pagal
skyriaus vedėja iš Bosto , Sapiegaitė,
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
porto. Ji puikiai pagriežė
no atvažiavo automobiliu. smuiku, tik gaila, kad per
knygutės dalis yra: "Išvirkščias mo
žingsnis prie sviesos.
kslas arba Kaip Atsirado Kalbos.”
Vieno
akto
vaizdelis
ir
monolo

Užbaigus seimą, jodvi ke svečių garsias kalbas ir pa
gas NAŠLAITĖ. Parašė K. S. Lie Parašė Z. Aleksa.
40 pusL ...................................... 10c.
tuvaitė. So. Boston, Mass.
letą dienų viešėjo pas la tarnautojų
vaikščiojimą,
1914
m..,
pusi.
23....................... 10c.
bai simpatingus draugus buvo sunku muziką girdėti.
DŽIAN BAMBOS SFYClAl.
Kai sniegas sninga, tai madų kūrėjai kuria madas busimai vasarai, o
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, na
Brewerius, Fairfield, Ct., Aiškiai matėsi, kaip tas kle
NIHILISTAI
gu Amerikoj munšaino. Šioje knygo
kai
ateina
vasaros
karščiai,
tada
drapanos
siuvamos
ateinančiai
žiemai.
Tragedija trijuose aktuose. Vei je telpa net 72 “Džian Bambos spykurie bostonietes puikiai gesys artistę erzino. Gaila,
kalas perstato nužudymų caro Alek čiai,” eilės, pasikalbėjimai, humorispavaišino. Draugė Elma kad tokia talentinga artistė Šis vaizdelis parodo keletą suknelių, kokios bus neešiojamos po šešių mėn.
sandro II. Labai puikus ir nesun tiški straipsniukai ir juokai. Antra
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš pagerinta laida. Kaina ............. 26c
Brewer yra lietuvė, baigus statoma tokiu netinkamu
viso reikalaujamos tik 28 ypatos.
laiku.
KELEIVIAI
Elsie Ilgaliežuvė So.
Boston, 1913, pusi. 61.......... 25c.
masažisčių mokyklą.
PAPARČIO ŽIEDAS.
Skiriant komisijas, prezi Trys sesutės Makarevi\'eiė vagonais jaunystę ir laimę,
Ir keturios kitos apysakos: (1> Ne
čiutės
iš
Waterburio
’
abaij
AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
i
Skaitau “Vilnyje” kokios
dentas Laukaitis paskyrė Į
ažsitikintis Vyras; (2) žydinti Gina;
ėjo
žmonės
per
sniego
lygumas,
(3) Klaida; (4) Korekta. Jose nuro
tai Elsies ilgus pletkus prieš KRISTAUS VIETININKAS? doma
ženklelių prisegimo komisi gerai sudainavo tris dainas.
pėdas jų žymėjo šiurpas ir baimė,
kaip žmonės paikai tiki į viso
Jas
sekė
iš
\Vashingtono
Parašė
kun.
M.
Valadka.
Knyga
“Keleivi.” Ta bolševikiškos drąsiai kritikuoja Romos Katalikų kias prietaras, bartas ir tt. .... lBe
ją M. Zorskaitę, Aušriutę trijų lietuvaičių — Elenos,
durtuvais sekė i šiaurę lydimus.
gazietos rašytoja nori su bažnyčios autoritetų ir faktais paro
(Mrs. Williams), P. Grybie- Aldonos ir Mildos — trio.
'
•
* n
T Aiuonos
.nituos
kad jis nėra joks Kristaus vie ALKOHOLIS IR KŪDIKIAI.
mušti... “Keleivi.” Jai nepa do,
Kiekvienas ant rankų nešė
nę n A. a
§• ‘ i Jos svečius palinksmino piatininkas. 224 pusi. Kaina .. $1.25
Arba kaip tėvų vartojami svaigi
tiko Kapsės pasisakymas dėl
namieji gėrimai atsiliepia įų val
atimtą laimę ir šaltį aiškų.
laiškų skaitymo komisiją — nu ir dviem gitarais. Pas
kams. Kas yra arba tikisi kada nors
pokarinių musų bėdų, dėl KORIUS DIEVUS ŽMONES
Keleiviai stingstančiom rankom rašė
P. Lapienę, A. Devenienę, kutinę programoj buvo Ag
kati kūdikių tėvais, būtinai turėtų
GARBINO
SENOVftJE?
streikų, dėl valdžios neveik
ūtyti šitų knygutę. Kaina lOe
perskaityti
laišką
O. Račkauskienę ir A. La nieška Vokietaitienė. Ka
lumo. Kapse nejieškojo vi Panašios knygos lietuvių kalboje į
zauskienę.
dangi svečiai buvo jau pa
sų negerumų priežasčių, ji iki šiol da nebuvo, čia aprašyta ko EILES IR STRAIPSNIAI.
į tuos, kurių nematyti jau.
Rytinėj sesijoj, 16 d. bir valgę ir stalai nuvalyti, tai
kius dievus garbino senovės indai bei
tiktai pasakė, kas yra.
Šioj knygoj telpa 23 gražios eilės,
arijonai, egiptėnai, chaldai, asyrai,
Šąlančios lupos kartojo: negrįšim...
želio, buvo Įspūdingai pa jai dainuojant buvo ramu.
daugybė
straipsnių, juokų ir tt.
lietuviai,
barbarai
ir
tt.;
kaip
tie
die

Amerika turtinga šalis, vai vadinosi, kur jie gyveno ir ko Paikiai iliustruota.
Kaina .... 26e
gerbti kare žuvusieji SLA Ji turi stiprų ir gerai išla
balsai alpo. akvratin tyso—
bet
karui
pasibaigus
čia
SOCIALIZMAI
IR RELIGUA
kius
jie
santikius
su
žmonėmis
turė

nariai jaunuoliai. Viso jų vintą balsą. Labai gerai su
o aidas —__ grįšim.
jo. Knyga stamli ir labai užimanti.
daug ko trūksta. Kas dėl to Tai
Labai įdomi Knygutė šituo svarbiu
yra tikra tikėjimų istorija. $1.00 klausimu. Jų turėtų perskaityti kiekžuvo 18. Pagerbimo cere dainavo dvi dainas lietuviš
j
kaltas,
galima
ilgai
kalbėti,
nas katalikas ir socialistas. Parašė
monijos iššaukė nevienai kai ir ariją iš operos “BarBet keleiviai aido negirdėjo:
MATERIALISTIŠKAS
E. Vandervelde, vertė Vardunas.
bet
Kapse
nieko
nekaltino,
motinai ašaras. P. Onai Bie- ber of Seville.”
Kaina .......................................... 10c.
vėjai, kurie ėjo su jais, išbėgo pirmyn
(STORUOS SUPRATIMAS.
tik
pasakė,
kaip
yra.
žienei, Dr. Biežio žmonai,
ir
mirė
ant
lauko
tuščio.
Si knygelė aiškina proletariato fi- Į MONOLOGAI IR
Rytojaus dieną daugelis
Jei dirbtuvės streikuoja, lizofijos
kurių sūnūs, leitenantas S. delegačių
Keleiviai
klupo
keistai
taip.
mokslų. Jei nori žinoti, kas
ir delegatų nepa
\T
rhivrt IrsiFP hllVO
A. ¥• TYiotof
Irom Irimai
- ---- 0
jos nieko nepagamina. Tą gimdo pasaulyje įvairiausius nuoti- DEKLAMACIJOS,
i-ii
maivv,
naip nūnai imiuaini VU
pirmoj sesijoj, nes
jų, labaii gražių ir
h juokingų' mouoln
turėtų suprasti ir bolševikiš- gft, gLfiSįS?*
prisegta auksinė žvaigždė. sirodė
_
__ proti
gų
ir
deklamacijų.
Visokios temc«
sirgo vidiniais. Daugeliui
jantiems
darbininkams
neapkaika davatkėlė. Dirbtuvės tik
darbininkiškos,
revoliucionieriškos
Daug keleivių ant kelio liko.
Kai seimo salėj ėjo šitas svečių pakenkė maistas va
Kaina
........................
28c
tautiškos, humoristiškos ir laisvam*
tai tada gamina, kada jos nuojama.
Niekas kūnų jų neskaitė.
liūdesio momentas, Yale U- karykščiam bankiete.
niškos. Visos skambios, visos geros
dirba.
Jei
yra
streikai,
ga

Tinka visokiems apvaikščiojimams.
SOCIALIZMO TEORUA.
Snaigės prie alpstančių lupų lipo,
niversiteto vaidai gaudė
koncertams ir tt. Antra pa
myba mažėja. Jei yra lo Šis veikalas trumpais ir aiškiais baliams,
Paskutinėj sesijoj ponia
netirpo.
Lietuvos ir Amerikos him
gerinta laida. Kaina .................. 2$c
kautai, gamyba irgi mažėja. faktais parodo, kaip iki šiol keitės)
nus. Gaudimas aiškiai gir Mockienė, buvusio iždo glo
Juozas Kėkštas.
draugijos formos, ir kodėl turės būti KUNIGŲ CELIBATAS,
bėjo
Mockaus
žmona,
buvo
Kas dėl streikų kaltas? pakeistas kapitalizmas. Kaina
dėjosi per atdarus svetaib
Iš rinkinio “Rudens Dugnu.’
ši knygelė parodo, kodėl Romos
nės langus. Už keliu minu-! apdovanota aukso pendanYra visokių streikų priežas
popiežiaus kunigai neeipačiuoja. čia
tų ir svetainėj tuos himnus11
bmo ta dovanele tiek
išaiškinta visa jų bepatystės istorija,
čių. Daugiausiai jų kyla dėl
jos pasekmės ir doriškas dvasiškijos
sujaudinta,
kad
net
apsivergyvenimo
brangumo
ir
dėl
sudainavo paskirtos daininupuolimas. Šių knygų turėtų per
ninkė “ O Biežienė A Vo- kė- kai P- Koliėienė tą <loskaityti kiekvienas vyras, tėvas ir
uždarbių
atsilikimo
nuo
pa

DIDYSIS
LIETUVIŠKAS
kietaitienė Fr Z. Vitaitienė. vanel« Jal ant kakl° užkabi
jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų mo
brangimo gyvenimo. Yra ir
terį!, dukterįs ir mylimosios nepa
SAPNININKAS
no.
pultų į tokių kunigų globų. Parašė
kitokių streikų priežasčių,
Joms akompanavo p-lč Mikun. Geo. Townsend Fox, D. D., su
Iždo globėja, p-lė E. Mi- Naikinkim muses, nes jos sų sveikatai.
bet šitoji svarbiausia. Jei
lietuvino Ferdinand de Ssmogitia.
lerytė.
yra
užsikrečiamų
ligų
pla

gavo puikų bukietą
Geriausias būdas nuo jų kur bolševikai Įsivelia i li
Su Salemono Galva
Kaina ......................................... 2te.
Dr-gė V. Količienė šioj kužiutė
ir korsažą už savo nenuils tintojos. Kadangi jų kūnai apsisaugoti. įai naikinti jų nijų vadovybę, jie dabar
sesijoj, su kitais SLA vete tantį darbą.
išėjo iš spaudos. JamejKODftL Aš NETIKIU
yra labai maknoti ir kojos veisimosi vietas. Miestuose stengiasi kelti streikus vien Jau
.
.
. _
.
ranais, irgi buvo apdovaPastebėtina, kad visos apdengtos šimtais plaukelių, tas lengviau padalyti, kaip dėl to, kad pakenkti Ame- išaiškinta virs o,000 sapnų. I DIEVĄ?
- T^ .... . ... „ ,
Laisvamanis čia pasako, kodėl Jis
lota.
moterys balsavo už pasky- todėl jos landžiodamos po fanuose, bet jei bus tikro
- tikėti.
- - Pilna
— argumentų, 'kanų
‘
^Posėdžių diskusijose ino- .rimą $1>00() Amer Lietu_ visokias išmatas ir nešvaru- noro ir pasiryžimo, tai bus rikos valdžiai. Bet didelėj Knyga Turi Virs 300 Puslapių negali
nesumuš' joks jėzuitas. Ksina tos
daugumoj
Amerikos
uni

terys mažai kalbėjo, issky-jvių Tarybai ir Lietuvos mus, surenka ant savęs dau galima visur. Jei jau visai joms vadovauja ne bolševi Nustatyta Kaina Yra $2.00, knygutės ..................................... $0e.
rus delegatę Tumav įcienę is t.rerntjnjams remtj fondan. gybes visokių ligų bakteri išnaikinti nepavyks, tai nors
Bet “Kelevio” Skaitytojams
KUR MUSŲ BOČIAI
jų. Kur tik daugiau nešva jų gausumą galima žymiai kai, ir jei jos streikuoja, tai
Bostono, kuri dažnai prašė BostoHetėQ
GYVENO?
Atiduodam už $1.00.
džiaugiasi, rumo, purvo ir puvimo, ten
tam yra rimtos ekonominės1
balso ir reiškė savo nuomo- ^osior.ieie,.
Biblija sako, kad pirmutiniai žmo
sumažinti. Ūkininkai gali priežastys.
kad
sekantis
SLA
seimas
nės gyveno Rojuje. Bet mokslas Rojų
pilna ir musių. Jos visur nu gauti veltui nuo valdžios
nę. Nors moterys balso ne bus Bostone.
visai atmeta. Mokslas mano, kaa
lekia ir po viską išlandžio- tam tikrai išleistą brošiūrė Tai ko čia Elsie ilgaliežu
ėmė, bet diskusuojant opes
žmonijos lopšinė buvo šiaurėje. Ir ši
Užsakymus
Prašom
Siųsti
M. M.
knyga parodo, kodėl taip manoma,
nius klausimus, jos daugiau
ja, todėl jos netik apteršia lę, kuri aiškiai nurodo, kaip vė piktinasi? Ko ji spjaudo
j Labai įdomus ir pamokinantis
si,
kaip
katė
prie
karštos
ko

triukšmavo, negu vyrai. D.
ir užkrečia ligomis maistą, naikinti muses. Reikia tik
šės? Ji, tur būt, ir pati to “Keleivio” Administracijai: ' skaitymas. Kaina ..................... 25c.
APIE VALGIUS bet ir kitus daiktus.
Klingai prilyginus Dr. Gri
parašyti Į U. S. Department
636 Broadtvay,
Tik Įsivaizduokit musę, of Agriculture ir paprašyti nežino.
gaiti prie Stalino, jos sukė
“Keleivis,” <36 Broaduray,
Chicagiškė.
kuri kelios minutės atgal Farmers Bulletin No. 1408.
lė prieš ji (Klingą) toki
ŽUVIS ISPANIŠKAI
So. Boston 27, Mass.
Seeth Boston. Mate.
triukšmą, kad šis buvo pri
Paimk 2 svarus juros žu maitinosi kokio ligonio iš Pinniausia reikia išvalyti
verstas atsisėsti ir daugiau vies (geriausiai tinka had- matom, ar tupėjo ir ėdė ko kiemus, laikyti išmatas už-,
per visą seimą neišdrįso bal dock). Paspirgink supiaus- kį nors pūvantį nustipusi dengtas ir tuoj, kaip tik šil
so prašyti. Jos taipgi stip tytą svogūną ir Įmaišyk tris gyvūną, o dabar atlėkus ir tas oras ateina, reikia sudėti
riai reiškė savo valią svars šaukštus miltų. Įdėk puodu nutupus ant jūsų stalo lai sietus Į visus langus ir du
tant iždininko pareigų pa ką kenuotų tomeičių, pusę pioja po maistą, palikdama ris, kad musės Į namus ne
naikinimą. matyt, nevisai šaukštuką druskos, žiupsnį šimtus bakterijų, kurias jus galėtų įlysti. Tas, kurios įGeriausia dovana yra
suprasdamos to įnešimo žalio pipiro, vieną lapelį, kartu su maistu suvalgote, sigauna, tuoj reikia vieno
ta, kuri visuomet nau
svarbą.
paprastų pipirų, vieną gvaz o tuomet gal suprasite, koks kiu ar kitokiu budu sunai
ja ir draugo vertina
Rodos, tas opus klausi dikėlį ir pusę šaukštuko šlykštus ir kenksmingas kinti.
ma.
brudas yra paprasta namų
mas turėjo būti pirm seimo cukraus.
Valgis
visuomet
turi
būt
Fokia lovana yra tik
kuopų susirinkimuose ir per
Maišyk ir šutink kol su- musė! Tuomet suprasit, ko padėtas ten, km* musės prie
dėl
reikia
jas
naikinti.
viena
—geras laikraš
spaudą gerai išaiškintas, tirštės. Dabai* pašalink lape
GRAŽIOS EILES, DAINOS
jo
neprieina.
Jei
laikomas
Kad šeimininkės žinotų,
tis. Ji visuomet nauja.
kad delegatai turėtų aiškų lį ir gvazdiką. Į skauradą
nusistatymą. Dabar gi dau sudėk perskeltą žuvį ir už kiek sunkių ligų ir nelaiku ant stalo, tai turi būt už
IR BALADOS.
Užrašyk savo draugui
gumas jų nežinojo ką sakyt kilk tuo mišiniu. Kepk vidu mirčių paeina tiesioginiai dengtas.
Knyga papuošta daugeliu spalvuotų puikių paveikslų,
“Keleivį.” Tegul jis
Kur yra mažų kūdikių,
nei kaip balsuot. Moterys tiniam karšty <350 laips nuo musių užkrėtimo, tai jos
223 puslapių dydžio, apie 150 įvairių eilių.
lanko jį per 52 savai
visuomet įpratusios taupyti nių) per 30 minučių, arba kiek Įmanydamos jas nai ten reikia dar didesnio at
JI PALINKSMINS JŪSŲ LAISVAS NUO
tes į metus.
pinigą, daugiausia stojo už iki žuvis bus gatava ir tru kintų. Namų musė deda sa- sargumo. Reikia labai sauDARBO VALANDAS.
vo kiaušinius ir veisiasi gy- goti, kad musės neprieitų
iždininko pareigų panaiki pės. Bus 6 porcijos.
Kas savaitę ‘Keleivis’
KNYGOJE YRA TRIJŲ RUSIŲ EILĖS:
vulių mėšle ir žmonių kūno prie kūdikio maisto. Be to,
nimą, nes to Įnešimo rėmė
jam teiks naujų žinių
TAUTIŠKOS, ŠEIMYNIŠKOS IR DARBININKIŠKOS
jai mokėjo jas klaidingai įišmatose,
ir
bendrai
ant
betl
kūdikį
paguldžius,
reikia
jį
APIE MOTERĮ
ir primins aukotoją.
TIKRAI GRAŽI IR TURTINGA EILIŲ KNYGA.
kokios pūvančios organiš-l uždengti tam tikru tinklu,
tikinti. buk tuo budu busią
Popieriniais apdarais $1.00
“Keleivis” kainuoja
sutaupyta
Susivienijimui
Be moters lytmečio aušra kos medžiagos, todėl ir ne-! kad jam miegant negalėtu
Audimo apdarais $1.25
tik $2.50 metams.
$1.000 kas metai. Todėl di ir vakaras butų be pabai stebėtina, kad jos yra di musė jo veideliu laipioti.
Kiekvienas
tarčių
papnodtl savo knygynų minėta knyga.
džiuma moterų už tai bal gos, o vidurdienis be džiau džiausios karštinės (typhoid
Kiekvienas
nusipirkęs tų kaygų pasidžiaugs. Pinigas geriausia
“
KELEIVIS
”
Taigi, naikinkime muses,
riynt “Monsy Orderiu.” Popieriniu* galima siųsti tiesiog pap>rasfever) ir choleros bakterijų
savo, ir tik ačiū joms, tas gsmo.
636 Broadway,
raine konverte, bet reikia aiikiai oiraiyti savo ir “Keleivio” sdo
bus
kur
kas
Švaresnis
gy

Bu&stas. įlatintojos. Yra nustatyta*,
Įnešimas praėjo.
re.-<ų ir nepamirškit prilipyt ui8 centas markų.
So. Boston 27, Mass.
Man ir rojus nebus roju cad musės išnešioja 30 už venimas. Bus mažiau ligo
Seimo bankiete moterys
“KELEIVIS”
gražiai ir puošniai atrodė. mi, jeigu ten nebus moterų. krečiamųjų ligų. Tai paro- nių ir mirčių.
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
Kapse.
Ariostas. Įdo, kad jos pavojingos muVisų plaukai gražiai sutaiĮJd Į

Naikinkim Muses!

o

* Dovana

!

t

e

SIELOS
BALSAI

tttLŽiViS. S0. BOSTO?t

ar. 27, Liepos 3 a., T>46

kolchozus, į kuriuos butų vi
sus suvarę. O kolchozus aš
pats mačiau Rusijoj: tai pa
r
■
prasčiausi caro laikų kai
Suėmė, tardė, mušė — Vežė j Rusiją — Pakelėje pa mai, sulužę, sukrypę, žmo
smerkė sušaudyti — Gulėjo kelias valandas po lavonų— nės nieko savo neturi, vis
Grįžo ant mišių už savo dusią — Nebenorėjo likti po kas bendrai. Maistą gauda
bolševikų vadžia.
vo irgi normuotą, kurio vos
užtekdavo pragyvenimui, o
“Keleivio” skaitytojas A.ina, to rusai norėjo ir tą ži- ką noi-s nusipirkti geresnio
A. iš Waterbury prisiuntė}nojo. Tai ir priėmė, nes fak- nieko negalėjo ir pagalvoti, j
mums laišką savo giminai-! tiškai tas jau buvo padary
štai apie pyliavas, kaip
čio iš Vokietijos. Laiške ap-Įta. kada jų kariuomenė už buvo juokiamasi: Vieną ry
rašo šiurpius pergyvenimus ėmė Lietuvą. Paskui prasi tą rado vištą pasikoi-usią
bolševikų suimtųjų lietuvių. dėjo suiminėjimai. Žiūrėk, ant šakos ir ant vienos ko
Laiške rašo:
po nakties nėra jau keleto jos buvo prikabintas rašte
Mielas...
žmonių ir taip visus metus. lis: Aš pasikoriau todėl,
Labai dėkoju už laišką, Kiti pradėjo nebemiegoti kad man rusai įsakė atiduo
kurį gavau apie prieš tris namuose, gyvendavo miš ti pyliavų du kiaušiniu per
kuose, ar pas kitus.
savaites.
dieną, o aš galiu sudėti tik
Iš Lietuvos išbėgau 1944
Vienu žodžiu, prasidėjo vieną, todėl nenorėdama,
m. rugpiučio 4 d. 1940-1941 netikras gyvenimas. Laukei kad mane išvežtų į koncent
metais, kada rusai pirmą diena po dienos, kada tave racijos lagerį, pasikoriau.
kaitą buvo užėmę Lietuvą, suims, o kad suims, tai visi
Tai manau, iš šių kelių
tada pamatėm, kad prie jų žinojo, nes prisikabinti vi nuotrupų galėsite susidaryti
nebegalima gyventi. Aš tais sada galėjo: turi daugiau šiokį tokį vaizdą apie rusų
metais jau mokiausi Uni žemės — kaltas, turi mažai okupaciją Lietuvoje 1940versitete. 1941 m. pavasa žemės, bet jei trobesiai ge 1941 m. O ši antroji oku
rį atvažiavę rusai į mano ri — vistiek kaltas, skaito, pacija atrodo iš gaunamų
kambarį ir mane suėmė. kad tu išnaudojai kitus. Bu žinių netik kad nelengves
Tris dienas tardė, klausinė vai tautininkas, krikščionis- nė, bet dar žiauresnė, todėl
jo, mušė, vis norėjo sužinot demokratas, liaudininkas, jei dar taip laimingai pasi
kokiose
priešvokietiško- šaulys, pavasarininkas—vi sektų grįžti namo, aš ma
se organizacijose dalyva si kalti, nes visi buvo prieš nau, kad daugumas neberavau, nors jose nebuvau pri komunistus. Tada Lietuvoje rasime savo artimųjų, ku
klausęs. Kalėjime išsėdėjau nebuvo nei vieno nekalto rie gal Sibire ar kur kitur
bus į koncentracijos lage
beveik visą mėnesį. Paskui žmogaus.
O
1941
birželio
14-15
dd.
rius sukišti.
išvežė su kitais kaliniais į
prasidėjo
masinis
vežimas
į
Aš iš Lietuvos išvažiavau
Rusiją. Nuvežė iki Minsko.
Toliau varė pėsčius. Išviso Rusiją. Atvažiuodavo su tik su dviračiu ir vasariškai
rusai tenkave- apsirengęs. Nespėjau pasi
kaliniu buvo apie 4-5,000. i sunkvežimiu iusai
Ppv toe
Varė tris dUnA
dienas. Per
tas ’distai, sukraudavo v isą šei- imti nei rūbų. nei maisto,
tris dienas davė žmogui tik mą, net senelius, ligonis ir taip staiga užklupo rusai.
po 300
300 gr.
duonos, daugiai
daugiau išveždavo į stotį, paskui su- Išvažiavau be kaklaraiščio
po
gr. duonos,
!,i.u
Paskui
vipnamo
Ru- varydavo po oO-bO ar 70 ir net be kepurės. Taip at
nieko. Paskui viename Ru
sijos kalėjime (Červenės), žmonių } vagoną ir išvežda važiavau iki Vokietijos. Vo
vėl tardė. Mane klausinėjo, vo į “rojų.” Tada išvežė a- kietijoj paėmė dviratį vo
o aš vis nesupratau rusiš pie 40,000 žmonių. Kiti ve kiečiai, o mane pristatė
kai, tai paklausė ar supran žimai turėjo prasidėti apie prie apkasų kasimo, kur
tu vokiškai, aš atsakiau, kad birželio pabaigą. Bet prasi kasiau apie tris mėnesius.
suprantu ir to užteko, kad dėjo karas, kuris visą tai Paskiau pabėgau ir jau vi
mane paskirtų į tą grupę, sutrukdė. O karo laukė vi durinėj Vokietijoj pristatė
kuri buvo nuteista sušaudy si žmonės, nes karas buvo pas vieną vokietį ūkininką,
likęs vienas išganymas
kur dirbau iki pavasario. Iš
ti.
Prasidėjus karui, rusai ve-i ten irgi turėjau bėgti, nes
Vakare musų grupę išva
rė iš kalėjimo ir koki 4 km. žė žmones iš kalėjimų, su tą vietą irgi užėmė rusai.
nuo miestelio pradėjo šau imdavo gatvėj. Kituose ka Paskui pakliuvau į angių
dyti. Buvo jau vakaras. Ai lėjimuose visus sušaudė, nu zoną, kurioje ir dabar gy
bėgdamas sugriuvau ant ke kankino. Sulaužydavo kau venu.
Jusu...
lio ir nuriedėjau į griovį ir lus, išbadydavo akis, nutaip išgulėjau nejudėdamas piaustydavo liežuvius, mo
iki ryto. Ant manęs buvo terims krūtis ir t.t. Panevė
užkritę keli lavonai. Taip žio ligoninėj suėmė 3 gydy Nuostoliai is Streikų
ir išlikau gyvas. Tada miške tojus nuo ligonių, kuriuos
Dabar Amerikoje nėra di
gyvenau apie savaitę, kol jie operavo ir visus tris bai delių streikų. Gamyba išsi
užėjo vokiečiai. Užėjus vo siausiai nukankino.
judina. Bet dabar daugelis
kiečiams, tuoj jiems pasida
Todėl nenuostabu,
kad į pradeda apskaičiuo................. žmonių
viau, nes miške ilgiau ne partizanus išėjo virs 100.000
kokius nuostolius padabegalėjau gyventi, buvau iš zrnonių. Kauno miesto visų. rg streikai Amerikos ukiui.
badėjęs ir labai nuvargęs.
darbininkai buvo.
nuostoliy apskaičiaviTada vokiečiai uždarė visus didzjausi komunistų priešai ■ mas pareina nuo apskaikartu su rusais belaisviais įr pirmieji partizanai Kau- čiuotoju “taškaregio.” Kai
ir laikė kaip kiaules. Kas- ne. Dar vokiečiams neuze- kurie sako, kad streikai padien duodavo po 4 bulves.;, m ųęAJ4ętuy.os,. visą, Lietuvą dja^raaosioJiir ūž 2 bilioBet šiaip taip išsikapstėmTmvo
nus dolerių, o kiti tų nuos
iš to pragaro ir vėl pėsti ė- jo visi, seni ir jauni su me tolių priskaito net iki 20
jom iki Lietuvos. Paskui džiokliniais ir su kariškais bilionų dolerių. Kuris iš tų
parvažiavau traukiniu. Na šautuvais, kas ką turėjo ir skaičių yra teisingas?
mie žinojo jau, kad aš esu kaip galėjo. Vokiečiai Lie Streikas plieno pramonėj
išvežtas į Rusiją ir nesulauk tuvoje kur tik užėjo, ten jau kainavo 11,500.000 tonų
dami manęs grįžtant, nors rado musų valdžią, nes ru plieno. Jei Anglija butų su
rusai jau prieš tris savai sai visur buvo išblaškyti ir laikiusi visus metus savo
tes buvo išvyti, užpirko mi be atodūsio bėgo.
plieno gamybą, ji butų tu
Rusų laikais baisiai vis rėjusi tokius pat nuostolius,
šias, galvojo, kad aš esu žu
vęs. Bet kaip tik prieš die kas pabrango. Pavyzdžiui, kokius turėjo Amerika dėl
ną, kada turėjo būt mišios, anksčiau Lietuvoje kainuo plieno darbininkų streiko.
aš atsiradau namie. Džiau davo paltas 100-150 lt., o
Anglių kasyklų streikas
prie rusų toks pat kainavo kainavo kraštui 113,000,000
gėsi visi, žinoma, ir aš.
900-1200 rublių. O už litą tonų minkštųjų anglių. Jei,
Tiesa, dar apie rusų lai mokėjo
90 kapeikų, o pavyzdžiui, Francija butų
kus. Rusai užėmė Lietuvą geresnių tik
medžiagų
negalė visiškai sulaikiusi savo an
1940 m. birželio 15 d. Tuoj jai gauti, nes visos buvo
pa glių kasyklų darbą trims
kito mėnesio 20 d. buvo imtos iš krautuvių ir išvež

pravesti seimo rinkimai. tos. Batai kainavo anksčiau metams, ji butų turėjusi to
Balsuoti turėjo visi, nes ku 15 litų, o prie rusų 120 rub kius nuostolius, kaip Ame
rie nebalsuoja, yra laikomi lių. O algos liko arba tos rika dėl angliakasių streiko.
liaudies priešais, o gauti pačios, arba vienu kitu rub Tai du svarbiausieji ir
liaudies priešo vardą, tai liu didesnės, bet tokios, kad nuostolingiausieji streikai.
tas pats, kas pasakyti ką žmogus šiaip taip galėju Del streikų automobilių
nors prieš bolševikus, po pragyventi, bet matėsi, kad pramonėj, o vėliau dėl pliekelių dienų, ar savaitės ki diena iš dienos eina blogyn. 'no trukumo, ir dar vėliau
dėl anglių trukumo, Ameri
tos pakliūsi į kalėjimą. Be
O
be
to,
jei
tu
buvai
ūki

kos automobilių pramonė
to. visų balsuotojų buvo
antspauduojami pasai, ve ninkas, tai jau neturėjai tei nepagamino 2,000,000 au
dami sąrašai. O balsuoti ga sės ir pirkti, nors pinigų ir tomobilių! Vien iš to nuos
lėjai tik už tuos, kurie buvo turėtum, nes šaukė, kad tolius galima apskaičiuoti
sąrašuose, t. y., tik už vie buožių (Uip vadindavo ūki iki 2 bilionų dolerių.
O jei pridėti visus kitus
nus bolševikus, nes kitokie ninkus) laikai praėję. Iš ukininkų,
kurie
daugiau,
kaip
nuostolius
iš streikų stam
į sąrašus nebuvo įtraukia
mi. Tai todėl jie visur ir gi 30 ha, kas buvo virš 30 ha, biojoj pramonėj, jei pririasi, kad už juos balsavo atėmė ir užkrovė tokias di skaityti dirbtuvių nuosto
deles pyliavas, kad žmonės lius. kurie kilo netiesioginiai
90', -997.
Išrinkus seimą, • pradėjo negalėjo atiduoti. Kas nea dėl streikų, tai atrodo, kad
dalinti žemę. O seimo na tiduodavo, suimdavo ir kiš 20 bilionų suma yra arčiau
riai nuvažaivo į Maskvą davo į kalėjimus arba iš- teisybės, kaip koki kita nuoprašyti, kad Lietuvą priimtų1 veždavo į Rusiją.
istolių suma.
į Tarybų Sąjungą. Na, žino-' Paskui pradėjo steigti
Kyla klausimas, kam tie

Pabėgėlio Pergyvenimai

į

f

Puslapis Septinio^

kaltinami brangmenų išvogime

Dingo 5 Respublikos

Keleivyje buvo rašyta, kiečių dar 1941 metais liko
kad Sovietų Rusijoj dingo išblaškyti. Tokiu budu keli
jenkios respublikos. Jos bu- milionai gyventojų buvo išvo panaikintos, o tų respu- tremti iš jų gyvenamų vietų
blikų gyventojai buvo išvež- “už bausmę.”
ti į prievartos darbus ir išTaip Stalinas “išsprendė”
sklaidyti po plačios Rusijos tautybių klausima Rusijoj,
tolybes. Tos penkios dingu- Ten ištįS()S tautos naikinu
sios respublikos yra: Vokie-, nios tik todėl, kad jos pasi
jų autonominė respublika rodė “neištikimos” rusiškam
prie Volgos, Kl imo totorių ; imperializmui, kurt ju krašautonominė respublika Kn-|lus užkariavo ir pajungė,
me, Kalmukų autonomine; Toki -tautybių klausimo
respublika, čečencų-ingusų spiendima” giria bolševikai
autonominė respublika ir visame pasaulyje, o lietuviš
balkaiti apgyventa Karače- ki bolševikai, tur būt, nejevo autonominė tautinė tvers džiaugsmu, kad Stali
sritis.
nas kelius milionus žmonių
Vokiečių respublika Rusitautinių mažumų Rusijoj
joj buvo panaikinta 1941 baisiai nubaudė už “neištimetų antroj pusėj, prasidė-: Rimybę” Stalino saulei.
jus vokiečių-rusų karui. O
Pr.
visos kitos keturios respub
likos buvo panaikintos tuoj
po to, kai rusai išvarė iš tų KOMUNISTAI NEĮLEI
Du Amerikos kariuomenės pareigūnai, pulkinin respublikų vokiečius.
DŽIA AMERIKIEČIU
kas Durant ir jo žmona, yra kaltinami išvogę dau
HARBINAN
Tų
panaikintųjų
respubli

gybę brangmenų Vokietijoj ir parsivežę jas Ameri kų gyventojai, visi be išim
kon. Bet čia jie buvo suimti ir išvežti atgal Vokieti čių, be jokio teismo ir be jo
Mandžurijos komunistai
jon, kur juos teis karo teismas. Čia jiedu matosi nu kios individualinės kaltės, neįsileido į jų valdomą Harlipant nuo laivo.
buvo išvalyti iš jų nuo am bino miestą amerikiečių ka
žių gyvenamų vietų ir buvo rininkų, kurie norėjo ten
išsklaidyti po plačios Rusi vykti su “paliaubų” tikslu,
jos koncentracijos stovyk kad taikyti komunistus su
las, prievartos darbuose, kur nacionalistais. Komunistai
neabejojamai sunyks ir sako. amerikiečiai ir jų
Kaip ir visos kitos Mask-jmo, kiek jis turėjo ir New jie,
išmirs nuo trukumų, nuo li “paliaubų komisija” bus įsi
vinio biurokratinio aparato Yorke, sovietų konsulate gų
leisti tiktai tada, kada bus
ir sunkaus darbo
įstaigos, dabartinis minist tarnaudamas. Vadinasi, jo
prieitas visiškas susitarimas
Penkių respublikų panai visais
rų kabinetas Lietuvoje pasi kios.
taikos klausimais
Ar toji ministerija ilgai kinimas buvo atliktas visai Nankine, Kinijos sostinėj.
žymi savo griozdiškumu.
Jame priskaitoma ar ne 15 egzistuos, priklausys nuo nesilaikant Stalino garsio
atskirų ministerijų: Užsie tolesnio link Rusijos “ap- sios “konstitucijos.” Jos bu
nio reikalų (P. Ratomskis), peasemento” laipsnio, ir vo išbrauktos iš respublikų SIŪLO ARM1JOS-LA1VYNO SUJUNGIMĄ
Vidaus (J. Bartašiunas), kaip Maskvai seksis “svietą sąrašų, o gyventojai išdangenti.
Tik
apie
vokiečių
res

dūminti.
”
Švietimo (J. Žiugžda), Mai
Prezidentas Truman pri
sto ir Produkcijos <J. Lau Taip pat atskiro paminė publikos panaikinimą bolše
rinaitis), vadinamųjų Tech jimo yra veltos ir 3 kitos vikų valdžia skelbė laikraš siuntė kongresui 12 punktų
niškų Kultūrų ministerija ministerijos: Maisto ir Pro čiuose, o apie kitų respub programą, kaip sujungti ar
(V. Aleknavičius). Teisin dukcijos, Prekybos ir Pra likų panaikinimą Rusijoj ne miją ir karo laivyną vienoje
gumo (K. Domaševičius), monės. Šios 3 ministerijos buvo užsiminta nė vieno žo vadovybėje. Armijos ir ka
ro laivyno sujungimas jau
Prekybos (Augustinaitis), randasi labai artimoje Mas džio.
kvos
centralės
priežiūroje
Dabar,
1946
m.
bii-želio
keli mėnesiai yra svarsto
Pramonės (Taodin). Sveikatinerumo
(Banaitis). Že- ir praktiškai klauso “piati- 26 d. bolševikų valdžia Mas- mas, bet ikišiol dėl to klau---------mės ir Ūkio (-Vildžiūnas), lietką” diriguojančios viršū Kvoje pranese, Kad "uz is-jrimo buvo dideli nesuiiktir net 2 ministerijos miš- nėlės direktyvų. Iš Lietuvos davystę karo metu” panai- mai tarp armijos ir karo laikams (viena auginimui, ki “Ministerių Tarybos” ko kintųjų respublikų gyvento vyno vadovybių. Dabar pre
lektyvo kompetencijos jos jai buvo išvaryti iš jų nuo zidentas siūlo kongresui ga
ta eksploatacijai).
Sovietams antru kart Lie praktiškai yra išimtos. Vi amžių gyvenamų vietų ir iš lutinai toki sujungimą pa
tuvą okupavus, šio aparato siškai yra išimti iš paskirų sklaidyti po Rusiją. 700,000 dalyti, pagal jo siūlomą
priešakyje ir vėl atsirado sovietinių respublikų žiny totorių iš Krimo išsiųsti kul planą.
Mečys Gedvilą, kurs Komi bų “ginkluotosios jėgos, tai į Sibirą ar į šiaurę. 500,sarų (dabar ministrų) Ta saugumas, finansai, geležin 000 čečencų-ingušų išvežti
Pereitojo karo metu Jun
pybos pirmininko titulu, keliai, paštas, telegrafas, vėl kur tai, panaikinta kal gtinės Valstijos neteko 11
mukų ir balkarų autonomi lėktuvų nešiotojų. Jie buvo
šias pareigas eina iki šiol. ir radio.”
Lietuviškai
skambančių
nės sritys, o gyventojai nu paskandinti. 30 kitų buvo
Kiek anksčiau jo padėjėjo
pareigas ėjęs J. Vaišnora, pavardžių nepaisant, bent 5 bausti. Pusantro miliono vo- sužaloti.
Maskvos įsakymu, iš parei Lietuvos ministrai yra tikri
gų liko atstatytas. Jo vieto iš Maskvos importuoti kita-j fr
je atsirado net 2 padėjėjai: taučiai. Tai Bartašiunas,’
Šumauskas ir Gregoraus- Laurinaitis, Augustinaitis,
AR ROMOS
Todin ir Banaitis. Sv.eik8.bos
kas.
Ministrų daug, bet. saky ministeriją išskyrus (Banai
sime, tokia ‘•Užsienio Rei tis), jie visi laiko svarbiau
kalų Ministerija” su nūn. sias ministerijas. Apskritai,
P. Ratomskiu priešakyje, ši reikia turėti galvoje, kad
ministerija atsirado perei dabartiniame Lietuvos rusi-į
tais metais, kada Maskva nime, visiems kitataučiams-,
užsimojo tarptautiniame fo atėjūnams Maskva dalina'
rume savo bal.-us ar ne še lietuviškas pavardes ir lietu
PARAŠĖ KUN. VALADKA
šis kartus padauginti, šeši viškus pasus. Tas daroma
SKYKIUS I. Aiškinama laitai ir aplinkybės kada j Pasaulj atėjo
ne šeši, bet ba.savimo teisę tiek užsieniui, tiek patiems
Kristus. Pagoniška tų laikų vienybė. Pirmieji Kristaus žodžiai
lietuviams
Lietuvoje
klai

trigubai padidinti Maskvai,
nuskriaustoms minioms.
visgi pavyko. Šiandien, kaip dinti. Vilniuje ir Kaune juos
SKYRIUS II. (1) Jeruzalės bažnvčia. (2) Antijochijos bažnyčia.
žinome, visuose tarptauti vadina “kiniškais lietu
(3) Bažnyčia Mažojoj Azijoje. (4) Romiškoji bažnyčia.
niuose forumu se neva at viais.’’
SKYRIUS UI. Ar Jėzus Kr.stus buvo Romos Katalikas?
SKYRIUS IV. Kaip profesorius Pr. Bučys, Kaune Kunigų Se
skiro balso teisę turi Rusi Tokios svarbios sritys,
minarijoje dėstydamas fundamentalinę teologijų, aiškino kokių
ja, Baltgudija ir Ukraina. kaip saugumas (NKGB), ge
esama valstybėje administracijos formų. Aiškindamas tas for
mas, jis pridavė didelę reikšmę monarchijoms, bet tik su tokio
O buvo norėta dar pridėti ležinkeliai ir ginkluotosios
mis formomis, kaip šiandien yra romiškoje bažnyčioje.
jėgos
yra
išimtinoje
Mask

Lietuvą Latviją ir Estiją.
Y’ P°Piežių vardai iš devinto šimtmečio ir jų darbai
vos pareigūnų žinioje (ge
SKYRIUS VI. Kryžiaus Karai ir popiežius Urbonas Ii. Inkvizi
Šio politinio ‘trikso’’ pa ležinkelius valdo kariškiai).
cija ir popiežių prakeikimai.
dare, Vilniuje, ir atsirado Net nepersenai Vilniaus
SKYRIUS VII. Romos bažnyčios nuopelnai Frsncuzijai 1896 m
vadinamoji Užsienio Reika NKGB štabe buvęs GuzeviFilipinų revoliucija ir priežastys, kurios tų revbiiucijų iššaukė
Romos bažnyčia Ispanijoj ir Meksikoj.
lų Ministerija su Ratomskiu čius yra pakeistas tikru
SKYRIUS VIII. Šiandieninis supratimas tikinčiųjų lietuvių apia
priešakyje. Žinoma, “minis Maskvos pareigunu.
kitas bažnyčias. Reformatorių pradžia, jų pasišventimai ir pa
tras” Ratomskis ten tiek tu
reiškimai plačiai žmonijai kokių reformų jie reikalauja Dievo
Visi kiti lietuviai-ministbažnyčioje. Kaip popiežius Leonas X pardavinėjo indulgencijas.
ri laisvės ir savarankiškurai kiekvienas gavo po vieKIEKVIENAM ROMOS KATALIKUI reikėtų perskaityt tų
knygų, sės joje ras daag reikalingų dalykų ir geriausiai galės
ną-kitą
rusą
padėjėją
(tik

nuostoliai buvo reikalingi?
susipažint sa viaa katalikiškos bažnyčios praeitimi.
Darbininkai iš streikų tik rovėje savo bosą).
KIEKVIENAM LIETUVIUI, kuris turi vienokį ar kitokį su
pratimų apie tikėjimų arba tikėjimų skaito kaipo žaislų ir tamrai nepasipelnė. Pramoni Bet lietuivški “ministrai”
sinimų plačios visuomenės, ypatingai reikėtų tų veikalų perskai
ninkai irgi nepasipelnė, o yra tik iškaba. Tikroji val
tyti. Taip aiškina savo knygoj* kun. M. Valadka.
visas kraštas varėj o milži džia Lietuvoje, kaip ir viso
Knyga apie 230 puslapių, didelio formato; spauda aiški.
Audimo viršeliais, gražiai sidabrinėm raidėm įspaustas Mayniškus ir visiškai nereika se kitose Rusijos respubli
oa vardan, KAINA <2.00.
lingus nuostolius.
kose, priklauso komunistų
Tvirtais popisros viršeliais, kaina Ji.M.
Jei žmonės galėtų iš nuo partijai ir politinei polici
Galima gaut
autorių, sekančiu adresu:
stolių pasimokyti, jie gal jai. Ministrai klauso kom
REV
M.
VALADKA.
R. D. Z, DALTON PA.
suprastų, kad geras įstaty partijos įsakymų, politinė
Taipgi galima gaut tų knygų noordyta kaina ir
mas apie trečiu ų teismus ir policija šnipinėja visus, ir
ministrus
ir
partijiečius.
o
priverstiną arbitražą ekono
“KELEIVIO” KNYGYNE
miniuose ginčuose galėtų visas tas okupantiškas prie
sutaupyti kraštui daug tur spaudos aparatas yra diri
636 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.
guojamas iš Maskvos.
tų.

Okupantų Kabinetas

opiežius yra Kristaus

Vietininkas?

F. V.

Iš LAIC B-nio.
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Puslapi* Aštunta*

KELEIVIS, SO. BOSTON

N r. 27, Liepos 3 d., 1946
reiks, jis žadėjo dar dau
giau ‘‘gerų vyrų” iš Bosto
no, Dorchesterio ir kitų
miestų prirašyti, kad tik
tuos “penkius” nusmelkti.
Palinkėjau gero pasiseki
mo naudingame darbe.

Karšta ar Vėsi, Lija ar Giedra, Visi į Didelį Lie
tuvių Mitingą So. Boston High School svetainėj
9:30 iš Ryto!

2-ų R-s. tion, Lithuanian Program,
Boston, Mass.

LSS ir LDD KUOPŲ
KOMISIJOS POSĖDIS

Penktadienį liepos 5 d.
“Keleivio” patalpose įvyks
LSS ir LDD kuopų suvaižiavimams rengti komisi
jos posėdis. Pradžia 7:30
vai. vakare. Visi nariai
prašomi dalyvauti.
Kongresmonas Alvin E. O’Konski, kurs Kalbės Liepos
4 d. Lietuvių Masiniame Mitinge, So. Bostono High
School svetainėje, 9:30 vai. iš ryto.

Dorchesterio Kliubo
Nariams

S. Minkus.

VAISTAS AZIVA
(Nr. 601074)

Šis vaistas yra geras nuo nusideginimo saulės arba ugnimi,
taipgi nuo nusišutinimo. Nusipirkit tuojau, kad reikalui pasi
taikius turėtumėt namie. Nusi
deginus ar nusišutinus, reikia
sumirkyt AZTVOJ skepetaitę ir
dėti ant žaizdų. Kartoti, kol su
stos skaudėti. Trinti nereikia.
Bonka $2.00.
295 Silver St., ant 1 floro,
So. Bostone.
(30)

NORIU KAMBARIŲ

Reikalingas 5 arba 6 kamba
rių apartmentas South Bostone
arba apylinkėj jaunai lietuvių
šeimynai. Jei kas tokią vietą
nurodys, gaus atlyginimo. Pra
nešti Vincui Paulauskui telefo
nu : ALG 8745.

Liepos 7 d. Dorchesterio
j šnapsą, o mes, kaipo nariai. Lietuvių Pil. Kliubo nariai
Komunistinio susivieniji iš to turėsime pelno. Mes turi susirinkimą, kuriame
mo seimo proga teko būti gi patys eisime, kur pigiau. bus išduotas architekto ra
jų rengtame koncerte. Ma Taip mes galėsime gerti pi portas apie namo remon-1
ne nustebino chicagiškės gų šnapsą ir turėsime pelno .tavimą. Susirinkimo pra
džia 8 vai. vakare savame
dainininkės, jos padainavo iš brangaus šr.apso...
dainelę, kaip rusai išlaisvi
Neblogas kombineišinas. name.
no Lietuvą. Taip ir rėkia vi- pamaniau sau.
Koresp.
sa gerkle. “Išlaisvino,” bet
Kokios jis Tautybės?
tik užmiršo pridėti, kad “iš
Cambridge kliubo nariai
laisvino” nuo lašinių, nuo
LANKĖSI
1
klausia
viens kito, kokios
laisvės, nuo nepriklausomy
bės ir kitų panašių mažmo- ■tautybės jų kliubo pravaAntradienį, birželio 25
žiu. Kode! kvailas daininin-įkypus • Vieni sako lenkas,
kės traukti iš Chicagos. ar kiti sako, jis linkęs j rusus, d. mūsų redakcijoj lankėsi
r.; 7:30
7:20
mes neturime saviškių skys- treti sako neaiškiai, kad jis adv. Olis su žmona ir Dr.
Biežis
su
žmona
iš
Chica

“
iš
Lietuvos,
”
dar
kiti
jį
tagalvių?
WONDERLAND
skaito juodu amerikonu. At gos lydimi p. J. HasmausR E V E R f
Koman, dogi! Koman
rodo,
kad
tos
mįslės
niekas
ko,
vietinio
biznierio.
masiniame mitinge pakel
Koncertui vadovavo adv. neatspės. Panašu, kaip su
sime mūsų baisą už Lietu
Šimonis. Jis. kai šaukė dai to “piliečio’’ tautybe, kurs
vos išlaisvinimą, prisimin
nininką Vasiliauską ant gimė iš graiko tėvo, bulga
sime mūšy senąją tėvynę
scenos, pakartotinai
res motinos, ant anglų lai
ART PAINTER
ir jos vargus.
Koman. dogi. koman... Išė- vo, Norvegijos teritoriali
Reikalingas lietuvis gabus meno (art) piešėjas, nupie
Todėl visi į masinį mitin
jo tas “dogis’’ ir, reikia pa-Įniuose vandenyse, o girtas
šimui 100 skirtingų paveikslų, vaizduojančių 1,000 naujų
gą Liepos 4-ą iš ryto.
sakyti, visai neblogai padai-h-usas jį krikštijo. Na, tai kas
pagamintų idėjų įkūrimui “Brolybės Draugijos” ir įgyven
navo, o as jau buvau ma Jis yra:
dinimui sudaryto “Seven Year Plan for World Order.” ku
Tenebūnie nė vieno lietu
ris jau baigiamas ruošti spaudai, su spalvuotais paveiks
nęs, kad jis vilko balsu su
vio Bostone ir apylinkėse,
Penki Socialistai
lais.
300 puslapių didumo knygos.
staugs... Vienas kaimynas
kurs neateitų į šitą masinį
Vienas
Cambridge
kliu

Dėlei piešimo sutarties bei spaudos patarimais, dėlei
man aiškino, kad “mes ei
lietuvių susirinkimą atžy
prisidėjimo prie draugijos ar knygos išleidimo, malonėkite
name su progresu,” gal to bo “aukštas pareigūnas
kreiptis raštu pas:
(29)
mėti Amerikos Nepriklau
man
pakuždėjo
į
ausį,
kad
dėl
ir
dainininkai
“
pas
mus
”
A. I V A S ,
somybės dieną ir pasisa
Cambridge esą tiktai pen
virsta “dogiais”?
545 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
kyt už Lietuvos Laisvę!
ki socialistai. Mane tas bai
Masinį mitingą rengia
Geri kliubiečiai
siai nustebino. Aš maniau,
Lietuvos Nepriklausomy
Nuėjau į Cambridge. už kad ta bloga veislė visai ybės Komitetas, kurio prie
sukau į kliubą. Maniau pasi- ra išnykusi Cambridge mie
Geriausia Užeiga Vyrams ir Moterims Yra
valiukausiu su frentais. Bet ste, bet. žiūrėk, penki vis
šakyje šiais metais stovi
dar
užsiliko.
Neiškentėjau
frentų neradau. Pasirodo
valstybės advokatas K.
SOUTH BOSTON CAFE
Kalinauskas, žinomas Bos Valstybės advokatas C. tie mano bičiuliai visi išėję ir paklausiau tą “aukštą”
žmogų,
sakau:
“
Ką
tu
žiop

išsigerti
pas
netolimą
kai

tono lietuvių veikėjas. Į tą
Kalinauskas, Lietuvos
Vincas Balulconis, Savininkas
myną saliunininką. Klausiu sai, kodėl juos nepapiauni
komitetą įeina lietuviai
Nepriklausomybės
kodėl? Paaiškino taip: kliu be peilio? Skubėk, naikink,
veikėjai nuo visų srovių,
Komiteto pirmin.
Pagamina gerus lietuviškus pietus, užlaiko gebas lietuvių, bet ne lietu- kitaip prisiveis dar daugiau
visokių įsitikinimų. Tai
riausį alų, vyną ir degtinę, ir visiems draugiš
jame pilna *ne mu-įir ką tu tada darysi su savo
yra bendras visų lietuvių Piknike teko sueiti daug viams;
kai patarnauja.
(11-24)
siškių. o šnapsas kliubej aukšta vieta?”
komitetas.
pažįstamų ir draugų iš vi- brangiau, ten čerzina 45c. i Pareigūnas žadėjo imtis
Tad visi į masinį lietuvių !sų Bostono apylinkių. Su- už drinksą. Tai ve, tie ma-!“visų priemonių” prieš tą
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mitingą! Mitingas įvyks is sitikau seną musų draugą no frentai ir sako: Tegu sve- socialistišką smarvę. Jei
ryto, o po pietų būsime Šimkonį, kurs nežiūrint į
laisvi vykti, kur kas nori. karštį, gana sėkmingai
!platino “Kaukazo razbaininką,” drg. J. Endzelis,
Mirė K. Songaila
worcesterietis, atsinaujino
šeštadienį
ligo-(
“Keleivį” Su daugeliu“
Praeitą
ninėj
mirė Kazimieras prietelių teko atnaujinti
Songaila, žinomas pažan pažintis ir kariauti prieš
gus Bostono lietuvis. Ve- karštį su šaltu alučiu. Pui
lionies žmona irgi sunkiai kus buvo piknikas, ką kal
Rep.
sirgo, buvo ligoninėj, bet bėti...
jau šiek tiek pasveiko ir
ir K. Namaksių Surgrįžo iš ligoninės.
prise Party
Velionis paliko didelia
me nuliūdime sergančią
žmoną ir vieną sūnų, kurs Birželio 20 d. keletas
jau kuris laikas yra grįžęs Namaksių šeimos draugų
iš karo tarnybos.
S. K. buvo surengę Adolfui ir
Kotrynai
Namaksiams
“surprise parę” jų 20 me
Kelia Nuomas
tų vedybinio gyvenimo suGubernatorius Tobin iš-kaktuvėms paminėti. Inileido parėdymą
nekelti ciatyvos ėmėsi Palubeckiai
nuomų už butus. Bet lie- ir Stasiuliai. o svečių pripos 1 d. guberantorius vie- sirinko virš 50 žmonių. A.4
na diena gavo 1897 skun- J. Namaksy ir jo žmona židus, kad namų savininkai, ,nomi bostoniškiams, kaip
kaip tik išgirdo, kad OPA veiklus darbuotojai įvaimirė, tuoj pareikalavo išriose lietuviškose organiiMtM, *•»«.. S»IW1RS StHCI 1870
HArrcMSirrnt
aukštesnių zacijose
nuomininkų
i
Svečias.
nuomų. /
PAS MUS PASIDAIRIUS timieji geria brangų kliubo

REIKIA DARBININKO
Ant ViStų Farmos

Lietuvių Radijo Korpora
cijos programa ateinantį ncGeras valgis, gera vieta dirb
dėldienį iš WORL stoties, ti ir darbas pastovus. Dirbt rei
950 kilociklių, tarp 9:30 ir kia tik apie 8 valandas j dieną.
10:30 ryto, bus tokia:

1— Muzika
Serga Drg. Bieliauskas
2— Janice Austutis HagCambridge buvo labai iberg dainininkė iš Worsunkiai susirgęs draugas J. certerio ir jos akompanisBieliauskas, bet dabar pra tė May Meskus.
deda sveikti. Drg. Bieliaus
3—Pasaka apie Magdutę.
kas yra senas ‘‘Keleivio’
Po programos parašykite
skaitytojas.
Linkiu jam savo įspūdžius ir nusiųskite
greit pasveikti.
šiuo adresu: W0RL Sta-

MASINIS LIETUVIŲ iMITINGAS
ĮVYKS LIEPOS KETVIRTĄ
IŠ RYTO

Liepos 4 d. 9:30 vai. iš
SLA Piknikas Gerai
ryto Bostono ir apylenkių
Pasisekė
lietuviai rinksis į masinį Praeitą sekmadienį SLA
mitingą So. Bostono High
School svetainėje, prie antras apskritis turėjo ge
Thomas Park ant kalniu rą pikniką Westboro, prie
iChauncy ežero. Diena pa
ko.
Mitinge kalbės kongres- sitaikė graži, šilta, be ne
monas Alvin E. O’Konski, perdaug karšta. Pikniko
puikus kalbėtojas ir dide rengėjai buvo pasiruošę
lis lietuvių draugas, kurs visus ištroškusius pagirdy
pernai Lietuvių Kongrese ti ir papenėti, muzika viChieagoj pasakė vieną iš sus linksmino, "‘Gabijos”
gražiausių kalbų.
Ichoras* su "‘Aušrelės” choProtarpyje tarp kalbų ro pagelba, vadovaujant p.
‘‘Gabijos” choras, veda- S. Paurai, padainavo kelemas p. S. Pauros ir su pa- tą dainelių ir Amerikos bei
gelba parapijos daininin- Lietuvos himnus, žodžiu,
kų pagiedos Amerikos ir pikniko rengėjai nepašyk Lietuvos himnus ir padai- štėjo pramogų svečiams,
nuos keletą liaudies dainų.. Trumpą kalbų prograMitinge trumpai kalbės
vejg p a j Namakpora lietuvių kalbėtojų. g jįg perstatė kalbėt adUniformuoti veteranai su vokatą R Kalinauską, ankariskomis iškilmėmis į- trQ apskričio pirmininką
I lATllTTAri
A.
X
neš Amerikos« virw» Lietuvos
ir organizatorių J. Kriauvėliavas.
čialį iš \Vorcesterio. KriauŠito masinio mitingo tik- čialis plačiau nupasakojo
slas yra paminėti Amen-tai yra ta konversija
kos Nepriklausomybę, ku- ir skatin0 visus SLA na
riai šią Liepos Ketvirtą
jvykinti New Haven
sukanka 170 metų! Be to, seimot Jtarimus.

RADIJO PROGRAMA

Pick of
the cromd

PKKMCK

I

Rašydami paduokit savo amžių
ir kiek norit algos j mėnesį. Adresuokit faip:
(27)
JONAS STEVENSON,
298 High St., Randolph, Mass.

PRANEŠIMAS NAMŲ
SAVININKAMS
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 j namus ir sales.
(-)
Savininkai:

Juozas Arlauskas ir

Juozas Skendalis.
Telef.: ŠOU 3141.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

414 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. So. Boston 0948
Sės. 37 ORIOLE STREET
West Roibury, Mas*.
Tel. Parkway 1233-W

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

506 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth Boston 13ŽO

Tel. TRObridye 6330

j

Dr. John Repshis
(REPŠYS)
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliotais ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryta
278 HARVARD STREET
kamp. Inman SU, arto Central h
CAMBRIDGE, MASS.

Dr. Leo J. Podder

U Leningrado.
Specializuoja Vyrišku organą nu
silpnėjime. Gyvenimo permainą
moterų. Moterų ir Vyrų ligas
Kraujo ir Odos Ligas.
Valandos: nuo 10 iki 12 dieną
nuo 2 iki 4, nuo 7 iki 8 vakare
180 HL’N'TINGTON AVK,
BOSTON, MASS.
TeL Commonwealth 4878

TeL ŠOU 2805

DAKTARAS

L. Pasakantis

J.
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insured
Movers)
Perkraustom
čia pat ir į to-1
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina prieinamu
326 BROADVVAY,

so. boston, Mass. į
JcL £0UU Boatoa 48ig

I

