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Didžiųjų Derybos Paryžiuje 
Pagimdė Mažą Peliūkštį

Sutarta “Pareikšti Intencija**, Kad Berlyno Ginčas Butų 
Baigtas — Žada Atgaivinti Vakarines ir Rytinės Vokie
tijų Prekybą — Įsako Savo Delegatams Paruošti Austri
jos Taiką iki Rugsėjo 1 d.

Keturi didieji ministeriai 
baigė derybas Paryžiuje. Jie 
šį pirmadienj išsivažinėjo 
namo. Po keturių savaičių 
derybų ministeriai vos vos 
pajėgė pagimdyti mažą su
sitarimo peliūkštį. Jie suta
rė :

Rusijos Valymuose
Dingsta Žmonės

Sovietų Rusijoj “valoma” 
komunistų partija nuo viso
kių paklydėlių ir mirusiojo 
(ar nugalabytojo) Ždanovo 
frakcijos šalininkų. “N. Y.

Berlyno blokada bus nu- j Times” praneša, kad “valy- 
imta, kaip tai jau buvo susr muose” dingo daug žymių 
tarta New Yorke, prieš di-; komunistų partijos vadų. 
džiųjų susirinkimą. Prekvba Tarp kitų dingo Voznesens- 
tarp rytinės ir vakarinės kis, generolas Šikin, buvęs 
Vokietijų bus atgaivinta ir, Rusijos S. F. T. R. ministe- 
eksnertai dabar aptars, kaip rių pirmininkas Rodionov 
geriau tą prekybą atgaivin-! ir daug kitų žymių komuni- 
ti. 1 stų.

Didieii ministeriai dar 
nutarė, kad jų delegatai iki

AMERIKONIŠKI FAŠISTAI VEIKIA

Kas padaryta su “dingu
siais” žmonėmis, žinių nėra.

m. rugsėjo 1 d. turi pa- Ar jie laikomi kur užpečky-
mošti Austrijos taikos su
tartį. Sutarties paruošimas 
bus palengvintas tuo, kad 
Rusija atsisakė remti Jugo
slavijos reikalavimus į Aus
trijos teritoriią ir į reparaci
jas iš Austrijos (Jugoslavi
ja reikalavo 100 milionų do
leriui. Rusija Jugoslavijos 
reikalavimus pardavė už 
150 milionų dolerių, kuriuos 
Austrija turi sumokėti Rusi
jai per šešius metus. Didieji] 
ministeriai dar sutiko, kad 
Rusija pasilaikytu Austrijos 
aliejaus kasvklų 60 nuošim-

je, ar pasiųsti į vergų sto
vyklas, ar gal iššaudyti, yra 
tik spėliojimai. “Valymai” 
vyksta tyliai, be viešų teis
mų, be triukšmo, bet jie ei
na ir komunistų vadų galvos 
ritasi. Stalino budeliai dirba 
netik pavergtoj Europos da
lyje, bet ir Rusijoj.

Veteranams Remti 
Išleista 15 Bilionų
Amerikos iždas jau yra 

išleidęs 7 bilionus dolerių
karo veteranams išmokslin

siu J.r b turėtu 60 nuo-Gį, arba pašalpoms mokslusciTYiom intckrocii Dnnmonc • a* i____?___ 1_rimčių interesų Dunojaus 
laivų kompanijoj (Austrijos 
teritorijoj). Austrijos sienos 
paliks, kokios jos buvo 1938 
metais.

Atėjus rudeniui didieji 
New Yorke žada tartis dėl 
naujo susitikimo. Paryžiaus 
derybose Rusijos atstovas 
vienaip vien turėjo atsiklau
sti Maskvos ir tas užtęsė de- 
rybas.

Didiesiems nepavyko Pa
ryžių ie surasti bendros kal
bos dėl Vokietijos suvieniji
mo ir visi didieji “Rytu-Va
karų priešingumai” palieka, 
kaip jie buvo iki šiolei. “Šal 
tas karas” bus tęsiamas, o 
kaip bus įgyvendintas susi
tarimas dėl Berlyno, tą pa- 
rodvs netolima ateitis.

Valstybės sekret. Dean 
Acheson pirmadieni orlai
viu išskrydo į Washingtoną 
ir šį antradienį jis išduoda 
raportą prezidentui Truma
nui.

einantiems buvusiems ka
reiviams. Veteranams be
darbiams iždas išmokėjo 
pašalpų 3 bilionus 571 mi
lioną dolerių. Veteranams 
paskoloms, perkant namus 
ir farmas, iždas yra išleidęs 
ar garantavęs $4,147,000,- 
000.

Vyriausybė praneša, kad 
dabar vienas milionas karo 
veteranų mokosi su val
džios parama kolegijose, 
760,000 veteranų dar lanko 
įvairias kitokias mokyklas, 
o 350,000 veteranų lavina
si įvairiuose darbuose.

ČFCHI.IOJ MASINIAI KA
TALIKŲ AREŠTAI

Čechoslovakijos komunis
tų valdžia pradėjo masiniu* 
areštus tarpe katalikų kuni
gu ir svietiškių, kurie veikia 
katalikiškose organizaci jo • 
se. Kartu su tuo komunistų 
valdžia remia “katalikų ak
ciją”, arba valdžios samdy
tu neva katalikų organiza
cija, kuri skelbiasi stovinti 
szuž taiką” su vyriausybe.

EKSPERTAS TEISME

Dr. J. H. Matthews, Wis- 
consin universiteto chemijos 
profesorius, kaipo eksper
tas, apžiūrinėja teisme re
volverį, iš kurio Milton Ba-
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Harvardo Universitetas Prieš 
Raganų Gaudymą

Sako, Profesoriai ir Studentai Turi Turėti Visa* Pilietines 
Laisves — Nesutinka su “Lojalumo” Tikrinimais Univer
sitetuose — Harvardo Mokslainė Liks Ištikima Savo 
Principams

Anglų-A rgentinos 
Prekybos Sutartis

Nevv Yorko miesto demo
kratai negali surasti kandi
dato išstatyti į miesto majo
ro vietą. Dabartinis majo
ras, O’Dwyer, pakartotinai

Dedantis kryžius ir baltais apsiaustais apsidangstę K u Klux Klano nariai rodo 
savo “jėgą” prie Stone Mountain, netoli Atlanta, Ga. Jų tarpe yra ir mote
rų, kaip matyti paveikslo dešinėj. Kadaise vienas sąmojingas žurnalistas pa
tarė žiūrėti tiems maskuotiems balamutams į kojas, nes tik pagal kojas gali
ma juos atpažinti. Šitame maskuotų fašistų įšventinime dalyvavo 125 nauji 
KKK nariai.

Fordas Siūlo Užšal- Kanadoje Renkamas 
dyti Uždarbius Krašto Parlamentas

Fordo kompanijos atsto-i Ateinantį pirmadienį, bir- 
vai derybose su automobilių | želio 27 d. visoje Kanadoje 
darbininkų unija, atmetė bus balsavimai į šalies par-i tiko parduoti 
unijos reikalavimus pakelti1 lamentą Ottawoje. Yra iš-' 
darbininkams uždarbius ir statyta 800 kandidatų. Stip- 
oerėtis dėl senatvės pensijų riausios partijos rinkiminėj 
daibininkams. Fordo atsto- kovoj yra liberalų partija, 
vai sako, kad šiuo metu kurios priešakyje stovi da- 
daug svarbiau yra užtikrinti] bartinis ministeriu pirmi- 
darbininkams pastovius dar'ninkas Laurent. Ta partija 

valdo kraštą su maža per
trauka nuo 1921 metų.

bus, kaip uždarbius kelti. 
Kompanija pasiūlė, kad 
unija atsisakytų nuo visų 
reikalavimų pakelti uždar
bius, o kompanija pasižada 
išlaikyti tuos pačius uždar
bius (vidutiniškai $1.69 per 
valandą) per ateinančius 
18 mėnesių, pradedant nuo 
1949 m. liepos 16.

Unija Fordo reikalavi
mus atmetė, kaipo “ekono
miškai nesveikus”. Derybos 
bus tęsiamos toliau.

Kita įtakinga partija yra

Maskva Parduoda
“Brolius Stovius”
Maskvos atstovas Višins

kis keturių konferencijoj su- 
už skamban

čius dolerius Jugoslavijos 
reikalavimus dėl atskyrimo 
nuo Austrijos slavių apgy 
Ventos Karintijos. Rusija su
tiko “panaikinti” ir kitą 
Jugoslavijos reikalav i m ą, 
kad Austrija sumokėtų Ju
goslavijai 100 milionų dole
rių reparacijų.

Rusija reikalauja, kad 
Austrija jai užmokėtų gry--progresyvių konservato- Dim<rais reDaraciias ir rių”, kurios vadas yra Geor- - PiniSals reparacijas n 

ge Drew.
Socialistų partija, — Co- 

operative Commonvvealth 
Federation išstatė savo kan-

Prašo Netikėti Jo
“Prisipažinimams
Čechoslovakijos arkivys

kupas Josef Beran paskelbė 
tikintiesiems, kad jis nepa
sirašys jokios sutarties su 
diktatoriška valdžia, kuri 
laužytų bažnyčios įsakymus. 
Arkivyskupas perspėja visus 
tikinčiuosius, kad, jei jis 
bus policijos tardomas ir jei 
jo vardu bus skelbiami ko
kie nors “prisipažinimai”, 
kad žmonės tam netikėtų. 
Jei jis padarys kokius nor? 
“prisipažinimus”, tai tik 
smurtu priverstas, o ne dėl 
savo kokių ten prasikaltimų.

Apie Vengrijos kardinolą 
Mindszenty pasakoja, kad 
jis kalėjime yra visai ap- 
glušęs ir nebeatsimena, ką 
jis savo byloje pasakoja. 
Dargi bolševikai mano tą 
ligonį žmogų išleisti iš ka
lėjimo.

už tą Judos Grašį Rusija pa 
naikina visus Jugoslavi’os 
reikalavimus. Iki šiolei Ru
sija griežtai reikalavo, kad 
Karintija butų atskirta nuo

didatus visose rinkimų apie- į Austrijos ir kad Austrija
linkėse ir kai kurie socialis
tai mano, kad jie gali šiais 
rinkimais dasimušti iki ant
ros vietos parlamente ir nu
smelkti konservatorius. Da
bar socialistai turi 32 atsto
vus iš bendro skaičiaus 245.

Karščiausia rinkiminė ko
va eina prancūziškoj Que- 
bec’o provincijoj, kur rinki
muose dalyvauja ir prancū
zų nacionalistai.

Komunistai rinkimuose 
pasikrikštijo “progresyviais 
darbo” žmonėmis, bet dide
snės reikšmės neturi.

Šį pirmadienį garsiojo 
Harvardo universiteto vado
vybė paskelbė savo nusista- 

Amerika pareiškė protes- tymų dėl visuomenėj kelia- 
tą prieš Anglijos ir Argenti- mo reikalavimo tikrinti stu- 
nos prekybos sutartį, kuri dentų ir profesorių “lojaiu- 
dar nėra pasirašyta, bet jau mą” ir įvesti į aukstasias 
yra sutarta. Amerika pro-. mokyklas visokius suvaržy- 
testuoja prieš tą sutartį to mus dėl profesorių ir stu- 
dėl, kad ji remiasi dvišaliu dentų politinės veiklos, 
susitarimu ir reiškia mainų Vienas Harvardo teisių 
prekybą, o ne laisvą tarp- mokyklos rėmėjas, Frank 
tautinę prekybą, kokią at- B. Ober, žymus Marylando 
stovauja Amerika. | teisininkas, pranešė tai mo-

■ kvklai, kad iis neberems tei- 
Anglija ir Argentina su-] šių mokyklose todėl, kad 

tarė per penkius metus pasi- Harvardo universitete vra 
keisti savo išdirbiniais po profesorių, kurių politika 
400 milionų dolerių vertes pasitarnauja komunistams, 
kasmet. Argentina pasižada Ypač jis kritikavo žinomo
statyti Anglijai mėsą ir ja 
vus, o Anglija pasižada Ar
gentinai statyti aliejų ir ma
šinas. Kadangi dabar Ame
rika parduoda nemažai pre
kių Argentinai, tai Ameri 
kos biznieriai bijo netekti 
Argentinos rinkų ir vardan 
“laisvos prekybos principo” 
Amerika reikalauja, kad ta 
prekybos sutartis butų per
žiūrėta.

Komunistai ir Dego
listai Norėjo Muštis

25,000 policininkų ir žan
darų Paryžiuje praeitą šeš
tadienį atskvrė degolistų ir 
komunistų demonstrantus, 
kurie būtinai norėjo pasi
mušti gatvėse. Degolistai 
sutraukė į savo demonstra
ciją apie 40,000 žmonių, jie

generolo
cijas. įLecierc, Kurs narsiai vado-

Jugoslavijoj Maskvos iš-1vavo prancūzų šarvuotiems 
davystė ir pardavimas Ju Caniu arnti-

mokėtų Jugoslavijai repara-JPa£erbė atmintį 
cijas. JLeclerc, kurs nai

goslavijos reikalavimų sukė
lė daug pasipiktinimo, bet 
kartu tas padės Tito vy
riausybei varyti propagan
dą prieš Maskvą.

Eddie Waitkus Greit 
Pasveiks

Praeitą savaitę tūla chica- 
giškė mergaitė, 19 metų 
Ruth Steinhagen, peršovė 
Philadelphijos beisbolo ko 
mandos žaidiką Eddy Wait- 
kų, 28 metų sportininką, ki
limo iš Cambridge, Mass. 
Dabar Waitkaus tėvai gyve
na Melrose, Mass.

Jauna mergaitė sakosi įsi
mylėjusi į Waitkų, bet ka
dangi neturėjusi vilties su
laukti ir iš jo meilės, tai nu
tartis! jį nušauti, kad jis 
niekam netektų.

Waitkus peršautas per 
plaučius ir jo nugarkaulis

BAUBLIAI BAŽNYČIOJE
Praeitą sekmadienį suor

ganizuota banda jaunų ko
munistu nušvilpė ir nukau- 
kė Čechoslovakijos arkivvs- 
kupą Prahos katedroje. Ar
kivyskupas dėl sukelto bau-,, 
bliu triukšmo nebaigė savo!kulkos paliestas, bet dakta-1_ ___ I —__ Ve 1 «•

Prezidentas Prieš
Statybininkų ‘Lobę’
Prezidentas Trumanas 

griežtais žodžiais pasmerkė 
statybos pramonės daromas 
pastangas, kad kongresas 
neišleistų įstatymo apie na
mų statybos rėmimą. Prezi
dentas kaltina statybininkų 
siauražiurius ir egoistinius 
interesus, kurie norėtų, kad 
valdžia visai nesikištų į na
mų statybą ir paliktų priva
tiems statytojams tą visą 
reikalą.

Statybos pramonės atsto
vai ginasi, kad jie neskleidę 
klaidingos propaga n d o s, 
kain prezidentas sako. Bet 
jie ir vėl pasisako prieš val
džios remiamą įstatymą 
apie butų statybą. Jie mano. 
kad statyba turėtu būti jų 
reikalas, o ne valdžios.

daliniams de Gaulle arrrfi 
jos eilėse ir pirmas įsiveržė 
i vokiečių okupuotą Pary
žių, o komunistai demonst
ravo prieš de Gaulle. Poli
cija demonstrantus išskyrė 
ir jie negalėjo pasimušti. 

DEWEY NAMUOSE

astronomo Dr. Shaplev ir 
rašvtojo Ciardi politinius 
pasisakymus. F. B. Ober rei
kalavo, kad universitetas 
tikrintų profesorių lojalumą 
ir atleistu tuos, kuriu ištiki
mybė šalies konsitucijai yra 
abeiotina.

Universiteto vadovybė ši
tą vieno iš savo rėmėjų rei
kalavimą griežtai atmetė ir 
sako, kad “tokie pasiūly
mai yra absoliučiai priešin
gi Harvardo tradicijoms”.

Profesoriaus teisė “laisvai 
kalbėti ir atstovauti nepopu- 
lerias nuomones yra Ameri
kos laisvės esminė dalis”, 
sako Harvardo - mokyklos 
vadovybė, o todėl Harvar
do universitetas ir ateityje 
atsisakys cenzūruoti ir se
kioti profesorius ir studen
tus.

Harvardo universiteto pa
sisakymas yra labai svarbus 
todėl, kad dabar daugelyje 
mokyklų pradedama “gau
dyti raganas” ir po priedan
ga “kovos prieš bolševizmą’* 
reakcininkai norėtų pridu- 
sinti piliečių laisves.

LENKIJOJ KONFISKAVO
KATALIKŲ SPAUS

TUVES
Lenkijos vvriausybė kon

fiskavo 14 didelių katalikų 
spaustuvių. Viena spaustu
vė, Niepokolonow vienuoly
ne, yra 250,000 dolerių ver
tės. Valdžia iki šiolei griež
tai cenzūravo katalikų spau
dą, bet dabar atėmė iš kata
likų visas spaustuves. Kova 
tarp komunistinės valdžios 
ir katalikų bažnyčios ir Len
kijoj darosi vis griežtesnė.

SUKILIMAS DOMINI 
KONUOSE

Dominikonų respublikos

A. D. FEDERACIJA NE
LAUKIA KRIZIO

Amerikos Darbo Federa
cija skelbia, kad nors dabar 
bedarbių skaičius jau pasie
kė trijų milionų ar daugiau 
ir gal dar pasieks penkių 
milionų skaičiaus, bet dide
lio ekonominio krizio ta or-

' ganizacija nelaukia. Sako, 
darbų sumažėjimas yra nor- 

Buvęs iš dvejų kartų re- mai iškas šiame laikotarpyje, 
publikonų kandidatas į pre- kada ūkis turi prisitaikinti 
zidento vietą. gub. Thomas prie normališkų pokarinių 
Dewey su žmona, grižo iš sąlygy-

atsisakė būti kandidatu, o bich buk tai nušovęs Miss pamokslo ir apleido*bažny-į rai sako*, kad iis pasveiks ir! diktatorius Trujillo skelbia, Europos. Gub. T. Dewey 
dėl kitų kandidatų demo- Patricia Birmingham. Bylai čią. Daugumas baublių bu-: kitais metais galės vėl žaisli, kad jam pavyko nuslopinti sako, Marshallo planas nm- nuomonfe ir iagma vynau- 
kratai savo tarpe nesusi- dėl mergaitės nužudymo' vo politinės policijos agen- beisbolą, bet šiais metais,ginkluotą piliečių ir karių tai prisidėjo pne Europos ę s tl

' eina Milwaukee mieste. Įtai. r j turės nuo sporto susilaikyti.!sukilimą. atstatymo. | pnes kylanti nedarbą. , .kalba.
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5 APŽVALGA
depresijų atsiradimo. O pa-

-------- i kėlus uždarbius argi depre-
Nesenai “Keleivis’* rašė sija išnyktų? Galima abejo- 

apie depresijų. “Vilnis” dėl ti, nes uždarbiai ir prekių! 
“K-io” pasisakymo rašo, kainos eina sykiu. Pakelsi i 
kad "pagaliau ir Keleivis uždarbius — pakils ir kai-! 
prabilo”. ‘bos, o todėl ką darbininkai,:

‘‘Vilnis” bara “Keleivį”, kaipo gamintojai laimės 
kad šis nemato "monopoli- “perkamosios galios” pakė- 
nio kapitalo” ir jo pernelyg! lime, tą jie pralaimės, kaipo 
išpustų prekių ir maisto pro-i .vartotojai, o depresija liks. 
Uol-tn L-.iimi “Vilnvi” Tn i k'nin ir Hirv'ii'ii

APIE DEPRESIJĄ

tą1 kaip ir buvusi.
. Kova prieš depresiją rei
kalauja palaikyti maždaug 
tame pačiame lygyje tas 
ūkio šakas, kurios dirba 
ūkio plėtimo ar investmentų 
srityje. Kai privatus ar "lai-

duktų kainų. /Vilnis 
“mato” ir pataria "kovoti’ 
prieš monopolini kapitalą ir 
prieš aukštas kainas, o kar
tu ji sako, kad

“Viena iš svarbiausių prie 
monių kovoti depresiją vra
kėlimas perkamosios jėgos! svasis” ūkis sumažina įn- 
plačiųjų darbo minių. Iš to • vestmentus, jų vietoje turi 
logiškai seka reikalavimas! pasireikšti organizuota vi

suomenė. Ji gali “pavaduo ' 
ti” privatų ūkį remdama 
statybą, tiesdama kelius, ry

F. B. L VIRŠININKAS NEPASITRAUKIA

Spaudoje pasirodė žinių, kad pagarsėjęs Amerikos 
federalinės kriminalinės policijos (F. B. I.) viršinin
kas. J. Edgar Hoover (kairėj) pasitraukia iš savo pa
reigų. Ta žinia nepasitvirtina. Valstybės gynėjas, 
Toru Clark, (dešinėj) tą žinią nuneigė.

mą”, arba teisingesnį turtų
' paskirstymą tarp įvairių gy
ventojų sluoksnių, šiandien Į 

| socialistai, kur tik jie susi-Į 
.dūrė su krašto valdymu, ži
no, kad užtikrinimas mate
rialinių gerybių ir ekonomi
nio saugumo priklauso ne 

į tiek nuo turtų
kiek nuo gamybos.

Kas Savaite
Valymai” Rytuose bers’ui ir tūlam "David Car-

<kirstvmo Iš pavergtos Europos penttr’iui”, kuris gautus do 
* dalies ateina vis daugiau ži- komentus lotogiafavo. .

VVadleigh prisipažinimas 
neria gana ankstą kilpą apie 

bolševikai, kurie nemoka ar Alger Hiss kaklą. VVhitta 
jiesugeba prisitaikinti pne ker ( hambers . nemelavo, 
rusiškos vergijos ir pradeda kada jis sakėsi gaudavęs 

daptus dokumentus rš pen-

logiškai 
įtelti algas".

“Vilnis’' dedasi supran
tanti marksizmą ir dargi jo 
nutriušusią ir išsigimusią 
formą — leninizmą. Bet jei 
ji suprastą, ji žinotų, kadi

kindama kaimų elektrifika
ciją, apsiginklavimą ir tt. 

“Vilnies” ekonomiški jon- 
depresija labai mažai tesi- vaikiai su jų “kova” prieš

Blackpool Suvažiavimas

i Tą pripažino ir Anglijo# “(>>«
1 socialistų suvažiavimas, ku- Į/1?0** * >al ^au . * ' * 
ris patvirtino Cripps o veda
mą ekonominę politiką.
Cripps nurodė, kad Angli-, . . . „
jos ūkis padarė didelį poka- 95•
rinį progresą, bet kelias vis sias dienas 
dar eina į kalną ir atleisti
pavadžių negalima. Angli
jai dar trūksta kasmet 300 
milionų svarų sterlingu rei
kalingoms prekėms Ameri
koje pirkti; Kainų kritimas 

i ir didėjančios varžytynės 
pasaulio rinkose reikalauja 
didesnių pastangų ir iš Ang- 

; lijos gamintojų, — reikia 
i atpiginti prekių kainas, rei
kia kelti gamybos našumą, 
reikia sumaniau prekiauti.
Naujais mokesčiais ant tur- _. 
tuolių Anglijos ūkio neat- koja, kad jis 
statysi ir trūkstamos gamy
bos nepakelsi, nes mokesčių

ko
jnunistai išvarė iš savo tarpo 
buvusį užsienių reikalų mi- 
nisterį Laszlo Rajk, vieną i< 
partijos vadų. Jis išmestas į 
šiukšlyną, kaipo '‘imperiali
stų šnipas” ir “Trockio agen 
tas”. Panašiai padaryta su 
kitu vengrų komunistų va
du, Tibor Szoenyj.

Bulgarijoj išmestas iš par
tijos ir padėtas į saugią vie
tą Traicho Kostov, buvęs 
komunistų partijos pažiba. 
Apie Jurgį Dimitrovą pasa- 

“serga” kur

nsa su "monopoliniu kapi
talu” ir žinotų, kad depresi
ja tiek pat mažai tesiriša su 
“perkamąja jėga plačiųjų 
darbo minių”.

Kadaise kapitalizmas bu
vo palaidas, "monopolinio 
kapitalo” jame veik visai 
nebuvo, bet depresijos bu
vo. Vėliau kapitalas “susi
koncentravo”, bet depresi
jos neišnyko. '‘Logiška išva
da” iš to yra ta, kad depre
sijos atsiranda ne dėl mono
polinio kapitalo vyravimo. 
Galima net sakyti, kad juo 
daugiau kapitalas koncent
ruotas, juo jis vra atspares
nis depresijoms.

Panašiai yra u su “algų 
kėlimu”. Paprastai depresi
jos ateina tada, kai darbi-

monopolinį kapitalą, su jų 
“spaudimu” ir vėjo malūnų 
teorijomis, kur viskas pinasi 
per vien. gali savo “tikin
čiuosius” pabovyti, bet ne
gali jų "apšviesti”, nes "Vil
nies” vedėjų galvose yra tik 
staliniškas jukinys.

Užpraeitą savaitę Anglijos suotinus parlamento rinki
Darbo partija įaikė savo mus. Konferencija tuiėjo; našta yra priėjusi pakelia 
48-ą metinę konferenciją paruošti rinkiminę platfor- mumo riba Cripps sakė: 
Blackpool mieste. Tam su- mą,.su kuria Darbo partija ‘‘Miku rupesnis yra užtik- 
važiavimui ir patys darbie- eis į kraštą ir. kvies balsuo- mugu žmonių gerbūvį 
čiai ir jų priešininkai skyrė tojus duoti jai įgaliojimą ir jr užtikrinti saugumą ir lais- 
daug reikšmės. _ . , toliau kraštą valdyti. j ve musu kraštui. Tuo tikslu

Anglijos socialistai jau Darbiečių suvažiavimas i mes dirbome ir iš labai ne- 
ketvirti metai valdo šalį.Į tęsėsi visą savaitę ir neima-1 palankių ir sunkių pokari- 
Jiems teko vadovauti poka- noma jo trumpame rašinyje! nių sąlygų pažengėme toli 
riniam Anglijos atstatymui, nušviesti. Galima tik pami-; atsistatymo keliu“a _ * t — 1  1 • __ *• • -

kių Valstybės departamento 
valdininku, jų tarpe iš Al
ger Hiss ir H. J. Wadleigh.

įdomu, kad H. J. VVad
leigh niekada nebuvo ko
munistų partijos nariu. Jis 
tiktai "simpatizavo” bolše- 
\ ikams ir vogė valdžios do
kumentus. kad Maskva ži
notų VVashingtono paslap
tis! Jis buvo “idėjinis” ben
drakeleivis, aukšto mokslo, 
protestonų kunigo vaikas, 
geriausios amerikoniš kos 
kilmės!

Alger Hiss smaugia ir 
VVhittaker Chambers pa
tiekti dokumentai, kuriuos 
Wadleigh sakosi nedavęs 
tam buvusiam Rusijos agen
tui ir kurie yra Hiss masinė 

kurie li

tai prie Maskvos, bet spėja
ma, kad jo “liga” yra ne kas 
kitas, kaip “titligė”.

Sunku ir komunistams pa
kelti maskoliškų činauninkv 
jungą; Sunku ir jiems tar-jie perrašyti, o kai 
nauti rusiškam imperializ- Hiss ranka rašyti, 
mui; Sunku ir bolševikams, 
ragavusiems šiek tiek Vaka 
rų kultūros, garbinti azia-\ ?
tiška Maskvos deržimordu * -
diktatūra. Ir juos tik rusų tas tun Busi jo* pa no

Negraži Teisybė
Mes rašėme nesenai, kad 

kiekvienas tikras komunis-

itsistatymo keliu . t. -.tvpiu savo ša-
—atstatyti bombų sugnau- nėti svarbiuosius suvažiavi- Cripps’o ekonominė poli- ■n.a?a1,ka 1V,.ce.15ls.^ revo,ve"h:' lįdnvikas”
tus miestus, atstatyti suar mo tarimus ir būdingesnius ---- 2— ’ ’  ------ * —- ’ imk-n ‘imimi • - - -
dvta pramonę, pakelti pre-į io momentus.

t-!

‘VISI LABAI NUSTEBO”

i Užsienių politikos klausi
mo pranešimą socialistų su
važiavime darė E. Bevin, 
užsienių reikalų ministeris,

tika nėra labai populeri, bet 
j ar kitoki yra galima?

o—

buvo nustebintas, kada bu- m tuo ^ciai^aras sco- anksčiau pasitemta jvrg
vęs aukštas Valstybės de- ,vmt -An?ll-i°s priešakyje te A. Zarnzickas ją apraše “Ke-------- ----------- ---------------
parlamento pareigūnas, Hen ko Pa?™dimų ūkio lemo 18 nr s m gegužes, kurs buvo parvykęs iš Kary
rv Julian VVadleigh stojo!11’ ?oclalinilJ reformų. Jiems 4 d. laidoje. Red.) Rmkimi-jžiaus didžiųjų konferenci- 
prieš teismą ir atvirai nrisi-' vadovauJant buvo naciona- nė platforma numato nacio-j jos. Visas suvažiavimas 
nnžlnn • hzuotos svarbios pramones nalizuoti dar kelias pramo-‘ triukšmingomis ovacijomispažino, kad 
Valstybė

ninku uždarbiai vra aukšti,!dokumentus 
kada ūkis yra “pilname kle-|davo Rusijos agentams nu 
stėjime”. Aukšti uždarbiai Į fotografuoti. Jis tą darė
neapsaugo ūkį nuo depresi
jos, o žemi uždarbiai depre
sijos neiššaukia. Jei žemi 
uždarbiai galėtų pagimdyti 
depresiją, tai Rusijoj, kur 
darbinmkas uždirba tik de
šimtą dalį to, lcą uždirba 
Amerikoj darbininkas, butu 
amžina ūkio krizė. Bet to 
nėra. Rusijos ūkis “dirba” 
jšsijuosęs, nors darbininkai 
ten gyvena pusbadžiu, o 14 
milionų žmonių dirba vergi
jos sąlygose gaudami tik 
patį mažiausią minimumą, 
jš kurio jie vos vos gali pa
laikyti gyvybę.

Nežiūrint į žemiausius už
darbius ir nežiūrint į milio
nų vergų darbą Rusijoj de
presijos nėra, nes ten val-

Sugriautų miestų ir ūkio bet svarbiausią dėmesį dar- mai užsienių politikai, 
atstatymo 'darbe Anglijos biečiai per ateinančius pen- politika yra aiški: 
socialistai turi kuo pa.-irod.v- kis metus kreips į jau nacio nori taikos, bet taika

Bet kada Stalinas pasira- tL Įgyvendintos sociali- nalizuotų ir nar— ----~ ”--------- ~ - •
šė savo kruvinaii nakta su n€s reformos ir ūkio nacio- mųjų pramonės

riai laiko “linijoj . . _Del šito posakio Laisve
Ir Jie “Prisimena” labai nepatenkinta ir sako,

Maskvos klapčiukai bolše- kad mes “negražiai šmeižia-
vikai, savo “Laisvėj” prisi
mena 1940 metų birželio 15 
d., kada rusų tankai sugu
žėjo į Lietuvą ir prijungė ją 
prie Rusijos. Jie Maskvos 
tankus ir čekistų gaujas dar 
ir dabar sveikina, kaipo “iš
vaduotojus”. Maskvos agen- 

sidavėliai, žmonės 
proto ir be sąžinės, 

kvaili nenaudėliai ir apker-

me" politinius oponentus.
Kur negražumas ir kur 

tas šmeižtas? Ar pasakynruis 
teisybės apie bolševikus yra 
šmeižtas?

0 kad tai yra teisybė, tai 
komunistai tą geriau, negu 
mes, žino. Juk ir dabar ta 
nati “Laisvės” diena iš die-x---  ----  — ----
nos seiliojasi už Maskvą,

“Ls 
mui.

simpanijos” bolševiz-
iPeję glušai

apnci- nrjeį Ameriką. "Laisvė” yra 
gali pasakoti ^a?kvos propagandos ir 

Maskvos bliudlaižių gazie- 
bet

An«4iia l*”** *°'i Li ’U' ! Maskvos propagandos n Anglija apie tankų “laisvę ir čekis----  . i i ,

darbą. Bet nuo 1936 iki ■ bniame ir ūkio gyvenime plėtimą užsienių rinkų.
1939 metų tas nešvarus, iš-j n^begalė:ų panaikinti. Ūkio Partijos rinkiminė platfor-

jduinu^non lamos, oet taiKa pn-!tų “vadavimą”. Bet jie ir fX? ^7
lėsšakų konso-ĮE. Bevin sako: “Aš darau!£d jieX ve^^ 

dar, tarnauja

simpatijos”; kad ji nesukels balsuotojų
bolševizmui. ^ad importas V entuziazmo, nes nežada jo-

Mokytas. kultūringas žmo- ek'Porta? mazdaug įssilygi- k5ų didesniu permainų. Bet
gus, kaip VVadleigh, parodė na;.. ............................ didelė suvažiavimo daugu-
tiek “simpatijos” bolševiz- . >1S1 t,e laimėjimai Anglį- ma riUrė tai piatformai, o
mui, kad jis nesibijojo būti ux?. ,Pa'iektl sul?klb partijos vadas Herbert Mor-
smpu, savo šalies išdavikui .arbu’ maldžius uždarbius „„vaia
ir nevengė “nešvaraus dar-!11 P^bus, apkarpius

mą griežtu prekių įdviu.M pa,-tįja
. . mo, o “Socializmas reiškia 

. Hi’tinHM visuotini tiVtni viltis, Huons.
politinės keleiviška mislė. Kodėl Parlamento rinkimai, kurie

’ ' * turi

imu.
Dabar

}:o virš miliono
policijos budelių ir ršmel- kultūringas žmogus jaučia 
žia krašto sultis sausai. Kri- “simpatiją” budeliams, ver- 
zio ten nėra, bet ir ėsti nė- laikytojams, visu žmo Į 
ra ko, ’ ----- *

Kapitalistinio ūkio kriziai 
ar depresijos pareina nuo 
tas ūkio dalies, kuri dirba

Rusija mosią agresiją, 
bet kalba apie taiką. Taip 
darė ir daro visi diktatoriai. 
Taikai apsaugoti reikalinga 
Atlanto Gynimosi Sąjunga, 
kurią E. Bevin vadina “di
džiausiu žingsniu į kolekti-

______ v- Lietuvos okupan “Ispanija Katalikė”
diktato j ta,Jie puikiai žino. bet Musų kaimyno “Darbi- 

a»*: meluoja sąmoningai ir ne ninko” šefas išaiškino, ko- 
aPieĮuž dyka. Maskvos žandarų dėl Amerika neduoda pini- 

šliužai žino, ką jie daro. gu fašistinei Ispanijai. Sa- 
Už tokį jų tarnavimą Mayko. “Ispanija vra katalikė”, 

skvos imperializmui lietu-,o todėl Amerika ir baudžia 
viai gali juos “pasveikinti” tą "katalikę”. Pagal “D-o” 
tiktai gilia panieka. Tai šel-j supratimą, generolui Fran- 
miai be sąžinės ir be pado- kui, už socialistų ir kitokių 
rūmo jausmo. ; liberalų skerdimą, verta bu

tu duoti biliona doleriu irvinį saugumą visoje istorijo- .Višinskio “Blusos
je Valstybės sckre torius! ?.er?ik«« net.

jis juos grąžintų... Tegul tik 
dar daų 

skerdžia, su
Dean Acheson Paryžiuje • , • . , , ,
skundėsi, kad Višinskį ir ji! i^.ksistu^

rpios vartoji-. —bu™ kol^|kal^vysk^iJlel^
ek.u rac.ona- joe partij’ ^ja socialiu konferencija Pa.-! 3^iit. £ P££8 —!"« laiminimu... ”

LllOS T~n i n i Iros _ ** *tijos pirmininkas, James- 
Griffith, priminė suvažiavi- -

turi i^k‘ 1930 h ? terialinis žmonių aprūpini-, mui, kad 1900 metais parti-
"•ali ivv’ ti da.- ;» mas ir sau?uraas nėra Kak-!Ja pirmą kartą buvo išsta
tau ' 'Ancrbin- S ^1SrSie" tinis socializmo tikslas, betįciusi 15 kandidatu, surinko tais. Anglijo* socialistai dktai priemonės pasiekti 62.700 :

biškumo ir padorumo pnn-!atskaitą iš savo aukėtesnj ujolą. Tas aukš- 
ciju įsniekintojams’ Ar iisl'‘<‘!<n.avuuo tomui ir arba tesnis tikslas yra pasiekti, 
nežino, kas tai yra bolše-y' į autoįnauJė manda- kafj žmonė3 pasidarvtu 
vizmas „-koki yra jo kas- !,V/’t'>fadeta* 'ef?™as. žmoniškesnj, ūiteligentiš- 

i dienine politika santykiuose! ‘! ,^‘L K ? ke#ni ir draugiškesni,, kadinvestmentų” srityje, arba

kartais yra didesnis, kartas 
“susitraukia” ir tuo budu 
ūkiškas gyvenimas eina nuo 
klestėjimo i depresiją ir vėl 
i klestėjimą.

Taip depresiją

jmausios niekšystės, kad 
pasitarnavus kruviniausiam tikros 
pasaulio rėžimui,

‘Bendrakeleiviškumas

romąją. jėgą sems iš aukš- 
kulturos. Dargi kui- čiausių žmogaus konstruk- 

turingiausias "bendrakelei- tyvių impulsų”.
it . .----- ; ar Vls? moraliniu žvilgsniu nė- “Socializmas nėra vien
simpatija bolševizmui vra!ra pralenkęs laukinio žmo- tik materialinių gerybių už- 

savo rusies mada ir irioiins1 imii'? lvorin- iie? -ž,l"^* tai yra auk- 
šviesesnis ir

mėgsta opei-uoti “perkamą- Bės. Bet pažiurėjus arčiau
ja galia”. Jos sako, kad 
pakėlus uždarbius bus pa

jnatosi, kad tų žmonių "pa
dorume” nėra vietos žmo-

pasručiausią policijos už tą šviesesnį ir kilnesnį 
sauvalę ir priespaudą Rusi- gyvenimą yra sunki ir ilga, 
joj ir kalba apie “laisvę”, bet darbo žmonės tuo keliu 

Bendrakeleiviškumo mįslė jau žygiuoja ir daro pro

62,700 balsų ir pravedė į 
parlamentą 2 atstovu. 1945 
metais partija pravedė į 
parlamentą 393 savo atsto: 
vus ir surinko 12 milionų 
balsų.

—°—Darbiečių partijoj vyrau
ja. labai didelė nuomonių 
laisvė. Bet kai nuomonių 
laisvė pradedama naudoti 
partijai ardyti ir kiršinti, 
tada ir kantrus darbiečiai 
paprašo ardytojas pasi
traukti. Taip buvo su dviem 
parlamento nariais, Konni 

_ Zilliacus ir L J. Solley. 
Kova Partijos vadovybė juos iš-

sų tiek 
kad per jas net ir 

šuns nebesimato, o vien tik 
blusos, blusos, blusos...

Mes pasakysime tiesą, kad 
mums visai negaila didžiųjų 
miništeriu blauzdų, jei jas
višinskinės blusos graužia, semburgas

nų laiminimu... 
i “Katalikiškas” Amerikos 
; politikos aiškinimas turi 
betgi vieną kriukį, kurio 
pralotas Urbonavičius net 
ir nebando ištiesti. Jis žino, 
kad veik katalikiška Pran
cūzija, katalikiškas Liuk-

Mums net gaila, kad Višins 
kis jų neapleido Stalino 
utėlėmis, kuriomis Maskva 
apleido šimtą milionų žmo
nių Europoje su “didžiųjų”

ir visai katali
kiškos Belgija. Austrija ir 
Italija pinigų iš Amerikos 
gauna. Jų niekas nebaudžia 
už jų katalikiškumą. 0 ka
talikiškas galvariezas Fran-

demokratų tyliu laiminimu. ! ko negauna! Tai kaip čia

.suprantama teorija kadaise įkrečia visokie “pažangus” i Bet jei jį teismas ir išteisin- pastūmėjo ji i naujas vėžes, 
buvo ir ekommrjos moksle, žmones, kurių pažangumas tų, jo byla liks įrodymas —o—

žinoma. Bet nežiu- dažniausiai yra tik poliruo- kaip bolševizmo apgaulinga Seniau socialistų agitato- 
nnt j jos populerumą ir aiš- tas bezdziomskumas, be šir-! propaganda apsuka kai ku- riai mėgdavo iškelti pirmon 
kurną, ji visgi neišaiškina be žmoniškumo ir be;žmonių galvas. vieton “skirstymo proble-

nietė iš organizacijos lauk 
už talkininkavimą bolševi
kams, o suvažiavimas dide
le dauguma jų pašalinimą 
patvirtino ir šauksmai “gė
da” išlydėjo tuos bolševikų 
klapčiukus iš darbininkų 
judėjimo į užmirštį. K. E.

Pakalbink 
•bkelbti “Ketafcryja,” pa« 
garsinti savo Msaj tarp lie

Jei šiandien ponai Ache- 
šonai ir kiti demokratai ne- 
beapsrkenčia blusomis, tai 
jiems sveika butų prisimin
ti, kur vra jų propagandos 
“blusos”, kurias jie per ka
rą skelbė Atlanto čarterio 
ir panašiais puikiais vai
dais? Jie savas “blusas” se
nai išmainė į Maskvos gra
žius žodžius ir šiandien 
jiems belieka tik pasikasyti, 
kai Juozo blusos kandžioja.
Wadieig)) Prisipažįsta!

Buvęs aukštas Valstybės 
departamento valdininkas,! rinkimai”.

yra — ar jam neduoda pi
nigu dėl jo katalikiškumo, 
ar dėl jo fašistiškumo?
Spragtis Dailidei

“Draugas’’ nesenai dėjo 
P. Dailidės raštą, kuriame 
šis buvęs eksdemokratas 
aiškino, jog “bolševizmas 
yra kaip tik demokratijos 
vėžys”. Dabar “Draugas” 

Įrašo: ' '
“Kur yra laisvė, komuniz

mui nėra vietos... komunis
tai niekur nelaimi, kur yra 
laisvi, teisėti, demokratiški

Henry Julian Wadleigh, liu- 
i dijo Alger Hiss byloje ir sa
kėsi davinėjęs slaptus val
džios dokumentus Rusijos 
Šnipams, Whittaker Cham-

P. Dailidė galėtų ir iš 
“Draugo” pasimokyti, jei 
jis drįstų savo praeitį prisi
minti.

A IK
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje
“Jei aš bučiau velnią*...” merginos ir moterys būt už- 

Ar jus manote, kad nie- ėmusios biznio centrus. Bet Į 
kas, niekur, niekada nėra niat kunigams ir vienuo-, 
šitaip pasakęs? Jei taip ma- lems salpos darbas ne gal-j 
note, tai labai klvstate. Ga- voj. Jie mano, kad jie is-; 
limas daiktas, kad ne vie- mano geriau, negu Kristus
nas ir iš šios koresponden- ir mano žiną geresnius bu 
cijos skaitytojų žino, kas, dus pelnyti išganymą ir pa- 
kada ir kur yra tai pasakęs, dėti naikinamai musų tau- 
Tai gali žinoti vienas kitas tai.
šliuptarnis bei laisvamanis, Svarbu čia pastebėti tą, 
o iš kataliku tai daugelis kad Tag Day Įvyko penkta-j 
yjno * dieni, reiškia dienoje, ku-

Prieš apie 25 metus du »'ioje katalikams draudžia , 
marijonai kunigai važinėjo ma valgyti mėsiškus valgius, 
po Amerikos lietuvių kolo- Pagal Romos Bažnyčios 
nijas su misijomis. Vieno iš mokslą kas pasninką be. 
tu kunigu pamokslas buvo svarbios priežasties sulau- 
apie spaudą. Tai jis tą savo žvs ir neišsispavieduos, eis į 
pamokslu pradėjo šitaip: amžiną ugnį. Pasninko svar-,

“Jei aš bučiau velnias, tai ba tikintiesiems taip įkalta,! 
steigčiau bedieviška laik- kad galima prileisti, kad ko? 
rašti.” lektos dienoje labai mažai

Tai mandras pasakymas, kas iš katalikų valgė mėsą? 
Daugeliui iš katalikų tas na- Taip daryti butų mirtina 
sakymas ir be “išvirožiji- nuodėmė, bet ta dieną nepa •; 
mo” aiškus. Bet protauįdn- sidarbuoti badaujančkj ir 
tiems ir atviromis akimis sergančių naudai nerokuo-;

jama nei nuodėmė, nei peik-j 
tinu apsileidimu.

Čia ir aklas gali matyti 
kokia plati ir kokia gili 
praraja randasi tarp Kris
taus mokslo ir kunigų skel
biamo mokslo.

Dar velta paminėti, kad 
žadėjo išganymą, negu taip apie lietuvių lag Day nesi 
vadinamų laisvaman i š k ų teikė savo skaitytojams pa- 
laikraščiu skaitytojai. Kris! skelbti Chicagos arkidioce- 
tus pamoksle apie Paskutini ZU<* organas “The N e v; 
Teismą pasakė, kad bus iš-: World • .
ganyti tie, kurie dirbs šai- P$r Sekmines marijonų 
pos darbus, o bus pražudy- seminarijoj, kuri randasi 
ti tie, kurie tu darbu ne-! netoli Chicagos, marijonų 
dirbs. Kataliku “slekerystė” Į generolas vyskupas P. Bu- 
—apsileidimas* tuose * dar-1 čys Įšventino į kunigus pen- 
buose seniai žinomas. O vie- kis klierikus. Tai labai svar-
nac ie tiieLritiiieiii tn JiVulvTTlIl : kutiillk iskil ŽiniH. Bet
J I<V I«C* C 4 lOIAIM VIi'I V* v\z »■ v a ■ ■ •v •>

Chicago j

žiūrintiems į gyvenimą mo
netas pasakymas ir anais 
laikais išrodė menkavertis. 
O dabar jis visiškai be ver
tės. Visi matome, kad kata
likiškų laikraščių skaityto
jai dabar nėra greitesni prie 
tų darbų, už kuriuos Kristus

JIE NUSIPELNO FAHRENHEIT DIPLOMUS

Amerikos karo aviacijos mokiniai, Shavv aviacijos 
bazėje, Sumter, S. C., baigė ugniagesybos ir gelbėji
mo mokyklą ir mokyklos baigimo už baigtuvėms jie 
demonstiuoja išgelbėjimą piloto iš degančio orlaivio. 
Viršuj matytis degančiame orlaivyje piloto mumija, 
o apačioje mokiniai, nežiūrint Į ugnĮ ir durnus, išgelb- 
sti lakūną iš ugnies. Mokiniams duodami diplomai 
po tos mokyklos baigimo, vadinami “Fahrenheit dip
lomais”.

Chicagos aikidiocezijos 
ganas apie tai nei ampt.

yra tai Chicago j Įvykusi 
birželio 10 d. BALF-o Tag 
Day. Kolekta badaujan
tiems ir sergantiems tremti- • tininkas 
niams vra No. 1 krikščionis Kas yra naujiena. Ir

oi

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

NEVV ARK, N. J. |

Birželio 10 d. čia Įvyko 
Nevv Jersey valstijos Lietu 
vių Tarybos suvažiavimas, 
kurs tarp kitko nutarė prisi-i 
dėti prie Amerikos Lietuvių 
Tarybos ir dirbti, kaipo A.

Kas Nauja Brooklyne
li Socialdemokratų Susi

rinkimo
Birželio 10 d. l ietuviu At

letų Klubo patalpoje, Broo-

i kaip išgyvenę ilgus metus 
j skirtingose gyvenimo sąly- 
Igose, tačiau visas riša ben 
idra? tikslas — kova už Lie- 
Jtuvos laisvę su Maskvos 
; raudonuoju fašizmu ir de- 
j mokratinio socializmo idė- 

todėl “jus ir mes” atme- 
o atsiranda tik mes. 

a t a i žino. 
kad organizuota visuomenė 

Ivi-ii jėga, o neorganizuota 
yra tik palaida minia ir be
reikšmė.

L. T. skyrius. J N. J. Lietu-. klytie, ivvko 1 SS 19 kuoocs 
vių Tarybos valdybą atei- narįu susirinkimas, 
nantiems metam? išrinkti? Susirinkime buvo aptarti 
adv. Kazys F. Pauli? garbės jvajfUS kuopos reikalai. lUa’ 
pirmininku; Jokūbas Stekas; kuopą įstojo viena- iš trem- tal?a’. « atsiian 

; Jr. — pirmininkas, kun. I. tjes atvykęs sočiai demokra- , Socialdemokn 
Kelmelis, Antanas Masan (as
dūkas ir Trečiokas — vice-Į įį Amerikos Lietuviu So- y,a 
pirmininkais, prot. t*aš*nn«-cialdemokratu Sąjungos, 
ku A. Trečiokas, rin. ras į cenlr4> Komiteto veiklos 
l'.n*.nbu —J-J* Liudvinaitis,trumpą, bet aiškų ir svarbų Todėl kuopos nariai vis

|iždininku—P. Petruli; di-'į,įnSi’inį padarė ’Šajunuus!lySkiau. !’lade<la s,tatyt' 
lektoriais - V. A.nhla-zCTi' .ilmi„inkas ,|. j. Glaveskas! sK,omen,niu?.l re,kaltt? auk- 
ėius, P. Zuikis ir K. Knnnė- kviesdama- visus socialde į“**“ rerkalų.
nas; spaudos komisijon — mokratus aktyviai dalyvauti' Dabar laukiama daugiau 
J. J. I.iudvmaitis ir V. Am veikloje ir smulkių savo a-- tiemties atvykstant diau 

menišku reikalu nerišti su gų. kurie papildys musų ei- 
i les ir susitvarkę savo asme
nišku? isikurimo reikalas

brazevičias; parengimų ko 
į misi jon — 0. Pocienė, J. 
| Valickas, .1. Arloff ir A. Gu 
1- donis. J. J. L

DĖMESIO!

Toronto ir ApieKnkių 
Lietuviai

š. m. liepos mėn. 3 d. 3

re
organizacija.

Sekminge.-nei kuopos vei- . . , -. . .
k lai išplėsti i kuopos valdv-'Jsltrau^s - °g,‘a,‘,zaemę v ci
ba išrinktas d. V. Gcrvb kia.
1 as.

Dabartiniu vis dau-
Per vasaros atostogas ne

bus šaukiamas kuopos susi
einu Į kuopą jpto’o iš trem-rinkimas, bet kuopos vąld>- 
ties atvykusių lietuviu so-

vai. no pietų, Toronto Liet. 
Socialdemo kratų kuopa?
Oakvillėje, rengia didelę J1 asmeniškų
idomia gegužine, kurioje V’ kūne užima dau r 
grieš didelfe orkestras ir bus lalko *r ru"escl>! c,a P*^ 
Įrengta didelė platforma —
šokimui grindys, ant kuriu

ba ir atatinkamos komisijos 
cialdemok r a t u. Įnešdami. VC’\S visa laika ir palaikys 
naujos dvasios, nau o i.ia - abm. s rysius su kuopo* 
jo. Pradžioje naujieji atei-,nai ia,s;

rūpesčių čia pi 
dant gyvenimą iš naujo 
Nors ankstivesnieji ir da- 

; norintieji turės puikiaariaj baltiniai ateiviai kartais -a- 
progą gerai prisišokti. Gė v0 Salvosenomis .r skinasi, 
gūžinės vieta — gražus ii

j švarus miškelis, kur perei- 
! tais metais buvo Toronto 
SLA kuopos gegužinė.

žmonių susirenka pagerbti ir norėjo mesti i kalbėtoją, 
mirusius ir ten katalikiško- Prieš Chicagos lietuvius 
mis apeigomis tą atlieka. dabar kyla būtinas reikalą 

Tautiškos kapinės, kurios apsivalyti nuo tokiu chuli- 
yra laisvos nuo bet kokios ganų
sektos, irgi kasmet gražiai valų.

1
Važiuojant is 

s Queen Elizabeth

Linkime visoms draugėms 
ir draugams geną atostogų, 
o iš jų gi ižus vėl Įsitraukti 
su didesne energija Į orga
nizacinę veiklą. J. Klevas

LIETUVOS KONSULATO 
IEŠKOMI ASMENYS:

Budrevičius Jonas ir Vincas iš 
Babraukos km.. Butrimonių vi.. 
Alytaus apskr.

Budrevičiutės Agota ir Rožė 
iš Ponikštės km., Onuškio vai

Budvytaitė Agota iš Bilvyči į 
km., Švėkšnos vai.

Driigauskaitė - Dckcr'.enė Ha- 
rija.

Karkus Agota, Barbora, Juo
zapas ir Kazimieras iš Pakerių 
km.. Plungės vai.

Ramoškaitė - Lazauskienė Pe
tronėlė iš Yžiniškių km. Vidlik- 

(lės vai.
Skerslomts Mykolas.
Žukauskas Antanas, brolis Ma 

j rijonos Andrijonienės.
I žmigelskis Juozas iš B. Kai- 
! melės km., Raudondvario vai.
| Šneideris Pranas iš Plokščiu, 
'šakių ap. s

Stankevičius, gyv. Worcc»ter 
Mass.

Urbutis iš Papc'kių km.. Vi
duklės vai.

Valevičius iš Kėdainių.
Videikaitės, trys seserys, iš 

Kaniuku km.. Alovės vai.

JIS MYLI FRICUS

is Toronto 
keliu Ra

mi lton link ir privažiavus 
Oakvillės trafiko šviesas 

Pavažiavus 
kelio reikia 

skersai pervažiuoti žvynui 
kelią ir kairėje pusėje ste 
bėti miškeli, prie kurio bu<
gegužinės ženklai, 
jant iš Hamiltono, tas švie
sas privažiavus, sukti kai
rėn. Jaunimą ir senimą kvie- 

kuriain vadovavo Į čiame skaitlingai atsilankv-
. . ---------- mokytoja Alice 1 ti. ‘ Valdyba

randa fanatikų, kurie nepa- Steponavičienė. --------------
kenčia kitokios minties. Vakaro programą pildė

Jau per eilę metų komu- du iš rytų atvykę iau seniau 
nistai knisa Tautiškų kapi- pasižymėję dainininkai. Šu
niu pamatus ir taikosi jas zana Griškaitė ir Rapolas 
užgrobti. Jie ant savo mirų- Juška. Abu dainininkai la

ir nekultūringų gai- sukti Į dešinę. 
Šalin juos iš lietuvių į apie 1 mylią

Vienas pasaulinis laikraš-i apvaikščioja kapų puošimo tarpo ir lauk tokiu? baub- 
ininkas statė klausimą? dieną, čia susirenka tuks- lius ir chuliganus iš Tautiš

kas darbas. Prie to darbo'kė: Jei šuo Įkanda žmogui, 
katalikai su savo kunigais,! tai ne naujiena, bet jei zmo- 
vienuoliais ir vienuolėmis; šuniui Įkanda, tai nau 
turėjo būt pirmose eilėse. O jiema. Dabar galima statyti 
jie nepasirodė geriau, negu'klausimą: Kas
šliuptarniai ir laisvamaniai.; kiška naujiena

Kolektos dienoje gatvėse mas: Jei lietuviai katalikai
pasirodė tik 472 kolektorių, pripildo _ katedrą, išpildo 
Surinko ne pilnai dešimt puikų bažnytini programą. 
tūkstančiu doleriu, būtent jame dalyvauja pats kardi- 
tik $9,728.66. Skelbta, kad uolas, arba įei lietuvis vys- 
kaikurios dėžutės dar nėra kūpąs Įšventina penkis klie

tančiai žmonių, lanko savų- kų kapinių.
jų kapus, puošia gėlėmis, 
klauso muzikos, dainų ir 
prakalbų. Šitas gražusis pa
plotis turėtų būti kiekvie

s yra katali-1 nam mielas ir gerbtinas. Bet teitas, 
a? Atsaky-Į deja, ir šitose kapinėse atsi- muzikos

Alice Stephens Singsrs
Birželio 7 d. Įvyko tikrai 

žavėjantis jaunų lietuvaičių 
dainininkių suruoštas kon-

NEDARBAS RHODE 
ISLAND VALSTIJOJ

daryti vien parapijų mokyk- žiuoja koks Japonijos, Kini 
lų mokinės ir mokiniai ir šv. jo? arba Korėjos bažnytinis 
Kazimiero Akademijos auk-1 dignitorius, tai naujiena, 
lėtinės. Tą buvo lengva pa-Į Tremtinys
daryti ypač dėl to, kad pra-Į
džioje tos savaitės, kurioje 
buvo Tag Day, baigėsi para
pijinėse mokyklose mokslo .....
metai, o diplomų išdalini'! minima visoje Amerikoje ...... .
mas atidėtas i sekmadieni; gegužės 30 d. Tarp Chica- ševikams 
birželio 12 d. Kiekviena mo-!gos lietuvių tas gražus pa- 
kykla su mokytojomis prie- protis irgi yra jau plačiai

su piautuvais. Tarpe laisvu- vo sujaudinti ju puikiu dai- '2 bėdai bių
jų ir sveikai galvojančių nariniu. i ’
žmonių šitoks svetimos vals I Kita programos dali iš-! kai?°' Kasos ♦ *_ 1.1.. ,••11- * * i- i ‘f’,’ til Ilpr SilVHltlybės ženklu dėjimas ant ; pildė 

~ ~ . | kapų paminklų sukelia daug
Kapinių ruošimas ir • pasipiktinimo.

Baubliai Dabar kapu administraei-
Kapų puošimo diena yra ja jau qek l}ck sptvarkė pa

minklu reikalą. Dargi bol- 
buvo išaiškinta, 

kad mirusiųjų paminklai nė- 
! ra sovietiškos propagandos

į proi
Alice Stephens Sin 

gers, jaunų lietuvaičių cho
ras, kurs gerai išlavintas, 
rūpestingai pasiruošęs pa
dainavo visą eilę dainų. 
Garbė jaunosioms daininin-

Iš Piovidence praneša, 
kad Rhode Island valstijoj 
bedaibių skaičius praeitą 

' savaitę pašoko iki 195,854, 
bedarbių pašalpoms iš 

nuo nedarbo Iš
buvo išmokė

ta per savaitę $4^91,632.

RED. ATSAKYMAI

šakyje* galėjo puikiai pasi Įsigyvenęs. KazimierinėseĮ lentos 
darbuoti savo kolonijose, o kapinėse kasmet tūkstančiai

i kui

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas ji užsisakyti. Kaina 
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra Įdėta daug skaitymų, 
eilių, svarbių informacijų, adresų, patarimų, yra su
dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

galima viso 
kilis niekus lasyti ir dėti 
Maskvos diktatūros simbo
lius. Be*t komunistai visvien 
nesiliauja darę kapinėse vi- 
•^’^jas piktybes. Pavyzdžiui, 
šiais metais, per kapų die
nos iškilmes, komunistai pa 
sirode kapinėse, kaip lauki
niai gyvuliai, kuriems vieta 
ne* kapinėse, liet džunglėse. 
Buvo taip:

Per iškilmes buvo pakvie-, 
stas kalbėti M. Gudelis apie1 
reikalą pastatyti paminklą' 
musų tautos veteranui Dr' 
J. Šliupui. Kalbėtojas primi
nė, kad Dr. J. šliupas turėjo 
apleisti gimtąją * Lietuvą 
bėgdamas nuo rusų okupan
tų ir, visą amžių dirbęs Lie

S. Mesk. Toronto, Ont —
Apie tą “didvyrį” jau skai- 

kėms už jų pastangas ir ačiū, tėme kituose laikraščiuose, 
už gražų pasirodymą. K. L.'todėl ši kartą koresponden- 

nedėsime. PrašomeCIJOS 
rašinėti.MINI BYRNES

SIUNTINIAI Į EUROPĄ
lietuviams Remti Draugija 

siunčia Europon lietuviams 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7J>0:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto, 1 st. pie

no milteliu, l'-i sv. arbatos, I kvorta 
aliejau , 4 sv. cukraus gabalėliu. 2 
sv. tauku, 1 kenukas kondensuoto 
ĮMCno ir 2 gabalai muilo.

Už $10:
I 2 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 

pieno milteliu, sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1*4 sv. sausos 
deiros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 raba lai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir

Ieškomieji arba apa* juos ži-
r i • iv...;, l ■ nantieji maloniai prašomi atsi-Jaunas amerikietis, Daniel 

McCaithy, nuvyko i Vokie
tiją ir pareiškė, kad jis atsi 
sako nuo Amerikos piliety 
bės ir nori priimti Vokieti
jos pilietybę. Bet Amerikos 
kariška policija jį pagavo 

• už nelegališką Įvažiavimą Į 
Vokieti ją ii teismas jam da
vė «S mėnesius kalėjimo. Peš
tą laiką jis dar turės progos 
apsimastyti.

liepti i
Consulate General of Lithuania 

41 VVest S2ml Street 
New York 24. N. Y-

Juo didesnė bus Tavo
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skvriai.

KELEIVIS
636 E. Broadw»y, So. Botton 27, M

Inžinierius aviatorius Išo
rėn Ha«s, liudijo kongreso

w . * • j i __siautėjo ir priėmėjo aaresus. irtuvai, turėjo mirti svetur, rinipų gaudymo komisijoje, reiwa pasakyt, k* daryti su siunti- 
Tėviškas yra. faktas. Bet i kad jis po kan, padėję su-,
bolševikai, kaip tik išgirdo1 sekti vieną rusišką šnipą, ...
kalbant apie Dr. J. šliupą, tūlą ševčenko, bet, sako, 
tuoj pradėjo staugti, kaip | buvęs Valstybės sekretorius 
miškiniai, o vienas bolševi- • Byrnes neleidęs to šnipo 
kų fanatikas griebė akmeni'areštuoti...

vykios vatlovybei ar gražinti siuntė 
jui atgal? Grąžinimą siuntėja* turės 
apmokėti.

Uiaakymus ir pinigus prašome sių
sti mums šiuo adresu:

Lithusnisn AM 
M Wsrd st^

____ _ Ise^

Tikra Tciaybė

APIE SOVIETŲ RUSIJA
— arba —

Komunistų Diktatūra Faktų 
šviesoje.

Tokia knyga tik ką išėjo iš spaudos. .Ją išleido “Kelei
vis.” Nors Sovietu Rusija gyvuoja jau nuo 1917 metu. ta
čiau tikros teisybės apie ją beveik niekas užsieny nežino 
—nežino net ir komunistų vadai. Taigi būtinai buvo rei
kalinga tokia knyga, kuri parodytų Stalino Diktatūrų fak
tų šviesoje. Ir tokią knygą dabar turim, čia vieni tik fak
tai, vien tik teisybė. Knyga didelio formato, arti 100 pus
lapiu skaitymo. Kaina 50 centų.

Užsakymus prašome siųsti šiuo adresu: 

“KELEIVIS”
636 Broadw«y. So. Boston 27, Mass.



Puslapis Ketvirtai!
No. 23. Birželio 22 d., 1919 m.

Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

’Keturių Komunarų’ 
Likimas

ĮTEIKIA jam daktaro diplomąkų mašinas ir kitokį geres
nį turtą ir gabeno jį į Rusi
ją. Darbininkams atlygini
mą pakėlė tik 10 nuošimčių, 
o visoms prekėms kainas 
net visu 100 nuošimčių. Gy-Į

--------------- 1 venimas pasidarė toks, kad
Musu tėvynės dirva ko-; garbei parašytas poemas bei žmonės jau neįstengė nusi- 

munizmui plėstis nebuvo pa- eilėraščius. pirkti net pačių reikalin-
ianki. Jeigu kurioje nors Pagaliau atėjo ir 1940 giausių prekių. Prie to dar 
vietoje bolševikinis veiki- metų neramus pava aris. Vi- prisidėjo viešas ūkininkų 
mas ir pasireikšdavo, tai si keliai ir keleliai užsikim- apiplėšimas apdedant juos 
daugiausiai tik Maskvos šo į Lietuvą ropojančiais nepaprastai didelėmis py- 

į samdytų agentų dėka. Tie- bolševikais. Vietos bolševi- Kavomis, nekaltų žmonių 
sa, turėjome keliasdešimt ir kuojantis elementas ir prie areštai, žudymai ir trėmi- 

• įdėjimai nusiteikusių bolše- jo prisiplakę įvairus padau- mai į Sibiro ledines dyku 
vikų, bet šie. vos spėję Sta- žos džiūgavo galvas iškėlę, mas. Tas viskas Greifenber- 
lino" saulėje sušilti, virto o visi kiti — liūdėjo jas nu- gėrį jau galutinai įtikino, 
“liaudies priešais” ir jeigu lenkę. Bet kaip labai visi kad jis buvo gudrios bolše- 
nebuvo tų pačių Maskvos nustebo, kai Damatė, kad vikų propagandos suviliotas 
agentų sunaikinti, tai spru- Greifenbergeris pirmąsias ir apgautas, nes bolševizme 
ko kur kas galėjo. Čia noriu kelias dienas padžiugavęs jis nerado nei trupučio to, 
papasakoti vieno tokio įdė- irgi galvą nuleido, kad joj ko norėjo ir tikėjosi rasti, 
jinio bolševiko likimą. ‘veide nebuvo matoma nei Vieton ilgai lauktos laisvės' 

... ... .... mažiausio džiaugsmo žy- bolševikai atnešė vergiją, o
Suvalkų Kalvarijoj, VU- mėgt Vėliau pasirodė, kad vieton ir anksčiau buvusio! 

niaus gatvėje gyveno vi- Greifenbergerio butą ne neturto, jie atgabeno tikrą 
siems plačiai žinomas kai- bolševiko parsidavėlio, bet vargą ir visišką žmogaus 
v’!s Įu°za> Gietfenbeigts. | sąžiningo ir kilnios širdies išniekinimą.
Jis turėjo dideli gyvenamą žmogaus. Jis, pamatęs rau- Greifenbergerio nukrypi- 
namą ir nai didesnę mec n a- donarmie £ j y išblyškusius mą nuo bolševikinės linijos 
ninę kalvę, kurioje nuolat, veidus, jų prastus rubus ir greitai pastebėjo ir patys 
oiibo jis pats, 3 samdyti jar prastesni maistą, nusto- bolševikai. Bet kadangi jis, 

jo džiaugtis, o bolševikus bolševikų* akimis žiūrint, 
pradėjo gerai sekti ir rimtai vis dar buvo ne eilinis pa
galvoti. O kai iš musų krau- lietis, todėl bolševikai sten- 
tuvių, per kelioliką dienų,'gėsi gražumu ir pataikavi- 
raudonarmiečiai išpirko vi- mais palaikyti jame pir
sus rubus, avalinę ir kito- mvkštį nusistatymą. Bet tas 

i kias geresnes prekes, kurių darbas bolševikams visai

K i

darbininkai ir keletas moki
nių. Nors Greifenbergeris 
visoje Suvalkijoje buvo ži
nomas kaip didelis bolševi
kų agitatorius, bet kadangi 
jis buvo linksmo budo ir ge
ras savo amato žinovas, to- _

—Tegul bus pagarbintas, rai juoksis. £ėl visuomenėje buvo► popu-j Halimi pasipuošė patys, o nesisekė. Greifenbergeris
Maike! —Na, tai kaip tu. Maike,ikarus11 T? ai gerai uždirbo., kitas išsiuntė į Rusiją savo iuo toliau, juo dažniau, bol

—Tėvas visą savo amžių rokuoji, iš ko reikėtų toki1 ? geriausią progą šeimoms, Greifenbergeris iš ševikų adresu siuntė vis
garbini ir garbini, o kokią aukurą padaryti? j skleisti bolševikini raugą. bolševikinio apsvaigimo vi- šiurkštesnius žodžius,
iš to naudą turi? —Jeigu tėvas tikrai nori Turtingai gyvendamas sa* išsiblaivė ir bolševikinį. Pagaliau atėjo turto na-

—Garbint reikia. Maike, steigti stebuklingą biznį, tai: Greifenbergeris. nieko ne- gyvenimą sekė jau vi-ai cionaliz a c i j o s periodas, 
ba dabar sunkus čėsai. patarimų turėtum klausti pavydėjo nei savo šeimai, blaiviomis akimis. O tani Greifenbergerio namas bu-

—Bet nuo garbinimo jie pas zakristijoną. 'Ypatingai jis mylėjo abu I venimui sekti jis turėjo vo atimtas valstybės naudai,
nepalengvės, tėve. | —Olrait. Maike, aš eisiu sunūs, kuriuos moksli-:£ePausi3 Pr°£3, nes i° Liše o jo kalvėje įsteigta kalvių

—Jes, vaike, svietas taip pas jį. Bet tuo tarpu man ?ąivcos leido ir su nė^e ^uvo senas bolševikų artelė. Šis smūgis Greifen-
pasileidęs, kad Dievas jau reikėtų gauti nors kvoterį darė sąlygas, kad turėtų vi- partijos nario bilietas, kele- bergerį pritrenkė visai, nes 
ir maldų nebenori klausyt, ant binzų. Dalibuk, vaike. ;sus kitus'"gyvenimo patogu- tas geriausių bolševikinių artelėje padirbėjęs pamatė, 
Pereitą nedėldienį aš neval- aš visai brok. !mus ’po 1926 metų pervers-i atestac*« .ir raštiška bolše- kad jo uždarbis plaukia
gęs išklūpojau per visas mi- —Aš ir maniau, kad prie mo/ Kaune? buvo sušaudyti; partijos užuojauta dėl kažkur kitur, o jam palie
stas. ale nieko nemačijo. Iš- to prieis. į keturi bolševiku partijos sunaus sušaudymo. Kada karna tik tiek, kad su savo
eidamas bažnyčion ir ais-1, —Kodėl tu taip manei- ! veikėjai — Požėla, Giedrai- -iau v*sa Lietuva buvo kimi- šeima net padoriai prasi-
baksį palikau atidaryta: sa-į —Todėl, kad jaunas bu- tjc dinmv iay »«jngto tinai prikimšta bolševikų, maitinti negali. Dabar jau

vyresnvsis buvo pradėta statyti “tary- visa Greifenbergerio šeima 
Greifenber- kine Lietuva*'. Tada bolše , bolševizmą keikė viešai, 

konus, ir tie jau pusiau ba-' Amerikoje ėio gerai ir tėvas1 gerjs jau taip buvo subolše- vikams atėjo geriausia pro- Bet įsikišo bolševikų parti-
du pastipę. Gal tu, Maike,! galėjai pasidėti keletą dole-jvikėjęs, kad sužinojęs apie
paskolintum man kokį kvo- rių senat\ei, tai mėtei pini- savo mvlimo sunaus žiauria 
ten ant binzų? * _ gus visokiems niekams. j mirtį, net verkti nedrįso. O *5

^e’ vaike, ant niekų aš pamatęs, kad Lietuvos ir vi-

kau. gal sugryžęs rasiu šol- damas tėvas nemokėjai pi ! Greifenbergerio 
deri, ale radau tik tris tara- nigus taupvt. Kai darbai sunus Senasis1 *" • i • • _ • t I A   *1 • _ ~ _   ?•  X T   i

—Neturiu, tėve. Bet tėvas 
per visą savo amžių auko’i 
bažnyčiai ir vis sakydavai 
man, kad Dievas atiduos 
šimteriopai. Taigi, ar never-

r-avO-Ccntų nespendinau. Jci-;so pasaulio bolševikinė spau 
gu uzpirkdavau kada mišiasida. dėl sušaudytųjų, kelia 
šventas, tai tas eidavo ant didžiausią triukšmą, jautė 
D levo garbės. ;net pasitenkinimą, kad per

tetų pasiteirauti pas klebo- —O kas nupirko genero- sunaus mirti ir jis galėjo į-
ną. kaip tą šimteriopą atly-Jtii Žukauskui auksinį kar- žengri į pasaulinę bolševi- 
ginimą dabar gauti. | dą? . _ .kinės kovos istoriją. Atėju

—Ar žinai, Maike. kadį, " Čia. Maike. tai aš ne-( siems pareikšti užuojauta
dabar aš jau ir ant bažny- i kaltas, ba ne aš pats jam tą kaimynams,

nieko nebeduodu. Va-, zbrajupirkau, ale visas vy-j ris atsakvdavo: Kitaip nle-
luk to net ir sapną turčiau i va iskas. į ko negalima nadarvti. nes?apną
negerą. Žinai, eidamas gui- 
ti aš visada užsirakinu du
ris. Bet vieną naktį per mie
gą girdžiu, kad kažin-kas 
su vitriku traiina atrakinti 
mano spyną. Paskui lyg ir 
matau, kad kažin kas nu
traukė mano kelines nuo 
cveko ir krato mano kiše 
nius. Kai pabudau, tai keli
nės buvo numestos ant flio- 
ro ir sėdynė perplėšta trau
kiant per cveką. Kai pasa- 
1 iau apie tai zakristijonui, 
tai jis man išfigeriavo, kau 
tai ga’ėio būti šventas An 
tanas :š Padvos, ba tada bu
vo švento Antano šventė. 
Zakristi'ona- rokuo’a. kad 
Šventas Antanas buvo afėięs 
pažiūrėti į mano kelinių ki- 
šenius, ar aš ištikro toks 
biednas, jei ant I ažnyč’os 
nieko neduodu.

—Ar tėvas tam tiki?
—Na, o tu. Maike, ar ne-

_________ JI
Amerikos negras diplomatas, Dr. Ralph Bunche, gau
na iš Pennsylvania universiteto pirmininko, Harold 
Stassen (kairėj) garbės daktaro diplomą už jo sėk
mingą tarpininkavimą Palestinos kare tarp arabų ir 
žydų. Dr. R. Bunche gavo pasiūlymą iš prezidento 
užimti Valstybės sekretoriaus padėjėjo vietą, bet jis 
atsisakė, nes, kaipo negras, jis nenori susidurti Wash- 
ingtone su baltųjų riestanosių segregacijos politika.

Tautininkai Išsižada Patys Savęs
Po ilgų sieksninių straips- šizmas Europoje yra pai

nių iš “gausaus” gegužės 22 blokštas, jei neskaityti gen. 
d. seimo tautininkai paskel Franko sėdinčio Ispanijos 
bė savo statutą. Jame be ki- kampe. Fašizmas, o ne kas 
ta ko rašoma: ' kitas, su bolševizmu susita-

“...ir nėra tęsinys ar dalis ręs visas didžiausias nelai- 
jokios politinės ar ideologi- mes atnešė pasauliui, 
nės organizacijos, veikusios
ar veikiančios už J. A. V.

ga dar kartą ir viešai, dėl jos pareigūnai 
sušaudytųjų patriukšmauti 
ir visuomenei parodyti kaip 
jie myli ir gerbia buržuazi-' minti, nes kitaip, jie galį su-
os nukankintus “laisvės” 

kovotojus. Tuo’au pasirodė 
didelis ir gražiai atspaus
dintas visų sušaudytų jų ben
dras atvaizdas su įrašu “ke
turi komunarai”. Juo buvo 
nukabinėtos visos viešos vie
tos: mokyklos, raštinės,

Greifenbei^e- skaityklos ir net visos kar-

,r. .. , x negalima padaryti, ne
v ištiek, teve, to kardo kiekviena kova reikalauja 

pirkimas buvo nerimtas žes-Į aukų. Laisvė ateina tiktai 
ta'"' T . . • ten, kur visi keliai pasišven

—Jes. Maike. as su tavim tėlių kaulais nukloti. O bo1 
soglasnas, kad tai buvo dur- ševikinė s-auda kėlė tikra
nas darbas. Amerikos gene
rolas Eisenhoweris nuvaja-

ciamos. Jų garbei parašyta 
nauja ir daug rublių kaina
vusi, “Keturių komunarų” 
vardu poema ir daug eilė-

! ten, kur visi keliai pasišven-1 ra^č*^’ specialiai jiems 
i. , - ’ • • - ’ - 'rengiamų minėjimų, nepra

ėjo nei vienas susirinkimas 
ar mitingas, kuriame nebu-ai

nemažą triukšmą. Talpino 
sušau d y t ų j ų atvaizdus; vo rodoma jų atvaizdas ir

vojo Hitlerį ir Musuliną, ir'spausdino iu gyvenimo an- deklamuojama poema bei tai auklės šoblės negavo. ‘ r^vmus ir' net ngialSa/h, 
o mes nupirkom tokį tulšį
generolui Žukauskui, apie 
kuri svietas ir žinot nenori. 
Ir kad butu nors už ką! O 
dabar, atidavė paliokams 
Vilnių, ir mes jam tuoiaus 
auksinę šoblę užkabinom. 
Kai ruskių generolas Štese-Į 
li« prakišo japonams Port- 
Arturo krepastį. tai ruskiai 
jam šoblę visai alėmė ir už
darė ant Jo metų į turmą, o 
mes saviški apdovanojom. 
Tfu!... kain žmogus pamis 
Iini, tai net pikta darosi. Už 
tvos ninigi’s šiandien aš ga
lėčiau nesiektą buria turėti.

Lietuvą per 13 m. tauti
ninkai valdydami, tik ir 
džiaugėsi fašizmo laimėji
mais. Vokietija kaip Vokie
tija, bet jau Mussolini Itali
ja, tai buvo didžiausio seki
mo ir pasididžiavimo aruo-

ribų”.
Taigi kaip matome, “nu

traukė” visus ryšius nuo bu
vusių tautininkų Lietuvoje 
ir nuo esamo “tautinio sąjū
džio” Vokietijoj. Nutraukė
ir iškilo i padanges, nes ne- , .
sidrovėjo pareikšti, kad jie1 v>enoda,s 
apima miiioną lietuvių J. A.
Valstybėse.

Šio viso reikalo vienas 
sukeiva, p. Dirmeikis, nese
niai “Amer. Lietuvy’’ rašė,

ideologiniais 
sumetimais ir įsiteikimui 
italams net Mussolinio žy
giai i Etiopiją buvo “Lietu
vos Aido*’ aprašomi gra
žiausiomis spalvomis. Ir tosir, kol kas,

dar vis mandagiai, Greifen- £££;< visos propagandos priešaky
bergęrms ęęrepejo nus.ra- ninku neb jr jieJjos stovėjo ,r V. Rastenis, ka,,,
”............................. valdę. Be abejo, ir daugiau. fenerali.n,s taut.nmkų sekre-

juoky galima prirašyti, po- p\^™elk,j k?*l|>
nipt-ic Von/.iu .VV1- Liet. Aido redakto-

laukti liūdno likimo 
Gerai pagalvoję patys ir

artimųjų patariami, Grei- 
fenbergeriai nutilo, nes apy
linkėse vykdomi dažni ne
kaltų žmonių areštai ir nak
tiniai dingimai juos įtikino, 
kad ir jie gali sulaukti savo 
sunavs likimo. O kai vienas 
aukštas bolševikų pareigū
nas, anksčiau

pieris kenčia. ,
Mus tik stebina kai kuriui1^' . ,

tų žmonių akiplėšiškumas. v Alįnei'1^a >'ra demo-
Jau rodosi matome, kad fa-,K ! lJ°-- V !aiSVes 1krastas:
_______________________ ; bet kažin kaip atrodytų, jei

Italijos ar Vokietijos buvę 
rinkusiems, jį išleisti, arti-, Vyriausieji fašizmo ir naciz- 
miesiems pa-akė: “Kad tik,mo dignitoriai, ramiai sau 
greičiau išbridus iš tos' paskelbtų savo atsiribojimą 

buvęs geras smirdančios pelkės.“ O nu-!nuo to. kas buvo tuose kraš- 
Greifenberge r i o draugas, vykęs į sienai pereiti punktą tuose ir čia susiradę keletą 
jam pranešė, kad butų labai ir ten atlikęs paskutiniuo- draugų, šiek tiek iškraipę 

sius formalumus, Greifen
bergeris jau visai drąsiai ir 
viešai pareiškė: “Aš buvau

atsargus, nes jam jau ren 
giama kaž kas nepaprasto, 
Greifenbergeris labai susi-
rupino ir pradėjo galvoti labai kvailas, kad ilgą lai

aipę
seną pavadinimą, imtų suk
ti savo ideologines gūžtas. 
O juk tautininkų Lietuva, 
ideologine prasme buvo ma
žoji Italija.

Dabar tautininkai jau ir 
demokratai ir tolerantingi 
ir visas kitas laisvo ir de
mokratinio pasaulio savybes 
skelbia, o ypač tai reikia 
daryti todėl, Kad viešai no- 
rina atsukti užpakaljs tiems 
buvusiems ir esamiems tau
tinin Kams, kuriu organiza
cijos ne čia. Faktinai, juk 
ta< pats vilkas tik jau avies 
kaily.
, Išeina taip, kaip tam žy- 
cu! j bėdą pakliuvusiam:
Ja ne ja i chata ne moja”, 

(as ne aš ir gryčia ne ma-
no^- Neo-National.

ką visiems piršau tą, ko bol- 
ševizmė iš viso nėra, bet 
mano sūnūs buvo dar kvai
lesnis, kad be laiko mirė 
nežinodamas už ką.”

Greifenbergeris išvyko, 
bet jo pasakvti žodžiai liko 
ir žaibo greitumu skraidė 
po visą Lietuvą. Nors bolše
vikai dėjo visas pastangas, 
kad šių žodžių sklidimą su
laikius, bet negelbėjo nie
kas. Tada buvo nutarta- 
Sušaudytojo Greifenberge
rio, kaipo “liaudies priešo” 
sunaus, viešai negerbti. Bet 
kaip tą nutarimą įvykdyti? 
Greifenbergerį iškirpus iš 
bendro atvaizdo išmesti — 
neįmanoma: dar sunkiau jo 
vardą išimti iš poemos ir vi
sų eilėraščių. Todėl po ilgo 
ir varginančio galvojimo 
buvo prieita išvados, kad

apie išsigelbėjimą įs jam 
rengiamų pinklių, nes ir 
pats gerai nujautė, kad 
anksčiau ar vėliau jo gyve
nimą užtemdins juodi bol
ševikiniai debesys. Kaip tik 
tuo metu prasidėjo repatria
cija Vokietijon. Greifenber
geris nieko nelaukdamas ir

daugybė eilėraščių.
Į kiekvieną toki minėjimą.

žinoma, buvo kviečiamas ir 
pats Greifenbergeris su šei
ma. Iš pradžių jie būdavo į 
minėjimus vežte atvežami ir 
aiškiausiai matomoje vieto-

ATOMŲ ŽINOVAS

je pasodinami, kad visuo-: visai slantai nuvyko repat-
menė gerai matytų geriau-j riaci jos misi jon ir užsirašė
sius iš geriausių laisvės ko I išvykimui. Bet tą jo žvgį
votojus. Bet po kelių tokių į greitai sužinojo ir bolševikų _• — • •  1 • 1 • 1 • 1 —

savo —Man gaila tėvo. bet pa
dėti aš negaliu, nes ir aš ne- 

—Jeigu tai butų tie-a, tai turtingas.
tėvas galėtum greitai pra- —to man nedidelė ra- 
lobti. ! tieka, Maike, kad tu manęs Mokslininkas

—Kokiu spasabu? gailiesi, o duoti nieko nega-
—Galėtum pastatyti šven Eisiu pas zakristijoną, 

pal išgalvosime, kaip pasi-

tikėtum, jeigu rastum 
1 elinėse skyle?

tam Antanui Kišenkračiui 
aukurą ir rinkti aukas.

—Ju rait, Maik. Tai bus 
pirmutinė eudauna vieta 
Amerikoj. O kad hHieriai

minėjimų, kuriuose Grdfen 
bergeris nei trupučio bolše
vikų nepagyrė ir Stalinu* 
už atneštą “išlaisvinimą” 
nepadėkojo, o tik pasiskun
dė savo širdies skausmais, 
kuriuos jam, kaip tėvui, te
ko iškentėti sunu sušau-,

partijos vadai, kurie dėjo 
visas pastangas, kad Grei 
fenbergerių išvykimą su- 
trukdžius. Jie pradėjo pas 
Gre’f°nbergerius nuolat va
žinėti ir nno sumanvmo at
kalbinėti. Siūlė visai šeimai 
lengvas ir gerai apmokamas

džius, bolševikai liko nepa-i tarnybas ir daug kitokių
tenkinti, o Greifenbergeris laimių. Bet Greifenbergeris 
atsisakė ateityje tokius mi- buvo tvlus kaip žemė ir į 

Lewis L. nėjimus lankyti. Gavęs jokias deiybas nesileido.
Strauss, Atominės energi c\ kvietimą į naują minėjimą Be to, nujausdamas, kad 
komisijos narys, liudijo*jis sakydavo: “Jau visako bolševikai gali smurtu jam

_ . . ,1_  kongreso komisijoj ir sakė, perdaug: mirusiems garbės, užkirsti kelią, repatriacinės rio laiko, iš visų viešų vietų,
dan ti pinigų iš mano ste- kad išgabenimas iš Ameri- o gyviems išniekinimo” i misijos paprašė užtarimo.'dingo visi “Keturių komu- 
bpklingo sapno. Įkos į užsienius radioaktyvi- O bolševikai siautė. Salė- Gavęs užtikrinantį atsaky- narų” paveikslai ir jokiais
‘ nių medžiagų gali palėng- se ir aikštėse rengė džiaugs- mą, kad niekas jo, kaipo re- (jų minėjimais daugiau nie-

VENGRAI SUĖMĖ 20 
ŠNIPŲ

__ Vengrijos bolševikiška vai
bus geriausiai pasielgta, jei- ”žia skelbia, kari du žymus 
gu bus “užmiršti” visi “ke- imperialistų šnipai. bu»ęs
turi komunarai”. Po neku- komunistų vadas ir užsienių 

reikalų ministeris Rajk. ir 
žymus komunistų vadas 
Szonvj. esą suimti ir padėti 
i kalėjimą. .Tie suimti kartu

Pavergęs Lietuvą priešas vinti Amerikos priešams na- mo šventes, minėjimus ir patrianto, neturi teisės pa-, kam nebuvo kvaišinamos su Į8 kitų bolševikų vadų,
iš šito stebuklo nesijuoktų, nesigaili nieko jai naikinti, sigaminti biologinių ginklų mitingus, per kuriuos siuntė liesti, Greifenbergeris tyliai, galvos. Taip “keturius ko-į apsirgusių titlige.
tai kaipo davadą ant to au- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi prteš Ameriką. Kongreso Stalinui padėkos telegramas bet drąsiai pradėjo rengtis munarus” antrą karta nu-i -------------------------------------- -
kuro bus galima pakabint: aukos ir neparemsi ALT komisija dar tęsia savo ty- už išlaisvinimą, o visoje kelionei. Išvykimo dieną marino tie, dėl kurių idėjos “Keleivyje” naudinga yra
mano kiauras kelines. vykdomo Vajaus jai išlais- rinėjimus dėl A. E. Komisi- Lietuvoje grobė nuo kelių Greifenbergeris pasidarė jie žuvo pirmąjį kartą. daryti visokius biznio skel-

- Iš to, tėve, žmonės tik- vinti? Įjos veikimo. geresnius autobusus, fabri- jau kiek drąsesnis, nes susi- _ . J. Rainis ir paj ieškojimu*.
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Vermonto Farmose
Kaip Sekasi Įsikurti Išvie* į mams įvadas pats dariau ir 

tintiems Lietuviams kad neloska viskas turi būt 
Gubernatoriaus Gibsono išvilkto aikštėn. Pagaliau 

paskirtoji komisija, kurios Juk tam čia ir atvykom. Tik 
tikslas yra padėti įsikurti at-Į Potam pasirodė, kad Kostas 
Vykusiems Žmonėms DP, tU- vprtas danonan nTmrJrocom
ri gana daug painių proble-

vertas daugiau užmokesčio 
ir ant vietos farmerys sutiko

mų, kurioms išrišti tankiai imokėt $5 daugiau į savaitę, 
kreipiasi prie šių žodžių au-) Farmerys patvarkė, kad
toriaus. Todėl čia bandysiu 
pasidalint žiniomis ir Įspū
džiais su “Keleivio” skaity
tojais. j na, kad jis veršiuko nebijąs.

Gražus birželio rytas, pa-J Bet visas skodas vienbalsiai 
traukėm Į Franklin apielin- nutarė, kad Kostas tini klau

Kostas neitų prie to veršiu
ko, nes jis labai esąs piktas 
ir pavojingas. Kostas tvirti-

kę, kur Adolfas Luiza atvy
ko dirbti ant farmos. Tu- 

davadu, kad ten kasrim
nors negerai. Farma gražio;

syti gaspadoriaus ir taip da
lyt, kaip jis nori; taipgi nu
tolta, kad farmerys turi ap
draus Kostą nuo bent nęlai-

KELEIVIS, SO. BOSTON

PAGIJĘS ANGLŲ KARALIUS PRIIMA PARADĄ

Anglijos karalius Jurgis šeštasis jau pasveiko ir savo gimtadienio proga jis 
priima armijos paradą. U ž jo vežimo joja jo duktė E lizabeth ir kiti dvaro nariai.

Sveikatos Draudimas
RAŠO DR. J. ŪSAS

1. Darbo žmogaus kapitalas
Daugumą kiekvieno kraš

to gyventojų sudaro žmo
nės, kurių sveikata ir stip
rus raumenys yra vienintelis

vietoj, trobesiai puikus, da-;mės. Palikom su šypsena 
ro gerą Įspūdi — aišku čia ■ ant veidų.

gali šiandien patenkinti 
krašto sveikatos reikalavi- 
pnų.

Prezidento sveikatos pro
gramą sutiko energingas 
pasipriešinimas Įvairių vi

jų ginklas kovoje už būvį, suomenės susigrupav i m ų, 
arba, kitaip sakant, yra vie- kurie yra materialiai uzinte- 
nintėlis jų kapitalas, šio ka- resuoti palaikyme dabarti- 
pitalo procentai: darbas ir nės privačios gydymo n 
uždarbis maitina pati darbi- draudimo sistemos; neten- 
ninką ir jo šeimą. Jei tas pa- k.a ^čiau abejoti, kad anks- 
grindinis ir vienintelis dar- čiau ar vėliau sveikatos 
bo žmogaus kapitalas dėl draudimo Įstatymo projek- 
kurios nors priežasties (lį- .^as virs Įstatymu ir sudalys 
gos, nelaimingo atsitikimo, svarbią grandį U. S. A. so- 
sanatvės, bedarbės) nustoja Į cialinio draudimo įstaty- 
“procentuoti”, darbininkas i juuose.

1 tampa savo šeimos, arba vi

Patraukėme Į Belvidere 
Center, nuo čia 30 mylių, 
kur apsistojo Andrius Lio-

pasi turintis ūkininkas.
Aplinkui nematyt nė gy

vos dūšios it visi butų išmi
rę. Įėjus stubon atradom su-1 rentas su žmona. Trobesiai 
siraukusia gaspadinę balti- apšapę, farmerys barzdotas 
nius skalbiant; Mus pasiti- nesiskutęs, Įspūdis darosi 
ko šaltai ir neprielankiai, prastas. Andrius su žmona

—Kodėl jus išsyk Į Phila- , —Tas “S-O-B” nė velniuiį —Kaip bus, kai Adolfas 
delphiją nevykot, kodėl se- nevertas, tokį tik sugaudyt, viską pas mane išmoks, po- 
suo nesirūpino jus atvykimo —tikrai manau, kad šitas tam pames ir eis pas kitus 
reikalais Amerikon ir paga- senis pašėlęs, jau ne vien dirbti?
liau, ką gi ten manot rasti? kart bet ir šaudyt nori. —Žinoma, kad taip bus,

Persistačius užkiausėm kur paupyj lygumoj bulves (jis Darbų šiuom syk miestuose y —-Bet kame dalykas, ko- bet tas priklausys nuo tavęs, 
gąspadorius, ir norėtum i sakė “roputes”) sodina. Su-J labai stoka — siaučia ne- dėl jie visi niekam tikę, gal nemanyk, kad jis pas tave 
Luizą matyti. Atsakymą ga- ėjus vidun atrodo, kai iš darbas. Kai sakot esat gabi;tamsta demokratas? Įdirbs visą gyvenimą pusdy-
vom trumpa ir storą: Į lauko, viskas ne savo vietoj, siuvėja, tai farmerkoms an- —Aš ne tik demokratas į kiai. Duok kiek vertai, elki>>

—Gasnadoriaus nėr na-i Pradėjom skodą. Visi čia darokus ir čia galėsit siūti. į bet ir tikras yankee— senis Į žmoniškai ir buk tiki as, kad
mie, mieste turi šermenis, tik dar nėr Augustinos Lio-j Matysit, siuvimui darbų čia atšovė. jis neis pas kitus.1 - - ..... . . - ’ Senis pakrapštė savo su

rambėjusi sprandą ir ant 
vietos sutiko mokėti $5 Į sa-

ateis — Andrius paaiškino.! delph i joj, — išrėžiau. Ta- —Visoj republikonų par-,yaitę daugiau. O magaiy-
čiaus, Augustė mažai klau- Į tijoj nė vieno gero vankės čiom man Įteikė žmonai par- 
sėsi ir matomai kietai nusi-,nėra. O dėl nusikaltimo, tai vežti visą galioną geriausio 
stačiusi savo pasiryžime i ve, prisiuntė grinorių, kuris “Maple Syrup”. Iš didelio 
skristi kitur. Bet Andrius nevą gimęs ir augęs ant far- debesio ir griausmo lietaus

suomenės našta
Tuo tarpu, kai kitokie ka

pitolai pav. pinigai, verty 
bės popieriai, Įdėti i pramo
nę, prekyba, stambesni ne
judamą turtą, procentuoja 
net jų savininkams mirus,—

Tenka tad panagrinėti, 
kaip sveikatos draudimas 

Įj galėtų būt suorganizuotas, 
' o taip pat kokios naudos 
turi laukt iš jo apdraustasis 
darbo žmogus.

2. Medicinos pagalba
darbo žmogaus kapitalas —į Socialinė medicina apima 
sveikata ir asmeninė jėga dvi medicinos darbo rūšis.
nustoja nešt pelną jo susir 
gimo dieną.

O nuo tos būtent dienos

Pirmoji — aktingoji medi
cina yra tiesiogine prasme 
Jigonio gydymas, antroji—

bus namie tik pavakaryj; 
Luiza dirba laukuose ir 
šiuom laiku čia nieko matyt 
negalima — užakcen tavo 
išdidžiai poniutė baltinių 
skalbėja.

—Gerai, važiuosim toliau 
kitus matvti, o grįždami va
kare vėl čia sustosim—pa
žadėjom mes, nepageidauja
mi svečiai.

Nuvažiavom i Jefferson- 
ville, apie 45 mylių, kur Ko
stas Jonikas apsistojęs. Kos- 
tą'radom ant skiedrvno mal
kas kertant ir nailiuojant i 
pašiurę, o aolink ji lyg tyčia 
po rankom sukinėjasi ir tik 
trukdo mažytis farmeriukas- 
keturių metų vaikutis: šuva 
draskosi, lermuojasi ir gata
vas- visus praryt.

Tarpduryj pasirodė jau 
na moteris su kūdikiu ant 
rankų ir pats gaspadorius 
atsirado čia pat. Pakviesti 
suėjom vidun, iš lauko tro

tik dar nėr Augustinos Lio- Į Matysit, siuvimui darbų čia atšovė, 
rentienės, kodėl jinai neat- tiek gausit, kad nepajėgsitt. —Kaip tai, ar republiko- 
eina? nė apsidirbti ir pinigų dau-Įnai ne yankiai? Ir kuomi

—Mazgojasi kojas, tuoj i giau užsidirhsit negu Phila- jie nusikalto?

ir man prisiminė seni laikai, 
Lietuvoj, kai mano sesuo 
irgi kojas pinniau mazgoda
vosi negu veidą prausdavo
si, bet kodėl lietuvaitės taip rimtai pinami čia sau gvvem- mos, sakė mokėsiąs dirbti! nė lašo. A. Jenkins
daro aš ir po šiai dienai ne- mo lizdą ir atsisveikinant
žinau. Išvisko atrodo, kad 
samdiniai šiam ukiui nerei
kalingi.

užklausė:
—Va, gavau kokį čia lie

tuvišką laikraštį, kuris man

visokius faunų darbus ir 
dar susikalbėsiąs ameriko j 
niškai, o kas pasirodė, ne j 
tik nesusikalbam, bet jis1

.i
IŠ TREMTINIŲ GYVE

NIMO

—Kokiem paibeliam atsi- visai nepatinka, nes apart karvių visai nemoka melžti. Į Hanau lietuvių stovykla 
gabenai čia šituos žmones? katalikiškų poterių, kunigų Eiva, parodysiu, kaip jis Vokietijoj buvo didžiausio-««X1 -1 ---- - - — - yvingo Iznc i Gri t ! rlll’FtO —-   X-  _ ___ O ——užklausiau farmerio.

—Jų neatsigabenau, pa
tys atvažiavo, aš tik blankas 
išpildžiau.

paveikslų maža kas skaityti S dirba
—Ar tai 'kiekvienas far

merys privalo mokėt melžt
—išsitraukęs parodė šv. Juo 
zapo susaidės “Darbinin
ką”.

—Kokios jus esate vieros, 
rei ir kaip jus čia gyyvensi- kad šitas laikraštis jum ne- 
te? " patinka?

Iilzclouj foi /1q-i vax v* c* t

—Dievas davė dantis, 
duos ir duoną, kiek užsi- 
dirbsim tiek turėsim.

—Ką jus čia dirbsit ir iš 
| kur ką gausit? — vėl už-

—Mudu esam liuteronų 
tikybos ir su katalikų kuni
gais nemanom turėti nieko 
bendra. Ar negalima būt 
kur gauti liuteronišką, ar

ji, nes čia gyveno per 3500 
lietuvių. Einant stipriai emi
gracijai joje beliko apie

kakęs? Aš žinau daugybę: 1500 žmonių. Likusieji savo 
darbininkų Connecticut vai-J gyvenimo reikalus tvarko
sti joj, kur tabaką augina;' 
Maine, kur bulves sodina; 
pietinėse valstijose kur 
kviečius, rugius ir bovelnas 
augina; mano tikras sūnūs 
Hawaii salyne, 10,000 akru 
cukraus plantaciją tvarko ir

darbininko biudžetas pa- profilaktinė medicina turi 
grindiniai ir katastrofiškai i uždavinį sudaryti žmogui 
pasikeičia, nes nevien nusto- • tokias gyvenimo ir darbo
jama normalių pajamų, bet 
dar prie paprastų, numaty
tų išlaidų prisideda nenu
matytos gydymo išlaidas 
dažnai tiek didelės, kad ir 
normaliai uždirbąs žmogus 
vargiai pajėgtų jas padeng
ti. Dėl šeimos maitintojo li
gos susidaranti padėtis dau
geliui gerai žinoma: ligo
niui gydyti ir šeimai

kad jis kuo 
turėtų progos

ma-
su

sąlygas, 
žiausiai 
sirgti.

Sveikatos draudimo įstai
gos (Europoje vadinamos 
ligonių kasos) privalo atlik
ti savo pareigas ligonių gy
dymo srityje ir pagal gali
mybę ir išteklius prisidėti 
prie bendru valstybės dar- 

kyti pradžioje panaudoja- Į Profilaktikos srityje,
mos kuklios sutaupęs, pas-į Susirgus apdraustajam, 
kui ieškoma paskolų, šiems ;arba jo išlaikomam šeimos 
gi šaltiniams išsekus iš na-Įnarįui sveikatos draudimo 
mų Į rinką eina viskas, kas|įstaigos duoda nemokamai: 
yra vertingesnio namuose, i gydytojo pagalbą ir patori- 
įki vestuvinių žiedų, drabu- ma gydytojo kabinete; suri

bėsiai nekaip atrodo, bet vi-j klausiau, 
duj švara, erdvinga ir viskasI —Čia darbų yra ikvaliai, 
savo vietoj. Nieko nelaukę
pradėjom dzūkišką skodą.

Klausimai statomi angliš- gaunu mokėt, bet man vie-

tik dirbk ir norėk. Aš pri 
žiuriu miestelio kapus ir

kai, tas pat kartojama lietu
viškai ir atsakymai eina taip 
pat. Gaspadorius su gaspa- 
dine savo nauju Įnamiu pil
nai patenkinti, esą “geras ir 
darbštus vyras, tik visa bė
da nesusikalbam” nusiskun
dė.

Visi nekantriai laukiam 
ką Kostas pasakys. Jis ne
drąsiai pradėjo:

—Dirbti nesunku, maistas 
kuo geriausis ir duoda lig- 
valiai; kambarys švarus, 
privatus, lova minkštai klo
ta ir viskas kuogeriausia.— 
Visų veidai nušvito ir susi
darė puiki nuotaika. Tik ka
žin kodėl man nesinori tam

nam persunku duobes iškas
ti ir numirėlius apžerti, tai 
dabar tą darysim abudu; ei
sim Į girią, kirsim malkas ir 
kiek uždirbsim, tiek lvgiai 
pasidalysim; turim aštuo- 
nias karves ir pieno užteks 
ikvaliai; pripirkau paršiu
kų, užsiauginsim ir mėsos

šiaip sau lietuvišką laikraš | ne tik karvių nemoka melžt, 
tuką — užklausė Andrius. 1 bet vargiai atskirtų veršiu- 

—Brolau, liuteroniškos kų nuo telyčiukės.
gazietos lietuvių kalba A-' —Bet, kad mes nesusikal-
merikoje nežinau, bet šiaipjbam, Adolfas neklauso, lie- 
sau lietuviškų laikraščių yra' piu vieną, jis daro ką kitą— 
ligvaliai ir gausi kiek tik i senis lyg nusiskundė, 
norėsi — palikau “Keleivį”, —O kai tavo bočiai pir-
“Tėvynę” ir kanadiečių lei
džiamą “Neprikla u s o m ą 
Lietuvą” po vieną egz. Ža
dėjo visus tris užsirašyti, tik 
bėda, kol kas pinigų neturi. 
Atsisveikinom ir palikom

turėsim užtektinai; bulves visus gražioj nuotaikoj. Lai- 
Andrius jau susodino ir tu- kas traukt atgal, juk turim
rėsim netik sau bet ir par
duot, visos kitos daržovės

užsukt pas Luizuką 
Grįžtant atgal kelionė bu-

suaugs, tai ko čia daugiau vo lėta Ivg pėkščiom, nes 
reikia?—farmerys savo pla- visais keliais karvės traukė 
nūs išdėstęs, barzdą pasi- ",, J 11

mu laivu “Aribella” iš Ang
lijos atvyko 1620 m. ir Ply- 
mouthe ant akmens išlipo, 
ar susikalbėjo su tuomlaiki- 
niais amerikonais, ar jų 
klausė? Bet, nebijok, Adol
fas tavęs nesmaugs.

Einam per kiemą i tvartus 
ir senis atkartotinai vis bam 
ba, kad liepčiau Adolfui 
skubiau dirbti, o aš sau ma-

bendraisiais- dėsniais, kaip 
kad tvarkėsi ligi šiolei.

Neseniai buvo stovyklos 
komiteto rinkimai. Sudaryta 
rinkiminė komisija, išstaty
ti kandidatai ir vieną dieną 
slaptu balsavimu gyvento
jai išrinko Į komitetą 5 as
menis. Komisija surašė pro
tokolą ir paskelbė išrinktųjų 
sąstatą. Pasirodė, kad buvo 
išrinkta iš penkių komiteto 
narių tik 1 krikščionis de
mokratas.

Krikdemai tokiais padari
niais, buvo parblokšti. Jie 
mažiausia tikėjosi dviejų 
vietų. Subruzdo jų visos jė
gos. Ką daryti? Išmintingos 
galvos pagaliau sugalvojo.

Mat, rinkimų komisijos 
piimininkas buvo krikdemų 
žmogus. Jis, susirinkęs visus 
balsavimo lapelius, parsine
šė namo ir su žmonos pagal
ba per naktį suskaičiavo iš

Žiu ir rakandų imtinai.
Jei šeimos maitintojas ir 

.pasveiksta, tai šeima nusto
jusi sutaupų, namų apyvo
kos gerybių ir dar apsun
kinta skolomis patenka i 
sunkiai nugalimą vargą.

Išlaisvinti darbo žmogų 
nuo nepakeliamų jo kuk
liam biudžetui gydymosi iš
laidų gali svarbus Sociali
nio Draudimo Įstatymas, bū
tent planingai ir plačiai pra 
yestas Sveikatos Draudi
mas.

Sveikatos Draudimas gė
jai žinomas ir seniai prakti-i 
kuojamas Europos konti-į 
nente praeitais metais per
simetė ir Į konservativę ligi 
tol Angliją, kur darbo parti
jos sudaryta vyriausybė “su
valstybino” medicinos pa
galbą, priverstinai apdraus 
dama bemaž visų krašto gy
ventojų sveikatą.

kiau susirgus — ligonio bu
te; reikalingus ligai pažinti 
ir gydymui nustatyti labora
torinius, x-spindtrtių -h^kito- 
kius tyrimus; vaistus ir šiaip 
gydymo priemones; stacio- 
ninį gydymą t. y. gydymą li
goninėse, sanatorijose, ku
rortuose, poilsio namuose 
drauge su operacijomis ir 
kitais reikalingais gydymui 
veiksmais pav. masažas, 
elektrizacijos, specialus šil
dymai ir pan. ,

(Bus daugiau)

JUOKAI

namų link vilkdamos dide
lius krepšius pieno, o kur 
šimtas ir daugiau jų lėtai 
žingsniuoja, gali trubyt kiek 
nori, iš kelio nė viena nesi-

krapštęs griežtai pastebėjo 
—Andrius visakuom pa

tenkintas, tik žmona nesi- 
visam tikėti, neatrodo tikrai Į jaučia gerai, nervuota ir iš- 
ir jaučiasi, kad Kostas lyg rodo suvargusi. Jinai sako- trauks. Apie pusę po penkių 
ką slepia, lyg neviską sako si turi Philadelphi joj seserį Į riaip taio dasikapstėm ligi 
ir farmerys nepilnai atviras, ir trokšta prie pirmos pro- vietos, kur ryte susiraukusią 

Apklausinėjimus pasukau gos ten vykti. Iš amato esąį gaspadinę palikom. Iš maši- 
kita vaga, būtent, atsaky- gabi suknelių siuvėja. nos tiesiai einam Į tvartus,

nes vvrus matom ten karves 
melžiant.

—Ei, kur einat, eikit čia! 
—galvą iš stubos iškišęs se
nis sukrokė. Gerai, einam 
atgal i stubą. Senis virš 60 
metų, saulės nudegintas, vė
jo su lietum sprandas išrai
žytas ir raudonas, panašus i 
indiioną. Matyt, gerokai įsi
traukęs ir jau tiek itužęs, 
kad net gatavas iš piktumo 
plyšt, ir kad jau paleis savo 
kakarinę, tai net sienos bra
ška.

—Jus esat visi apgavikai, 
nenaudėliai, ir gub. Gibso
nas, senatorius Aikinas ir

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai .......  50c.
Tayo Kelias Į Socializmą ....................... 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos............................... 25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ...............  $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas .......  20c.
Jaunasis Socialdemokratas ..................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mam.

nau, tu bambėk-nebambėk,] naujo. Rytą surašė naują 
aš jam greičiau dirbti vis- protokolą ir paskelbė kad iš
tiek nesakakysiu, nes tam
priešingas iš principo ir visą 
gyvenimą kovoju prieš sku
bos sistemą.

Įėjom tvartan, viskas šva
ru, kaip pakaiuose, supažin
dino su karvėmis, su savo 
sunum Russeliu ir Adolfu; 
jiedu vienmečiai ir kartu 
vienoj lovoj miega: no žodi 
kitą apsikeitę jiedu vėl pri
tūpė melžti kalves, o senis 
rodo i Adolfą ir sako:

—Tik žiūrėk, kaip jis mel
žia.

—Nematau jokio skirtu
mo. rodos abu taip lygiai 
grabaliojasi apie tešmenis,
UŽ spienių trauko ir pienas 
trvška Į viedrus.

Senis neradęs priekabės 
pradėjo girti Adolfą, kad 
esąs geras boisas, tik jo ne
klauso. Bet jam išaiškinau, 
kaip ant delno, kad jis labai 
klauso, tik judu nesusikal- 
bat. Pagyvensit. viens kitą

rinkti 2 krikščionys demo 
kratai ir 3 kitų srovių žmo
nės.

Dėl šio triuko byla atsidū
rė teisme. Teismas buvo la
bai Įdomus, jo paklausyti 
susirinko beveik visi stovyk
los gyventojai. Jis pripaži
no teisėtu pirmą protokolą. 
Krikdemai sukėlė didžiau
sią aliarmą ir iš komiteto 
atšaukė ir tą vienintelį savo 
atstovą. Jų jau toks princi-i 
pas, “jei ne musų dauguma, 
su kitais nebendradarbiau
ti.” Tai mes matome ir Ka
nadoje. Jie visi Įsitikinę, 
jog jie “arklys”, o visi kiti 
“žvirbliai”. Tik deja ne visų 
arklių galvos vienodai gud
rios.

Neižrinktas

Taupus Škotai
Trys škotai sėdi bažnyčio

je per pamokslą. Kunigas 
baigdamas pamokslą krei
pėsi i parapijonis, raginda
mas aukoti geram reikalui 
ir prašydamas, kad kiekvie
nas duotų bent po vieną do-

. Pastaruoju metu sveika-1 lerį. Škotai tuoj pastatė au
tos draudimo klausimas pa- sis. Kada kolektorius pradė- 
sidarė aktualus ir Dėdės Sa- jo artintis prie jų, jie pra- 
mo žemėje, kai prezidentas dėjo nervuotis. Juo kolekto- 
.Truman pasiūlė kongresui rius arčiau, juo škotai darė- 
priimti jo sveikatos progra- si neramesni. Pagaliau vie- 
mą ir pareiškė, kad tradici- nas apalpo ir pergriuvo. Ta- 
nis medicinos pagalbos tie- da jo draugai paėmė jį, vie- 
kimo būdas paremtas indi- nas už kojų kitas už galvos, 
vidualiu, šeimos, ar priva ir išnešė lauk pro kolekto- 
čios grupės draudimu — ne- riu...

Angliškai - Lietu viskas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5'e formato, kaina $3.00.

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu-

Žodynas išleistas Europoje, jo autorius yra 
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.

visi valdininkai tik iškart, suprasit ir viskas bus gerai.-vos i?'a’svinimo siekia Ame- 
—O kaip su kongvesmanu’ Matyt senio piktumas praė- rikos Lietuvių Taryba ir jos 

Vajus. Paremki.

636 Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

prakošiau
nedrąsiai pro dantis pakvietė vakarienės. Vaka

rieniaujant dar užklausė: 'tautieti, tad jos darbus!
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Moterų Skyrius
MEILĖS S4UTINYS APSUKO JAI GALVĄ

SI SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

Kodėl Jaunos Mergaitės 
"Pagenda?”

(Pabaiga) Į Yra ir kitokių lyties keis-į
Pereitą sykį šioje vietoje tuolių. Yra net bepročių, 

kalbėjau apie tai. kati dau- Štai, tūla liutha Steinhagen,

'Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys, MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOS 
Šioje knygoje telpa daugybė nau-

paraž* buvęs Lietuvon pruedentas j
1 l>r. Kazys Grinius. ____
1 Tai yra stora, 300 puslapių knyga, | jų, labai gražių ir juokingų monulu- 
' kurioje buvęs Lietuvos prezi,lenta.-.' įų ir deklamacijų. Visokios temo*: 
J ras,, apie lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
apie senesnių laikų veikėju.' ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvanta- 

. pasakoja daug linksmų ir įdomių niškos. Visos skambios, visos geros, 
nuotykių iš >avo patyrimų. Tų kny- Tinka visokiems apvaikšėiojiinams, 
gų viri lietuviai turėtų perskaityti, baliams, koncertams ir t.t. Antra 
Kaina ................................................ $2.1*1 pagerinta laika. Kaina ............ 25c

Dar galima gauti “Keleivio" DžlAN BAMBOS SPYČIAl 
Kalendorių 1949 metams I Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. >LSuiojc kny-
Tai yra 90 puslapių knyga su įvai- goję telpa net 72 “Džian Bambos 

i iais straipsniais ir žiniomis, kurius spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
' visiems ir visada yra naudingos, i moristiški straipsniukai ir juokai, 
i Kaina ....................................... 50 centų ' Antra pagerinta laida. Kaina

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais' ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

li» metų amžiaus mergina, 
šiomis dienomis Chicagoje' 
peršovė Edvardą

jaunų mergaičių A- 
merikoje. dar mokyklą lan
kydamos, tampa motino
mis; kad iš 100 nuotakų. 86 i lietuvi beizbolninką. i kuri 
išteka jau savo “nekaltybę”! ji buvo beprotiškai isimylė- 
praradusios, ir tt.

Visuomenininkai, švietėjai 
ir visokie “doros sargai,”

gumas

Vaitkų.
TIKRA TEISYBfi APIE 
SOVIETŲ RLSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
: šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 

ių. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar .
yra demokratija, kokie darbininkų | kiai scenoj perstatomas veikalas. ^Iš 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun-

jusi. Pirmu kartu ji pamatė 
Vaitkų lošiant beizbolą 
prieš du metu. Jai labai pa- 

paprastai žmonės jau pase-Įtiko jo judesiai, šypsą. Ir 
nę ir užmiršę kad jauni jie J nuo to laiko ji visada eidavo
patys tokie buvo, šitoki reiš-! žiūrėti beizbolo, kur tik da- — --------
kini jaunuolių tarpe vadina' lyvavo Vaitkus. Bet ji nega kalba tiktai apie vyrą. Jis dalykus mokyklose esą “ne- 
“ sugedimu” ir net “liga”,įvo progos su juo sueiti. Ji sako: ".\\gt>, artimo savo estetiška,” sako kunigai, 
kuriai “gydyt” vra steigia-' nuobodžiavo, ilgėjosi, ken- nei tarno, nei tarnaitės, nei Bet kai tuose dalykuose ne
mos net * tam tikros “klini- tėjo. kankinosi. Negalėdama; asilo, nei jaučio, nei pačios, nusivokdama jauna mergai- Auburn, Me. — Netoli 98 i’us!“P*9 K».na 50 centų.

savo geidulių patenkinti, ji-nei kito daikto, kuris yra tė patenka į bėdą, tampa nuo šito miesto, prie Taylor DELKO REIKIA ŽMOGUI
nutarė Vaitkų užmušti. Su-Įjo.” motina, tai tie patys kunigai ežero maudynių, man teko GERT IR VALGYT?
žinojusi, kad 14 birželio ji-į Čia matome, kad pati yra sako, kad ji “pagedus/’ ją anądien matyti kaip d. i Valgyt «• gert reikia del to, kad
sai dalyvaus beizbolninkų pastatyta vienon eilėn su reikia “gydyt krikščioniškos moterys susimušė dėl vieno Eetdki^gi norisi ? Del ko be vai- ! rn*s ke**ėsi. Kodėl. Kokius dievus

*4 M at

x -i It As \
žinelė rtuth Ann Steinhagen, 19 metų ehicagiškė. isimvlėio “be vilties” i gra- 
... 1. • 1, uau-.-. r.uu M . i_-, • • • -* x > ,- --

k a m ba ii viešbutyj e.

MOTERŲ MUŠTYNĖS 
DĖL VYRO

gan 
aoar

buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atcjtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų.

viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kata) ikų 
bažnyčios autoritetų ir faktais |m»- 
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kair.a __ _ $1.25

kos” (San Francisco mieste 
tokią “kliniką” nesenai Įs
teigė sveikatingumo depai 
tamentas).

Aš pereitą, syki šioje vie 
toje nurodžiau, kad jaunai 
mergaitei tapti motina nėra. 
nei “sugedimas”, nei “liga”.

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE? 

Visokiuose kraštuose žmonės gar- 
1 bino įvairius dievus. Dievų garbini-
* iii., v t T.

rungtynėse Chicagoje. ii nu-asilu. jaučiu ir su kitais doros klinikoj.”
sipirko šautuvą ir pasisam-j “daiktais.” kurie-udaro vy- Kad mažiau butų “suge- ir jau trijų vaikų 
dė kambarį tame viešbuty, I ro nuosavylę. 
kur Vaitkus buvo apsistojęs.' Ar tai ne pazeminiin 

bet jos prigimta funkcija.“ Apie 12 valandą nakties ji moteriškės'.'
Anot Biblijos.

vvro \ iena ii) v va ičį E-kėm-i žmogus silpsta? Ir delko vienas vyio. viena jų \i a i. itheju>i maLstas duo4a daugiau spėkų, kitas 
motina, mažiau? Delko žmogui teikia cuk- 

dmskos ir kitų panašių daly-dimo”, jaunimui reikia dau-; bet jos vyras kariuomenėj: [’T’K^i^jkm refci*PriS3į?d*£ 
as giau a p^ vie tos lyties klausi-! gi jos konkurentė Buvo ix tuos klausimus suprasi tiktai iš šio: 

mais. Bet šitą apšvietą ture-j metų amžiaus mergina. Ma, - . ,,ir^ I,r- «•r,lUS- ■»£
SIOS

OS
15capšvietą ll.ic

Jeigu tūliems žmonėms tas pašaukė jį i savo kambarį. Anot Biblijos, moteris tų tiekti dalykų žinovai, gartt Osborne, kuri po tų KrxiriT primATAS 
išrodo "mergaičių sugedi- Jis atėjo ir pabarškino i jo< esanti toji kaltininkė, dėl specialistai, o ne bažnyti- muštynių tuojau mirė. laimelė rodo kodėl Romos 
mu,” tai tik dėl to, kad duris. Kai ji atidarė. Vait- kurios Adomas prarado ro- įlinkai, ypač ne Romos ka- Kaip vėli aU paaiškėjo,1 popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
krikščioniu civilizacija iš- kus paklausė, “koks čia rei- jų ii' buvo pasmerktas am- talikų kunigai, kurie patys, abidvi jos mvlėjo viena vai- isals.kl,lta Jų- bepatystes į*®’’’-*"w • - - • 4 l ot? ££ A * • . • I * • t \ — i . » • ’i 1* * . • v • i v • r-* •, -i • • “ * JUS JJdScknicS IT (J<)T1SK«XS tlV»ASlS”virkščiai žiuri į gamtos įs- kalas; As tunu tau siur-jzinam vargui. Del to sian nesituokia ir moterį vadina;kiną. Sus itiklisios prie eže- kijos nupuolimas. Šių knygą turėtų 
tatymą, kiek jis liečia mote-j pryzą!” atsakė mergina, ir dien visas pasaulis turis pra- “pragaro vartais.” ’ jo maudynių jos pradėjo ^^ikaiti^kiTgeiS^kaTjų

garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for- 
niato, 271 puslapio knyga. .. $1.«H>

SIEIjOK balsai
Gražios eilės ir dairios. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimynų ir 
apie darbų. Toji knyga palinksmiis 
jūsų laisvas nuo darini valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................................ $1.WO

ri. Jeigu mergaitei atsitinka nubėgo i klazetą. Ištraukė į kaštuoti, kad užsidirbti sau 
tokia nelaimė, tai jos šuva ’ iš tenai šautuvą ir šovė Vait-' kąsni duonos. “Duoną tu 
džiotojo niekas nekaltina, kui krūtinėn. Šūvis
tik ji

pramušė į valgysi prakaituota kakta,”

dėl
gai,” kad jos negerai auklė 
jamos. Jeigu jos 
mažens draugaus 
riu’’ jaunimu
“blogą kompaniją,” tai iš; proto. Šitokios prigimties 
“doros kelio” jos neiškryps. nepakeis joks auklėjimas ir iai>ką 

'Aš jau pereitą syki nuro-
Bet jeigu šitai merginai bu 
tų buvusi proga savo geidu

... ... - . -. .. —............ .......... SAPNININKAS
koliotlS. grasinti viena kitai, moterys, dukterys ir mylimosios ne- Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
ii- niMrjili-in <rviz,h£ viun-i L-i P*pultų j tokių kunigų globą. Rara- su Salemono galva. Išaiškinti visokie 11 paganau gi lene Mena Kl-išė kun. Gw. rownsend Fox, D. D., sapnai visokiais atsitikimais. Virš 

: tai UZ plaukų, pradėjo dras-. sulietuvino Ferdinand de Samogitia. | 300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas

Pennsvlvanijoj, tis. Staiga mergina krito at-'_-A5v'2bl1^,1kH<L^a/lėįV^h?-» T4r!-a?i—K,uf'-ios diktat?riu,n- K;»’P» . J J , - 55 . . na z>įmausiu lietuvių rašytojų? Ar jis įgijo valdžia ir pasalino savo bu-DUla ant akmenų ir, matvt,' Žinote, kad y. buvo paprasta kai-1 vusius draugus, laibai įdomi kny/a.
np<i<’-ptp Cini o-ofva Antro' mo moteris> mažai mokslo išėjusi,I Kaina.................................................. 25cptSlM.eie sau ganą. Anuą gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip'

po Šitų muštynių ii tūkstančiai ir milionai kitų moterų. KODĖL AŠ NETIKIU

Knysė.

VAIKŲ SAUGOTOJA 
UŽMUŠĖ VAIKĄ KainaI kyti viena kitos drapanas.1 

akis. kandžioti ir kumščiuo- LEMAITĖS RASTAI
buvo

pasakė:

diena .............. ,,,-------- _ . ---------- . --------
-—j-.g’ ’ ‘ jj '3 į O paskui ii ėmė apysakas rašyti.į 1rtll 1 e. K. r . | Jos apysakos yra tikras gyvenimas, t

xiir*i tnL*<f nėin i '/maniu avvana

"Daug ge galėtų eiti dirbtuvėn dirbti.
neišgydys jokia “klinika."'"“1' ■??' moteriškės visai; Išėjus motinai darban. 1 ——

- J ' nelyteti. Apsivedimas yra vaikų saugotoja nulipo skle-« Ir>s •• 1
žemas dalyka.-. Geriau ne- pan skalbti vaikų drapanas’ Vandenyne.

TRYS GULBĖS.

niru .1 *>▼ jį i

džiau, kad šitokia galvosena
Augustas Forelis, didelis liūs patenkinti, ji butų pasi-1 v^?tL Gyvenkite dvasioje 11 Mektnskoj jnasimij. Atbėgo 
šitos srities autoritetas, sa- aukavusi ir gal nebūtų išė-l ttępa-~lfh;oK:i kūno pagun- > metų amžiaus Kellei įuka?
ko, kad lyties atžvilgiu kiek- jusi iš proto. Taip tukstan-1 ”a}-. 
vienas asmuo yra kitokis— čiai jaunų mergaičių tampa 4 . lta neapykanta kunui, 
vienas be galo aistringas motinomis. į tai neap^ Kanta motenskei. _
(lyties hiperistezija), o ki- Senių pasipiktinimas dėl, 9 ^as^ ali/VK\r’.M.aP?e - v m .
tas visai šito pajautimo ne- jaunųjų meilės kyla iš krikš-; rn?Ier-1. Pnauskia krikščionių 
turi (lyties anestezija). Vie čionybės “mokslo”. Biblija
nas negali susivaldyti, o ki- yra to “mokslo” pagrindas.

Krykštė, nardė. — i vejelę 
Kelia skynė.

ir ištraukė elektros jungtu
ką. Vaikų saugotoja supy-j „eregėta —
ko. vaiką iškoliojo ir vėl su- Cion u£ laisvę b,.„liai (|irix>. 

Vaikas ir vėl rado viela...

' Jos atrado kaulu uolą

rašytojas Tertulianas: “Mo- neteko kantrybės. Ji sučiu- Ir trys gulbes suklegėjo 
terie.” jis sako. “tu ture- po pagali ir smogė vaikui 1 Liūdną raudą, 
tum vaikščiot gedulo rubuo kelis kartus per galvą. j° pasaulis tai išgirdęs 

tuoj paraudo.tas negali dagi suprasti, ko- Jie laiko ją “Dievo žodžiu”. , . , . . . , .i n • 1
«Iėl vyrai su moterimis my- Taigi pasiklausykim, ką ši-, ?e- al)(?.! “ id^n'erkt^r Parėjusi vakaie namo mo ,
lisi ir kodėl jie tuokiasi, ta knyga sako apie vedybas i ^a^esC!O a'ar"m gal tiK tina indo vaiką skiepe gu-Į 
Anestetikas dažnai net ne- ir moterį. ; ožm:!stūmė.
supranta, kokiu budu kudi- Duodamas Maižiui “de i . 5’, ’ e?1 .sura:-;!nus /mo
kiai eimsta. šimti prisakymu,” Dievas’ niJ3 • —°ter:e

j kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet; Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku-: negali tikėti. Pilna argumentų, ku- 

į rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos rių nesumuš joks jėzuitas............ 20c
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke-. 
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- i 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 

, sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 

I sios rašytojos parašu, taipgi paveik- 
i šiai vaiku prieglaudų, kurias Že- u ... ... .maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- I,,ele kn.vga, 14 1 P’1 J-

•: las Žemaitės kartu su Andrium Bu-' a .........................................* ' "
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- T . - . t,— -e.: ,-------- ---- ,—i Ir Jcaip nuo jų apsisaugoti. Parade

\ntra,
Kaina .... 25c

PAPARČIO ŽIEDAS TAVO KELIAS i
apysakos: (1,; SOCIALIZMĄ

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kall-a, 
o senimas irgi dažnai nori pagilinę 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių k?l-

ro. Tai didele knyga, 128 puslapių,' Jr ka,P, "u? aPflsau<r< 
su garsiais raštais ir retais paveiks- - Pr- F. Matulaitis. Antra, peržiūrėt* 
lais. Kaina ................................ .. 50c1 ,r P«P>,dyta laida.

ASPIRINAS IR TEISME REIKALINGAS

linti )>c žado. Iš pradžios ji 
manė, kad vaikas nukrito, 

praga- laiptais ir prisitrenkė, bet; 
ro vartai!” Ir toliau jis pri- pasamdyta mergaitė prade-; 
duria: “Apsivedimo reikia jo verkti sakydama t ‘‘Astą! 
vengti, vistiek kad ir visa padariau: aš tą padariau.” 
žmonių veislė išnyktu.” Vaikui buvo perskelta gal-

O šv. Hieronirnas.* kitas va. Nuvežtas ligoninėn jisai; 
krik ščionybės šulas, sako, mirė. Policija mergaitę su
kati “moterystė visuomet ėmė ir nuvežė mergaičių 
yra nuodėmė.” jnieglautlon. Ji yra viena išj

Vyskupas Origėnes dar IS vaikų šeimynos. Rašantį 
juasciau apie šeimynišką šiuos žodžius, apskrities 
gyvenimą atsiliepia.’ Jis
stačiai pasako, kad “mote
rystė via nešvams ir nedo
ras dalykas, būdas lytiškam 
gašlumui patenkinti.” lr,į 
kad moterys jo nesuviliotu, 
jis ėmė ir pašalino savo vy-, 
riškumą.

Musu laikais

:u esi

S1UOS
prokuroras dar nebuvo nusi-j 
Matęs koki jai taikyt kalti
nimą.

MOTERYS EINA Į 
VALDŽIĄ

JI RAŠĖ ROMANĄ

Judith Coplon, kaltinama 
vogusi Justicijos departa
mento dokumentus šnipinė-

Ir keturios kitos
Butku Juzė.! Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi-! parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš

ri*; (3) Klaida; <4> . Korekta. Jose kus socializmo aiškinimas.............25c.
r^sS^prie^^^s^tlVSŽ KAIP SENOVĖS ŽMONĖS

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS PERSISTATYDAVO ŽEMŲ? 
•niYVNA^ I Labai įdomus senovės filosofų da-

leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
Dažnas nori pasižrarėtt. kaip tas daugelį autorių parašė Iksas. Antra 

ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. į knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo- 
Mes kasdien girdime daug angliškų i kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos.”
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip Parašė Z. Aleksa. Kaina .............. p>e
tikrai jie lietuviškai vadinasi. lam ą r |*7\r so id od f/'-v t i
reikalui yra reikalingas g?ras io<.ly-1 lix nLLKilJ.A

■ nas. Taipiri kas turi giminių Europo- , laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 
je ir nori jiems pagelbėti angliškai klausiniu. Ją turėtų perskaityti kiek- 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 4<H) puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ........................................... JOc

VM-nas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, verte Vardu- 
nas. Kaina ......................................... lite
TABAKAS •

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apoiovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25c
“Keleivi*,” 636 Broadvvay, 

So. Boston 27. Mass.

Advokatas Ajchibald Palmer, nešinas aspirino dėžu
tę, atvyksta i teismą su Miss Judith Coplon, kuri tei
siama už Justicijos departamento dokumentų pasisa
vinimą šnipinėjimo tikslais. Advokatas A. Palmer 
sako, kad jis pašauks liudininkais dėl tos mergaitės 
nekaltumo buvosį vidaus sekretorių H. L. Ickes, Di. 
E. U. Condon ir eilę kitų žymių asmenų.

šiomis dienomis automo 
šitokia pa- biliaus nelaimėj žuvo Jung.j 

žiūra i moteli jau pusėtinai tinių Valstijų iždininkas W.< 
pakitėjusi. Dabar stiprėja A. Julian. Jo vieton dabar' 
nusistatymas, kad moteris prez. Tmmanas paskyrė mo-! 
toks pat žmogus, kaip ir vy ten, Mrs. George Clark iš 
ras, ir niekinti ją arba že- Kenoshos, Wis. Dabar ant 
minti negalima. Priešingai, visų naujų popierinių pini- 
jai reikia duoti daugiau pri gų bus dedamas jos parašas, 
vilėgijų bei lengvatų, negu Tai dar pirmą syki moteris 
vyrui, nes ji yra silpnesnė, o bus turtingiausios pasauly 
gamta yra uždėjusi jai sun- šalies iždo galva. f
kesnę gyvenimo naštą. Prezidentaujant Frankli-. jimo tikslu. Bet ta mergaitė

Kad moteris aiškiai žino- nui Rooseveltui, motelis sakosi, kad ji dokumentus 
tų savo paskirti, sociologai (Miss Perkins) buvo Darbo ėmusi kitam tikslui, ji norė- 
šiandien reikalalauja, kad Departamento viršininkė, (jusi parašyti romaną ir F. 
jaunoms mergaitėms moky- Galima dar pridurti, kad B. I. agentų raportai jai at- 
klose butų duodamos pamo- šįmet Massachusetts valsti- rodę gera medžiaga roma- 
kos lyties klausimais. Sitam joj buvo išleistas įstatymas, nui, todėl ji tuos dokumen- 
reikalavimui tačiau atkak kuriuo einant nuo 1950 me-. tus ir pasiėmusi j savo 
liai priešinasi reakcinga Ro- tų liepos 1 dienos moterys krepšį... Teismas aiškina, ar 
mos katalikų bažnyčia. Kai čia bus renkamos į jury tei- ji romaną rašė, ar Maskvai 
bėti mergaitėms apie tokius ’ gėjus. tarnavo.

91 a my t ė Labai Dėkinga
—\f

Mamytės gimtadienio pro- \ 
ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, aukrele, ačiū”-.

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
036 E. Broadvray, So. Boston 27, Mase.
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KELEIVIS, SOBOSTON Puslapis Septintai

Hong Kongas Stiprinamas , Arkivyskupo Areštas
Anglija siunčia vis dau-i Čechoslovakijos katalikų 

giau kareivių į savo Kinijos arkivyskupas, Josef Beran,! 
kolonijų Hong Kongą, prie yra laikomas “namų arės-' 
Kantono miesto. Viso ten te’*. Komunistų valdžia ap- 
busią pasiųsta 12,000 karei- statė ji policija ir daboja
viu. Anglija žada ginti 
Hong Kongą, jei kinų ko
munistai bandytų tą miestą 
užimti. Kol kas komunistai 
dar ir Kantonui negresia, 
bet jie neabejojamai prie to 
miesto prisiartins.

Vengrijos Sionistai
Vengrijoje teisiami 11 žy

dų sionistų vadų už agitavi-

kiekvieną jo žingsnį. Ar ar
kivyskupas bus padėtas į 
kalėjimą ir teisiamas, kaip 
buvo padalyta su kardino
lu Minszenty, dar nėra žino
ma, bet santykiai tarp ko- 

j munistu diktatūros ir baž-i 
nyčios jau visiškai suiro.

Korėjos Pasienyje
Jungtinių Tautų komisija 

mą žydų vykti apsigyventi i j lankėsi pietinės Korėjos pa- 
Izraelį ir už organizavimą sienyje, prie Šiaurinės Korė- 
žydų išvažiavimo iš krašto. į jos ir iš anos pusės sienos ji 
Komunistinėj Vengrijoj vi a į buvo komunistų apšaudyta, 
prasižengimas agituoti už1 Pietinės Korėjos vyriausybė

MOTERIS CHIRURGĖ GAVO PASKYRIMĄ

Lucille Petry naujai paskirta didelės Washingtono 
ligoninėn chirurgė padėjėja prie daktaro chirurgo 
L. A. Scheele. Paveiksle ji įteikia jam savo paskyri
mo raštą.

Vištų ir Daržovių Farma 
Pardavimui

Yra 2-1 akrai žemės daržovėms, 
geras vištininkas vištoms ir gyy>-na- dailg metų mas namas, nk mylios nuo C 
Mėti.. prie šieitavo kelio, 
bttsai. Graži vteluk*

'.šiuo tarpu siunčiu jums čeki Gerbiama administracija!
9 dolerių vertės, bus už tris Aš “Keleivio” skaitytojas 
metus ir pridedu dar vieną sveikinu visą laikraščio šta- 
dokri, užkurį prašau pri-, bą linkėdamas daug r- **
.siųsti kalendorių, o 50e. ski- gerovės. Aš pavėlavau ___  ___
riu Seneliui ant tabako,1 mano metine alga, nois pa- senatvės. imugiau žinių klauskit 
kaipo mano draugui Mikalo- v lest kos ir negavau, ale ži-.sku' J. Dermeitis, 
jaus kareiviui. Tegul gyvuo- nau, kad jau laikas'mokėti. k. 3, b<.x 2<»s, caro, Mich. 
ja “Keleivis” per daug me-, Turėjau visokių bėdų, sun-1
tu ir aš “Keleivį” jau skai , ku viską ir aprašyti. Bet pa- ro, Midi. Jei kas rašė į ( airo, aš m 
tau per daug, daug metų. pasakosiu vieną naujieną. 1 Mam> tikslus adresas
Su aukšta pagarba Pas mus buvo du raudoni'

Jonas Karėta
l)e Kalb, Iii.

iro,
kur eina 

Kantuodu

Gerbiama redakcija! Ra
dau praneštą “Keleivyje”, 
kad lankėsi pas jus Vladas 
Pocius kartu su adv. F. J. 
Bagočiu, o turėjo būti para
šyta, kad Augustinas Po
cius.

“Keleivi”, eik drąsiai sa
vo. užsibrėžtuoju keliu, ne
susvyruok ir nepabuk, jei 
kas ir užsipuls. Klystančius 
pamokyk, nusikal tusius

važiavimą i žydų valstybę.Įsako, ji via pasiruošusi at-|lj P>aHi Per f
Paskutiniu laiku daug žydų remti komunistų puolimus IlClę MUlCriilUo. , deda nuo jų nusigryžti...

-------- Kadangi čia iš anksčiau
Pirmoji Gegužės — Ukinin- atvykę lietuviai yra dau- lankyti iki metų galo kas sa 

kus Aplankius —Viena giausiai darbo žmonės, tai vaitę, o jei pinigų dar atliks, 
Pora Dipukų... mums keista darosi pama- tai prisiųskit knygutę apie

Kaip kiekvienais metais

l)ėga iš Vengrijos į Austriją iš šiaurės, bet prašo Ameri 
ir iš ten nori keliauti į Pale-S kos daugiau orlaivių, nes,
stma. a m

Graikijos Teismas
Graikų teismas Atėnų mie 

ste pasmerkė mirčiai 8 ko
munistus, kurie buvo kalti
nami dalyvavę sabotažo ak
tuose, policininkų nužudy
me ir šnipinėjime graikų

sako, rusai prisiuntę šiaurės 
Korėjon komunistams ne
mažai orlaivių.

Sąmokslas Prancūzijoj
Prancūzų policija suareš 

tavo 20 fašistų, pas kuriuos 
buvo rasta ginklų. Policija
sako, kad fašistai rengė są 

partizanų naudai. Trys kiti mokslą užimti kelias minis- 
kaltinamieji už panašius terijas m pastatyti naują vy- 
prasižengimus buvo nuteisti riausybę. Vienas sąmoksli-
kalėti iki gyvos galvos.

Triesto Balsavimas
Galutini balsų apskaičia

vimai Triesto mieste i*odo. 
kad ten

ninkas, tūlas atsargos pulki
ninkas Jean Delore, Pary
žiaus kalėjime pasikorė.

per didelį poniškumą, pra- plak, o pagirų puodams va
lios neduok.

Siunčiu $2 ir prašau mane

šioje laisvoje Urugvajaus: norėtų be darbo gerai gy
respublikoj Pirmoji Gegu-i ventl- ^ietux iai taH)e
žės buvo plačiai ir su dide-i kalbasi, sako, paziu-
liu entuziazmu paminėta.; i'čsim, kaip čia jie kursis... 
Įvyko daug tai dienai pri-: KraSins*as
taikintu mitingu, kuriuos į . “ ~ .
raošė Įvairios grupės. Kaip SkaitytOlU Balsai 
visuomet su gerais kalbėto - * **
jais ir skaitlinga minia dar-, —-------
bininkų ir vietos inteligentų: Gerbiamieji! Prisiunčiu 
Plaza Libertad (Laisvės! jums $5 už “Keleivi”. Gaila, 
Aikštėje) Įvyko vietos So-kad pirmiau nepasiunčiau; 
cialistu Partijos mitingas,! ačiū, kad tiek ilgai siunti- 

Įkuris tęsėsi keletą valandų! nėjot ir palaukėte užmokes-

nius, kad yra žmonių, kurie;plėšiką Staliną. Su pagarba 
A. P., Valencia, Pa.

Gerbiamas Maikio Tėve! 
Gavau laiškutį, kad tavo de
batai nuplyšo pas mane be
vaikštant. Taigi dabar įde
du $6 ant nauju batų, gal 
bus drutesni ir išlaikys porą 
metų. Su geriausiais linkėji- 

Alez Songaila 
Harrison, N. J.

mais

Nauji UN Nario.?
miesto valdybos Jungtinių Tautų saugumo i ir padarė labai gilų Įspūdi Į nio. Su pagarba 

rinkimuose dalyvavo 198,- taryba vėl pradėjo svarstyti Į klausytojams. - - . . . »«_
309 žmonės. Iš to skaičiaus priėmimą į UN narių skai- skelbia' savo
už maskviniu ~ komunistus čių Portugalijos, Airijos, 
balsavo 30,000 žmonių, už Italijos, Suomijos, Austri- 
titinius jugoslavių komunis- jos, Transjordanijos ir Cei- 
tus balsavo 3,300, o kiti bal- lono. Rusija, iš savo pusės, 
sai buvo paduoti už Įvairias vėl siūlo priimti jos sateli- 
italų partijas, kurios nori tus: Vengriją, Bulgariją,

Komunistai 
organizacijų 

“didžiulę ir milžinišką” ma
nifestaciją, bet ji buvo skys 
ta ir be dvasios.

Pasinaudodamas atosto
gomis, nutariau aplankyti

Mrs. A. Yurkus
Detroit, Mich.

Gerbiama redakcija! Ma
lonėkit man pranešti, kada 
man reikia mokėti už “Ke-

miestą prijungti prie Itali- Albaniją, Rumuniją ir Lau-: Urugvajaus lietuvius uki-
jos. kutinę Mongoliją.

LIETUVOS PARTIZANŲ DAINA

Atėjo vakaras i girią
Atėjo ilgesys pas mus.
Berželių šakos prasiskyrė
Ir pučia vėjas nuo namų.

Prie laužo sėdi laisvės broliai 
Akis įsmeigę į liepsnas. , <
Tai vėl prasmego gilių toliuos 
Kovos ir nerimo diena.

Plevenk, plevenk, miela liepsnele,
Ir su mumis drauge dainuok —
Į laisvę veda musų kelias,
Į saulės kupinas dienas.

Pašoka kibirkštys į aukštį 
Ir dingsta tamsoje staiga,
Miškų tankmėj pabunda paukščiai — 
Iš žygio grįžta trys draugai.

Atėjo vakaras į girią,
Veidai užsidegė ugnim,
šviesa tamson sau kelią skina,
Drąsiai mes žvelgiame naktin.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS |23<H>,0S0.00.
Savo nariams ligoje paSalpu Ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti g5.0OO,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo gi00.00 iki 
g5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Seimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. SGtbSL, N<w York 1, N. Y.

s mus
lietuviai, bet kaip tik atvy
ko vienas lietuvis iš Vokie
tijos ir papasakojo apie rau
donųjų darbus, tai tie musų 
raudoni lietuviai ir pabalo.
Pasirodo, kad jie buvo bol
ševikų propagandos sūkiai 
dinti ir kaip tik persitikrino, 
kad bolševikai nėra tokie, pavartoti 
kaip jie giriasi, jie ir pasi- i bandažą.
. .. i- ® J 1 ’l ~< udek mostis yra rekomenduo
ti UUK6 DUO J U. j jama skauduliams, išbėrimams ir at-

Jums prisiunčiu $5 monev op°ms- Tokiais atve-
i • A -/v * i «i * jais šilti kompresai nėra reikalingi.

Ot Cl6ri. BUS So.oO UZ lHlkrHS-j Vartokite tik “C u dek” mostį. Sustab- 
ti, 50c. už kalendorių ir jei į «J® skausmą ir gydo tuo pačiuiwtą* . .... \ .i * teno mosties uztepimo turi pakaktitunte, prisiųskite kunieu' trims dienoms.
(•■plih.it o n V-i< liL-c fui to- Reumatizmui, sausgėlei (Arthri- ceimaią, O Rd» I1KS, tai te |tis) pavartokite karstą kompresą 
bus Maikiui, kad JIS grei- prieš naudojimą lilosties.

- ‘ Pastaba: Kai opos atidaros, naudo
kite mostį aplink žaizdą. Kaina vie
nos uncijos Isnikos mosties $ 1.50. 
Dviejų uncijų $2.50.

Cudek mostį galite pirkti pas An- 
ton Lech, 4510 S. California ave.. ir 
pas John Wilkauski, 31MI7 W. 47-th 
Street. Jei norite gauti daugiau in
formacijų arba turite kokių klausi
mų. tai rašykite ir Money Orderį 
prisiųskit šiuo adresu: (25»

A. F. SZEJNEIl CO,
153J X. Washtenaw Ave, 

Chicago 22. III.

“CUDEK” MEDICAL 
MOSTIS

Ši nauja "Cudek” mostis yra re
komenduojama gydymui kraujo už- 
nuodijimo ir užsigavimų. (lydant 
jialiestas vietas reikalinga prie jų 
pridėti šiltų kompresą, o tik tada 
užtepti "Cudek" mostį. Per tris die
nas sutinimas visiškai pranyks.

Tuo atveju, kai žaizdos (opos) yra 
labiau rimtos, tai patartina pirmiau- 

Camomilc, o tik po to

čiau baigtų mokyklą. Su pa
garba Geo Ruikys

Otthon, Canada

IZRAELIO FRONTE

Gerbiama redakcija! Pri
siunčiu 4 dolerius, 3 seniui 
dėl batų, 50c. už kalendo
rių, o 50c. dėl naujo cibuko. 
Su pagarba B. Lang

Baltimore, Md.

Gerbiamieji! čia rasite 
$6.50, bus už “Keleivį” 

leisi”, daug metu skaitvda- dviems metams ir pusė rub-i
* * ■* • i i ••Iv ik < • i • m — • * i , Imas, aš nebežinau, kada įį i lio Maikio Tėvui čebatams: 

reik atnaujinti. Dabartiniu!pasilopyti. Siunčiu geriau-
j ninkus, kurių čia jau nema
nai yra ir neblogai įsikurti 
rių. Kiek daugiau kaip 30jhu.; 
kilometrų nuo Urugvajaus 
sostinės Montevideo, Cane- 
lones departamente, yra įsi
kūrę keletas lietuvių ūkinin
kų, jų tarpe.St. Paulauskas,
A. Jankauskas ir J. Balčiū
nas. Visi jie neblogai gyve-į 

.na. i
Pavyzdžiui, St. Paulaus- 

! kas prieš keletą metų čia 
' nuomavo sklypą žemės be 
I trobesių; viso 13 hektarų.;
I Aišku pirmųjų metų gyveni-!
I mas buvo ne rožėmis klotas, j 
! Bet šiandien tas darbštus į 
žemaitis jau turi tris gerus 
arklius, tris puikias juod-j 
marges karves, keletą kiau 

Į lių ir kitokių gyvulių, turi 
žemės ūkio įrankių ir maši
nų. Gi 13 hektarų buvusios 
plikos žemės yra jo nuosa-| 
vybė ir io ūkis jau panašus 
į gražų Lietuvos ūkį, kuria
me nieko netrūksta ne tik 
jam su šeimyna, bet ir pas 
jį atsi lankiusiam tautiečiui 
pavaišinti.

Nors ligi šiam laikui i 
Urugvajų naujų imigrantų 
dar neisi leidžiama ir labai 
mažai kas į čia atvyksta, 
bet lyg per' klaidą, pirmiau 
į Braziliją, o iš ten čia pa
kliuvo viena jauna porelė 
“dipukų”, kuriuos jau visi 
čia spėjo pažinti. Tai savos

metu rengiuosi1 imti sočiai siu linkėjimų laikraščiui gy-
securitv pensiją, tai tada 

mažiau pinigų, todėl

JIS IŠSIGELBĖJO

Mirusiojo Amerikos pre- 
vuoti ilgus metus ir stiprėti, zidento sūnūs, Franklin "De 
Su aukšta pagarba ; iano Roosevelt, lankėsi Iz-

A. Kwetz;raelio valstybėj ir buvo nu- 
Brooklyn, N. Y.įvykęs prie fronto. Čia ma-

Gerbūuni^TŠfančiu pen-i^’ kaiP jis išlen<1-? iš v!e‘

1MBERAS
Imberas yra plačiai 
varto jamas prie 
daugelio valgiu ir 
gėrimų kaip prie
skonis'. O kaip gy
duolė imberas var
tojamas nuo kosu
lio, dieglių, pagelb

sti prašalinti kenksmingus ga- 
sus ir paakstina neveikliuosius 
kūno nervus, sumažina gerklės 
skaudėjimus, išpūtimus, rėmens 
graužimus. gumlx> pasikėlimus 
ir krėtimus. Vasaros karščiuo-

’se, kada geriat šaltą vandeni su 
1 ledais, Įdėkite lmbero gerą šak- 
' ni i vandens uzbona. Gerdamas 
vandeni su ledais ir Imberu ne- 
pagausi šalčio. lmbero svaras 
$L35, o už $1.00 11 uncijų pri- 
siunčiame i namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.
kinę. bus už -Kellvr,' v^us-v.

maišų., lendorių ir Žemaitės Raštus, 
Į o kas liks, tebus Maikiui ant
knygų. Kad ir kitus laikraš
čius skaitau, bet Maikio tai 
visada laukiu. Su pagarba 1

Kazys Dabulskis
Paterson, N. J.

Mėsinė Pardavimui Kanado j

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jto 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žais* 

Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydoam 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite rainiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su-

Mėsos biznis su visais įrengimais: 
šaldytuvas, 2 svarstyklės, mašina de
šroms <raminti, namas su sklypu že- „ .
mės ir skerdykla. Kaina tik $:«.50O.' dos"niešti ir skauda.
I>ėl smulkesnių informacijų kreiptis 
šiuo adresu: (25)

. ---------- Į Joe Budris,Gerbiamas Maikio Tėve! North I’ortal, Sask., Canada. 
Rašai, kad Tavo batai nu
plyšo, ale aš nežinau ar tik
rai taip yra. Kada tai aš pa
siunčiau Tau šešius rublius, 
ale man nepranešei, kaip tie 
pinigai atėjo. Dabar vė! 
siunčiu 6 dolerius ir buk ge
ras duok man pranešimą,

I kada tie batai ir vėl bus nu 
plyšę. Su pagarba

Marė Grajauskienė 
Dan būry, Conn.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Gustį Joną, kilusį iš Tel- _______

šių apskities Medimrėnų miestelio ir V0"’3"’??. su-silI,P I.,,. r. r.,z,...usia _ A.

NEBŪK ŽILAS

Jaunas Harvardo studen
tas, George Dwight, 21 me
tų, buvo kidnapintas New 
Yorke Park Ave. ir smar
kiai primuštas. Jo laimei 
automobilius, kuriuo jis bu
vo vežamas, atsidaužė į stul-

rušies smetoninėj eroj išle- pa ir du kidnapininkai(apa- 
ninta inteligentiška porelė... i čioje) Joseph Giarizzofapa- 
Iš sykio vietos lietuviai juos čioj kairėj ) ir Anthony No- 
mielai ir gana gausingai cera pakliuvo i policijos 
sušelpė, bet pamatę jų tą rankas.

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plauką slinkimą ir 
plaiskanas. Žias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus koki buvo, l»e- 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės ne- 
atidėliodumi ilgiau. Kaina $2.00. Jei
gu nehii.-ite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pasarga:— Jeigu atsiusite kainą] 
su orderiu tai mes pastą uimokėsim.' 
Arba galima užmokėt pastoriui kaip 
atneš vaistu*.

FLORAL HERB CO.
Bos 3«i5, Dupt. 5, eilutėn, Ii

merikoje. tėvai kilę iš Medingėnų, 
gyvena kur tai apie New Yorka. Pa
ieškomieji patys ar kas juos žino 
malonėkite atsiliepti šiuo adresu:

Feliksas Eidimtas 
X41 E. 2nd st., So. Boston. Mass.

Paieškau pusbrolio Antano 
Latanasiko. kilusio iš Ušklnės 
kaimo. Kuršėnų valsčiaus. Šiau
lių apskrities.

John Dilinski.
713 VV. 2-nd st.,

Alierileen, Wash.

tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir auskilasM* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. I.EGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusiu, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., jl.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monevj 
orderį į: (16-0)

LEGULO. I>ept. t,
4847 W. I4th Street, 

CICERO 50, II-L.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei turite sunku
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargį, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

SANITAS No. KU
Kaina $1.ld su persiuntimu. Musų žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės į

ŽOLIŲ ARBATA
$1.10 si

SANITAS HERBS
1128 Milwa«be« Ave., Chicago 22, III f20) i

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokia brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
du nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Siomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė j j nusineš?

P.rošiura didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio“ knygyne:

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, Mbm.

>
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BOSTONAS PAMINĖJO LAISNIŲ KOMISIJA
BIRŽELIO JVYKIUS SVARSTO LIETUVIŲ

Praeitą šeštadieni vakare- KLUBO REIKALĄ 
pobažnytinėj svetainėj bu- Bostono miesto laisnių ko
vo “Birželio Įvykių” minė- misija praeitą savaitę antra- 
jimas. Prisirinko pilna sve- dieni pradėjo svarstyti So. 
tainė žmonių. Minėjimo va- Bostono Lietuvių Piliečių 
karui pirmininkavo S. Lu- Draugijos laisnio perkėlimą
sis, tremtinių 
ninkas.

ratelio pirmi- i naują vietą. Draugija nu
tarė pirkti South Bostono

Kalbėjo J. Audėnas apie Savings Banko rumus ir pa- 
Lietuvos ir Rusijos pasira- darė tuo reikalu su banku 
sytas sutartis ir kaip Mask- sutartį. Bet dar reikia gauti 
va, susitarusi su Hitleriu,' iš miesto laisnių komisijos 
pirma pasidalijo su vokie-: sutikimą perkelti klubą su

visu laisnių Į naują vietą.
Viešame posėdyje laisnių 

komisija išklausė įvairių 
privertė Lietuva isileisti m-i liudininkų pasisakymus dėl 
lų kariuomenę ir vėliau įkėlimo. Miesto
durtuvais Lietuvą susovie- komisiomet įus pa

sisake pnes laisnio perkėli
mą į naują vietą, bet So. 
Bostono policijos kapitonas 
liudijo, kad lietuvių klubas 
niekada nėra sukėlęs jokio 

buvo apokalipsiniu vaizdu ir nesmagumo policijai ir turi 
išgąsdinto žmogaus baukšta- re.kord?- Vienas kata-
vimosi, lvg tarsi nebutu di- I'kų kunigas irgi protestavo, 
dėsnio žvėries, kaip Mask- klubas Jam trukdysiąs
vos katinas.

čiais Lietuvą, o paskui įs 
Hitlerio išsiderėjo visą Lie
tuvą. Gavusi Hitlerio sutiki
mą, Maskva ultimatumu

tino.
Prof. Sužiedėlis kalbėjo 

apie bolševizmo siaubą ir 
jo pavojų dar laisviems 
žmonėms. Jo kalba pilna

vesti jaunimą geru keliu.

KELEIVIS, SO. BOSTON

VESTUVIŲ SVEČIAI U AFRIKOS

Kada pietinėj Prancūzijoj, Cannes mieste, ženijosi 
Indijos turtuolis Aly Khan su viena Amerikos “žvaig
žde”. tai į jo vestuves buvo atskrydusių svečių ir iš 
Afrikos. Čia matosi viena toki svečių grupė iš Afri
kos Kcnya kolonijos. Apie tas nepaprastas vestuves 
spauda rašė, kaip apie pasaulinį įvykį.

ORGANIZUOKIME TAR
PUSAVIO RYŠIUS

' Prieš metus laiko atvažia
vęs Amerikon daugiausiai

ATVYKSTA LIETUVIAI 
TREMTINIAI

Š. m. birželio 23 d. laivu 
“Marine Jumper” i New

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metus gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

d laivu “General Muir” į .savininkas Vincas Baluko-- Visais insurance reikalais 
New Yorką atvyks 80 lietu- J nis važiavo iš jauno priete-į kreipkitės į (nuo35)

ŠEŠTADIENI ATVYKS 
LAIVAS SU DP į 

NEVV YORKĄ

Vincas Balukonis Suvaži- ! 
nėjo Namą

Sekmadienį rytą apie 9
Šį šeštadienį, birželio 25. valandą South Boston Cafe 
i.,:..,, Muir” i, savininkas Vincas Baluko-'

vių šeimų iš Vokietijos. At- lio paskolinta naujausia 
vvks. 1949 metu Buick mašina.

‘ Acas Franciška, Ambro- Mašina gera, lengvai valdo- 
zaitis Juozas, Astrauskas ma, puikiai bėga. Bevaziuo- 
Stasvs, Ausiejus Petras, jant Broadway, prie buvu- 
Baipšys Vaidotas, Balčiūnas sios Šidlausko aptiekos, kur 
Aleksandras, Baltrukėnas dabar yra čeverykų krautu- 
Adolfas, Bungarda Zeno- vė, staiga išėjo žmogus i 
nas, Butkus Jonas, Bartkus gatvę ir užstojo mašinai ke- 
Jonas, Bertužis Jonas, Bra- Hą. V. Balukonis mašiną 
zaitis Vincas, Bernotas Ale-į pasuko į šaligatvį ir įvažia 
ksas. Bričkutė Elena, Česna-Įvo tiesiai į krautuvės langą, 
vičius Juozas, Cesonis Juo-j Langas su visomis šiušė- 
zas, činčys Jonas, . Dailidė mis subirėjo ir net palangės 

buvo išrautos.

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway, 
So. Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

Liudijo prieš ir vienas poli- vargo turėjau kol susiradau; Yorką atvyksta 85 lietuvių
Prof. Ig. Končius papasa- tikierius, kurs vėliau pasiro- butą. Vietiniu lietuvių pa- šeimynos. Atvyksta: 

kojo iš savo pergyvenimu dė pats turįs likierių krau- mokintasėmiai lankyti įvai-' Adomavičius Antanas, Al- 
sovietiškame kalėjime ir tuvę... rius susirinkimus ir pikm-Ievičius Vincas Aluzas Me-
kaip kaliniai, prasidėjus Draugijos atstovai ir ypač ku? ir r?n ?av?naujiems - Alyta Juozas, Augius 
rusų-vokiecių karui, buvo pirmininkas adv. J. Grigą-’ Pažystamiems dėsčiau ^avo< Paulio Austras Juozas, 
gabenami į Rusijos gilumą. Iius ir adv. c Kalinauskas bėdas dėl buto ir davinėjau , Simonas, Balto
jo pasakojimai gyvai. pnmi- nurodė, kad Lietuvių klubas savo adresą. \ įsi mano nau-.-aitytė Qna Banys Albinas, 
ne kadaise Keleivyje ap-jyra ne tjį- barruimis, bet ir ji prieteliai maloniai paza- garzda Stasys, -—A= 
ihsvtH panaHH IiuunH kali- vi^nompninA crfranizaciia dėjo padčti mano ioikhic, o- —- naciu Stutt-i k„ri Xg"asi pad«">unie- 'ienai iš jų Mr. Vadelis, net 

netikėtai pradžiugino mane
pareikšdamas, kad jo kai-. Antanas, Dėmentavičius Si- 
minysteje jau savaite laiko;mas
stovi tuščias butas. Tik nesi-i tUOjL« Gabripnė Nina Gn- 

nuvaryti iki garsiosios Čer- siusi įvairių liudininkų, nu- teiravęs sąlygų, nes nežino- Tn^elevičiu^ Sil
venės už Minsko ir ten visi Įtarė susipažinti su naujuoju jes. kad man butas reikalin- Į yius Sinaa/ Tuntas Jan- 
kaliniai turėjo būti iššaudy-I klubo namu ir patyrinėjusi gas. Mr. Vadelis buvo toks'
ti. Masinėse žudynėse, dėl reikalą vietoje išneš savo malonus ir pažadėjo sekan- 
čekistinių budelių skubėli-1 sprendimą.--------------- Rep. čia dieną pasiteirauti šeimi
nio ir sumišimo, maža dalis' -------------- į ninko dėl sąlygų ir vėliau
kalinių išliko gyvi, jų skai- M -- v -i. iu — + Įmanė nuvežti tenai savo 
čiuje ir profesorius Ig. Kon- M”e Žmoną, 5j
čiu<? Nupiove relei Uodegą,

Po prakalbu vaikučiai pa-i Katinui Koją Bet deja. po st—o---- . Lab k N'kod
deklamavo eile< n artimas' George Grabas, 200 svaru džiaugsmo susilaukiau tokio otasys, LapuKas NiKoae- 
H Kačinskai'a^akotoi '-vras « R»se st. South End pat nusivylimo. Paaiškėjo,
N. Mažalaitės vaizdeli “Ka-' Bostone, Praeitą ketvirta- kad butas ką tik buvo išnuo- 
reivis Jonas”, kurs didžia- ^enl st°j° prieš teisėją Jen- muotas nelietuviui, 
jame kare iš prievartos ka- .Eoitman^ Barron ir buvo Spėju kad

nių kelione i
^a^mo. i-\a£aivS’i siems žmonėms įsitraukti > 

Prof. Končius ir 9o kiti lie-visuomeninį gyvenimą, 
tuviai, kartu su 3,000 įvai- ’
rių tautvbiu kalinių, buvo Laisnių komisija, išklau-

Barzda Stasys, Baužerytė 
Ona, Braziulis Vladas, Brie
dis Jonas, Budginas Leonar
das, Čėsna Jonas, Česonis 

tas, Dėmenta 
Dirkis Povilas, Gabė

kauskas Antanas, Jaras Al
fonsas, Jezerskas Marija, 
Jonušas Romanas, Kanas 

1 Povilas, Kancleris Leonas. 
Kazlauskas Jonas. Keženis 

! Pranas, Keženius Vincas, 
staigaus Klimas Adolfas, Krasauskas

kalėjimą ketu-
sej. bet ne už savo tėvvne... Ųem? mėnesiams. Seniau
Liudnuju “birželio įvykiu”! Jur£ls Grabas buvo pakliu- 

minėjimas buvo baigtas mu-!vęs Pas Paci3 teisėją už 
su tautos himnu. savo 10 met^ sūnaus muši

mą su diržo sagčių, o dabar 
jis pakliuvo už žmonos mu-

riavo ir vokiečių ir rusų pu- Pa&1Ustas

J. J.

panašiai pra
džiugintas ir vėliau apviltas 
buvo ne vienas naujasis at
vykėlis. Ir tik dėlto, kad 
mes neturime organizuoto 
tarpusavio ryšio.

TT. ... Šiandien mes turime di-
simą. L z vaiko mušimą jam dedi skaičių naujai atvyks- 
buvo duota^ sąlyginė baus- tančių ir buto, bei darbo ieš
me, o uz žmonos mušimą kojimas pasidaro dar sun- 

bausmė buvo pa- kesnis.

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadvay, So. Boatoa#
Tel. SO 8-4148

Masina irgi 
Bet V.

Balukonis ir su juo važia
vęs tos mašinos savininkas 
liko sveikutėliai.

Sekmadienį žmonės bu
liais "rinkosi prie buvusios 
Šidlausko aptiekos pažiurę 
ti, kaip tai galėjo atsitikti, 
kad ir namas ir mašina su
griuvo, o draiveriai liko 
sveiki.

Bronius, Dalangauskas Ipo
litas, Damijonaitis Vytautas, stipriai nukentėjo. 
Dabrovolskis Mykolas, De- ” 1 ’

mas, Liškunienė Domicėlė, 
Mačiokas Juozas, Marcin
kevičius Antanas, Matulevi- 

i čius Vladas, Micevičius Ci
ną, Mikeliunas Danys, Mi- 
siulis Dominikas, Musteikis 
Juozas, Navickas Marija, 
Nomanis Albinas, Pabilio
nis Peliksas, Paliulis Bro- 

j nius, Pargauskas Alfonsas,
: Patlevičius Rokas, Pivaru- 
nas Liudvikas, Pliaušinaitis 
Bronius, Pleškus Jonas, Pta- 
šiekas Zigmas, Puleikis Jo- 
nas> Pasvaškis Albinas. Raš
kauskas Antaninas, Rakš- 
nys Stasys, Ramonis Adol
fas, Raudys Stasys, Rimke
vičius Juozas, Rutkauskas

mentevas Aleksandras, Du- 
denis Juozas, Garmus Juli
jonas, Gerulaitis Angelė. 
Gudauskis Jonas, Ivaškevi
čius Kazvs, Janušauskas 
Juozas, Jankauskas Jonas, 
Jokūbaitis Martynas, Jurjo- 
nas Petras, Kasperavičius 
Juozas, Kavaliūnas Anta
nas, Keraminas Jonas, Kin- 
deris Juozas, Kosvs Jurgis, 
Katinienė Elena, Kleinaitis 
Petras, Kozakevičius Sofi
ja. Kulbis Eduardas, Kruk- 
lys Antanas, Lozoraitis Vy
tautas, Leonavičius Bronius. 
Masaitis Jonas, Moleris Hen 
rikas, Mikužis Liudas, Mo- 
tiejaitis Vilius, Navickas 
Juozas, Natkevičius Ferdi
nandas, Norkūnas Jonas, 
Numgaudis Ambrozieius, 
Pajuodis Juozas, Peldis Jur
gis, Plėnys Kazys, Pilipaus 
kas Pranas, Purenaitė Ona, 
Ralkevičius Zigfridas, Ra- 
manavičius Juozas, Raudys 
Juozas, Raslavičius Vincas, 
Rinkevičius Jonas, Rymas 
Vincas, Sagevičius Liudvi
kas. Šilinis Magdalena, 
Stankaitytė Vladė. Stebulis 
Kazimieras. Suchvastovas 
Viktoras, Stadalninkas Al
binas, Špokevičius Liudvi
kas, Trapilas Henrikas, Tu- 
ruta Pranas, Usaitė Anelė. 
Vaišvilas Kazvs. Venckus 
Aleksandras. Zalatorius Ju
lijonas, Zabarskas Eduar
das, Zatorskis Juozas, žel
vys Petras, žičkus Juozas. 
Žygas Adolfas.

Pp. Amsiu duktė išteka
Pp. Wm. Amsiai, gerai 

žinomi Bostono lietuvių ko
lonijai veikėjai ir biznieriai, 
kurie dabar gyvena Buz- 
zards Bay, praneša, kad jų 
duktė Eleonora Grasė vra 
susižiedavusi su p. Chas. 
Bartonu iš Atlanto, Ga.

P-lė Emsie yra baigusi 
Bethany kolegiją West Vii-j 
ginijoj, o jos sužiedotinisj 
baigė Babsono Institutą.

Vestuvės bus rugpiučio 
mėnesy.

Bostono policija šį antra
dienį sugavo vieną Medford 
28 vyrą, Clayton Pratt, įtar
tą dalyvavus visoj eilėj plė
šimų. Įtariamasis buvo su
imtas savo namuose ir nesi
priešino.

RADIO PROGRAMOS

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aaa S IU 4 

tr aae T IU t

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefonas: SOUth

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. TR 6-6330
If no answer call AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

278 HARVARD STREET 
kamp.. Inman SL. arti Centrai Šų. 

CAMBRIDGĘ. MASS.

Ligonis taria ačiū lanky
tojams.

Gerbiamoji Redakcija! sąlyginė 
Malonėkite paskelbti mano keista kalėjimu. Teisme dar
širdingą padėką tiems drau- buvo pasakojama, kad G. Mano pasiūlymas yra pa- 
gams ir draugėms, kurie i Grabas nupiovęs uodegą prastas. Visi šio laikraščio
malonėjo mane sergantį ao-Į baltam peliūkščiui, kurį jo skaitytojai lietuviai, vos .. .
lankyti ir suraminti, šiomis i vaikutis laikė namuose, o tik sužinoję apie atsiradusi Į Manja, Salinis Vladislovas,
dienomis manęs pažiūrėti namU katinui, sako, jis iš- tuščią butą ar darbą, tuojau i Saras Juozas, Satkunas Ste
buvo atvažiavę: southbosto- laužęs koją. žodžiu, prieš turėtų paskambinti į šio;Pąs» Saukiene Jaavyga, Se- 
niečiai S. Butkai. J. Bindze- Grabą buvo daug visokių laikraščio redakciją. TasĮ niunas KazVS> Senkevičius 
vičiai, bostonietis S. Pocius liudininkų ir jis nebegalėjo kainuotų tik 5c., o atvykę- Juozas, Senkus Romualdas, 
ir dorchesterietis D. Vaičių- išsikalbėti. * liui butų suteikta pastogė ar! Šaulienė Bronė, seouta Jo
nas. * ,. . .... darba-. Ieškantieji gi butų ir! nas» Simokaitis Mykolas,

nežiūrint, kad ji darbo turėtu reeistraotis re-! Sinkevičienė Kazimiera.
Skardis Povilas. Skirgaudas 
Ignas, Šlapelis Juozas, 
Sprindžiukas Olga, Starka 
Julius, Steponavičius Sofija, 
Striauskas Justinas, Švabas 
Marijona, Tumėnas Juozas, 
Ubraitytė Klementina, Ūsas 
Viktoras, Vasiliauskas Vik 
toras ir Virkutis Simas.

Žmona,

nas Dikčius iš Maspeth, N.Į Deio-Brunas sėdi. 
Y. Ačiū visiems už atsilan
kymą, už dovanas ir malo
nius laiškus. Gavęs tieki 
užuojautos, aš jaučiuos ge
riau.

Stanley Barz Barzdeli*.
Mattapan Hospital A-l, 

Mattapan. Mass.

skubiai interesantui. Kad šis 
rysis vyktų sklandžiai gavu-
sls !)u.^ ar ^«»’bą turėtų at
siteisti redakcijai už pada
rytas išlaidas.

Tikiuosi “Keleivio” re
dakcija neatsisakys imtis šio 
taip svarbaus tarpininkavi

Keršiui Norėjo Laisnį 
Atimti

Jonas W. Kiaršis Brighto
ne laiko užeigą, 17 Lincoln 
st. Į jo užeigą atėjo kartą
“gemblerius”, kurs rankioja . „ ______
lažybų pinigus. Užeigos sa- mo tarp vietinių ir naujai
vininkas tuoj paskambino 
policijos kapitonui Donavan 
apie to “bookie'o” pasiro-

atvykstančių lietuvių.
Aš pats šiandien tūrių 

žmonišką butą dėka pripuo
lamo “Keleivio” redakcijos 
pranešimo ir esu už tai labai

E. Manys

Lankėsi Svečias iš Chicagos
Šį antradienį musų redak

cijoj lankėsi drg. Charlis dymą, bet kol atvyko kapi- 
Andrey iš Chicagos, atsi-!tono pasiųsti vyrai, kiti po- 
naujino laikrašti porai me- licininkai jį suėmė Kiaršio . 
tų, užsisakė 1950 metų ka- Į užeigoj, o savininką apskun-, ekin£as- 
lendorių ir sakė. kad atvy- d ė laisnių komisijai. Bosto- Red. Pastaba

Nori Triukšmingesnių Gat
vėkarių

Bostono miesto taryba pri
ėmė pageidavimą, kad mies
to gatvėkariai, ypač “trolley 
karai” butų triukšmingesni, 
nes dabar jie taip tyliai gat
vėmis vaikšto, kad žmonės 
jų visai negirdi, o todėl ne
gali nė pasisaugoti nuo jų 
Tarybos narys R. J. Ramsey 
iš Dorchesterio sakė, kad 
vienas jo kaimynystės vai
kas buvo suvažinėtas tik to
dėl. kad jis negirdėjo auto- 
buvo ateinant.

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadieni per stoti WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ly
te bus sekantis:

1. Jono Shurilos orkestras
2. Birutės Radio Choras

3. Pasaka apie Magdutę
Po programui prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
stotį WBMS, Lithuanian

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

S7 ORIOLE STBBR 
We«t Rosbvry, M—

Tel. PArkwey 7-1233 W

Karščiai ir Sausros Gresia 
Laukams ir Girioms

Šį antradienį Naująja An
gliją vėl aplankė didelė 
kaitra, o lietaus čia jau se
nai nebuvo. Farmeriai skun
džiasi dėl sausros ir sako, 
jei toks oras pabus ilgiau, 
laukuose javai ir daržovės 
labai nukentės. Su sausra

PRADEDA DIRBTI

1
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

Dypukai nori darbo ant ' 
Far mos

So. Bostonan yra atvažiavusi 
pora vedusių dypukų, kurie nori 
gaut darbo geroj vietoj ant far- 
mos. Abudu drūti, buvę ūkinin
kai Lietuvoj, be vaikų. Kas turi 
jiems darbo, tepraneša šiuo ad
resu: G. Hill, (26)

67 Thomas Park, ,
So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-2573

Reikalingas Siuvėjas
Darbas Maine’o valstijoj, pui

kiame Augustos mieste, tarp 
kalnų ir girių. Atsišaukit raštu 
žemiau paduotu adresu. Paaiš
kinkit, kiek turit patyrimo siu
vimo amate. (25)

Jonas Beržeiionis
184 Water st., Augusta, Me.

Naujas kongresmonas, 
Franklin Delano Roosevelt, 
grįžo iš Europos ir Azijos, 
kur jis po jo išrinkimo buvo

ko pasidairyti i Bostoną, no miesto laisnių komisija, K-io re- įjdgja gaisrų pavojus ir gi-Į iškeliavęs, ir dabar pradeda
kur jis gyveno ilga laika ir iėklausiusi Kiaršio paaiškh dake,Ja m,elu nor» 6 ■ • • .............. — 1------- —
tik prieš metus laiko išsikė-, nimo, išnešė sprendimą, kad
lė į Chicago. Svečias pabus; jis atliko savo pareigą ir by-
Bostone apie savaitę laiko. ; lą panaikino. tus ir darbo progas. ! dėlių nuostolių.

. . rioms, kurios dabar yra sau- eiti savo naujas kongresmo-
ninkaus, jei is skaitytojų su-Į ųaip parakas ir viena no pareigas Washingtone. 
lauks informacijų apie bu- kibirkštis gali pridaryti di- Cia jis sėdi prie savo “des- 

kos” atstovų rūmuose.

ŽODYNAS
Angliškai * Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusl. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS $14.00. 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broad way 
South Boston 27. Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. K1LLO&Y
18 Tremont SU Kimbal BuiMing 

____ Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą

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

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms j namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(įnamė
Movers)

Perkraustonr 
čia pat ir i to-|
Įima* rietas.
Saugi priežiūra, kaina 

326 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOath Boston 8-4618

Ki
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