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Chicagoj Mirė Dr. Kazys Grinius 
Buvęs Lietuvos Prezidentas

Laisvės Kovų Veteranas Mirė Sulaukęs 83 Metų Am
žiaus; Buvo Lietuvos Respublikos Prezidentas, Mi 

nisterių Pirmininkas ir Demokratinės Visuome
nės Vadas

Sekmadicnj vakare, bir- pažadus sulaužė ir Lietuvos 
želio 4 d., Chicagoje savo gyvenimas buvo pasuktas 
bute mirė buvęs Lietuvos “vadistinėmis” vėžėmis, pa- 
Respublikos prezidentas, se-gal fašizmo pavyzdį, 
nas kovotojas už Lietuvos Dr. K. Grinius po fašisti- 
laisvę ir demokratiją, Dak- nio perversmo mažai beda- 
taras Kazys Grinius. lyvavo politikoje, bet pavo-

Cr. Kazys Grinius buvo jinguose tautai momentuose
gimęs 1866 metais gruodžio 
17 d. Salemos kaime, Sas
navos valsčiuje, Marampo- 
lės apskrityje, vidutinio ūki
ninko šeimoje. Mokėsi Ma
ri a m p o 1 ė s gimnazijoj, o 
1887 metais įstojo i Mask
vos Universitetą, kurį bai
gė 1892 metais.

Dar gimnazijoj K. Gri
nius pradėjo dalyvauti lie
tuvių tautiniame judėjime,

viešai pareikšdavo savo 
perspėjimus. Tą jis darė 
ir vokiečiams okupavus Lie
tuvą, pareikšdamas protes
tą vokiškiems okupantams 
dėl Lietuvos žydų naikini
mo ir dėl žmonių gabenimo 
į Vokietiją prievartos dar
bams. Už tai vokiečiai jį 
buvo nubaudę priversdami 
ji gyventi per 15 mėnesių 
kaime. Kiti du pasirašiu-

o Maskvos Universitete jis įsieji tą pati protestą, J.
jau buvo vienas iš veikliųjų 
lietuvių studentų ir aktin
gai dėjosi prie leidimo 
“Varpo,’’ kurį redagavo Dr.

Aleksa ir kun. M. Krupavi
čius, buvo išvežti į Vokieti
ją

Artinantis Į Lietuvą iš

DAKTARAS KAZYS GRINIUS

1866 Gruodžio 17—1950 Birželio 4Vincas Kudirka. Nuo to Į antro karto rusams, Dr. K. 
laiko iki mirties Dr. Kazys Grinius su šeima 1944 me-
Grinius stovėjo lietuviškos 
demokratinės visuomenės 
priešakyje ir nenuilsdamas 
dirbo tautos žadinimo, švie
timo ir politinės kovos sri
tyse. Jis dirbo liaudies 
švietimo darbą, kaipo žur
nalistas, rašė straipsnius Į 
laikraščius, leido knygutes, 
organizavo kooperatyvus ir 
vadovavo varpininkų demo
kratų judėjimui, iš kurio 
vėliau išėjo valstiečių pa
žangusis judėjimas. Jam 
dažnai teko bendradarbiau 
ti ir su Lietuvos socialde
mokratais.

Per pirmą pasaulin j karą 
Dr. K. Grinius buvo pasi 
traukęs į Rusiją. Bolševi
kų perversmas ji užklupo 
Šiaurės Kaukaze, kur boi 
ševikų kareiviai 1918 me
tais sušaudė jo žmoną Joa 
ną ir 17 metų dukterį Gra
žiną

Grįžęs po pirmojo pašau 
linio karo į Lietuvą Dr. K 
Grinius 1920 metais buvo 
išrinktas į Lietuvos Steigia
mąjį Seimą ir per pusantrų 
metų buvo ministerių pirmi
ninku. Tai buvo pats vai
singiausias Lietuvos kūri
mosi ir stiprėjimo laikotar
pis. Dr. K. Grinius buvo 
išrinktas ir į kitus tris Lie
tuvos seimus, o 1926 metais 
seimas jį išrinko Lietuvos 
Respublikos prezidentu.

1926 metų gruodžio 17 d 
Lietuvos karininkų dalis, 
susifeaudusi su reakcinin
kais, nuvertė prezidento 
Griniaus vyriausybę ir pri
vertė patį prezidentą atsi
statydinti. Dr. K. Grinius 
pasitraukė iš prezidento

tais liepos 31 d. pasitraukė 
Vokietiją, iš kur 1947 me- 

ais, sausio 24 d., atvyko į
Jungtines Amerikos Valsty
bes ir čia apsigyveno Chica
goje.

Ir tremtyje ir atvykęs į
Ameriką Dr. K. Grinius ne
perstojo sielotis musų tau
tos likimo klausimais ir pa
kartotinai yra kreipęsis į vi
sus lietuvius, ragindamas 
sutartinai dirbti Lietuvos 
vadavimo darbą.

Lietuviai visame pasauly
je su liūdesiu atsisveikina 
su senu musų tautos kovoto
ju ir lenkia galvą prieš jo 
šviesią atmintį.

Daktarui Kaziui Griniui, buvusiam Lietuvos 
prezidentui, didžiaįam varpininkui, demokratui, 
valstiečių liaudininkų pirmaeiliui barininkui, ne
nuilstamam visuomenininkui ir tauriam Lietuvos 
patriotui mirus, jo šeimai: žmonai, sunams ir bro
liams, jo idėjų ir troškimų draugams reiškiame 
nuoširdžią užuojautą.
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Gemblerių Lizdus Belgijos Rinkimai Neišsprendė
Karaliaus Leopoldo Klausimo

Katalikai Gavo Dvejų Balsų Daugumą, Bet Sustiprėjo ir
Socialistai; Krašto Pasidalijimas į Dvi Dalis Pasigi

lino; Liberalai ir Komunistai Pralaimėjo; Rin
kimai Japonijoj Sustiprino Liberalus

Senato paskirta krimina- 
lizmo ir gembleriavimo ty
rinėjimo komisija, kurios 
priešakyje yra senatorius 
Kefauver, pradėjo platų ty
rinėjimą įvairių gemblerių 
Nev. Yorke, Floridoj ir ki
tose vietose. Senato komi
sija jau apklausinėjo daug 
liudininkų ir surinko žinias 
š valstybės gynėjų ofisų. 
Senato komisija tyrinėjimą 
daro tuo tikslu, kad išleidus 
Įstatymą prieš gembleriavi- 
mą ir ypač tyrinėja, kaip 
suvaržyti “tarpvalstijinj” 
gemblerių veikimą, arba di
džiu o s i u s gembleriavimo 
sindikatus, kurie veikia per 
platų agentų tinklą įvairio
se krašto dalyse.

Prasidės Derybos 
Dėl Schumano Plano

Astuoni Senatoriai
Smerkia McCarthy
Astuoni liberališki repub 

likonų partijos senatoriai— 
Margaret Chase Smith iš 
Maine, Charles W. Tobey 
iš New Hampshire, George 
D. Aiken iš Vermonto, 
Wayne L. Morse iš Oregon, 
Irving M. įves iš New Yor- 
ko, Edward J. Thye iš Min
nesota ir Robert C. Hen- 
driekson iš New Jersey— 
praeitą savaitę paskelbė pa
reiškimą, kuriame griežtai 
smerkia senatoriaus McCar-

Praeitą sekmadienį Bel
gijos gyventojai jau tretį 
kartą šiais metais balsavo. 
Buvo renkamas parlamen
tas. “Socialinė krikščionių” 
(katalikų) partija, kuri tu
rėjo senate dvejų balsų 
daugumą, bet atstovų rū
muose buvo mažumoje, da
bar laimėjo dvejų balsų 
daugumą ir atstovų rūmuo
se. Katalikų partija gali 
sudaryti vyriausybę, bet ta 
partija yra pasimojusi par
kviesti į sostą karalių kvis- 
lingą Leopoldą, prieš ką 
griežtai pasisako socialistai. 
Ir kaip tik socialistų partija

Socialistai Pasisakė
Europai Ginkluoti Prieš N. Thomas

Prancūzija, Vo k i e t ij a, 
Belgija, Olandija, Italija ir 
Liuksemburgas greitu laiku 
pradės derybas dėl sujungi
mo tų kraštų plieno ir ang
lių gamybos po viena “auk
štąja vadovybe.” Derybos 
prasidės šio mėnesio vidu
ryje. šešios valstybės iš 
anksto pareiškė, kad jos 
ieks sujungti plieną ir ang

lį, kaip tai pasiūlė gegužės 
9 d. Prancūzijos vyriausy
bė. Anglija irgi buvo kvie 
čiama dalyvauti derybose, 
bet Anglijos vyriausybė 
-•iuo tarpu atsisakė derybo
se dalyvauti ir gal tik vė
liau prisidės prie to suma
nymo.

Amerikos vyriausybė kar
štai remia Europos plieno 
ir anglių gamybos sujungi
mą vienoje vadovybėje.

thy vedamą purvo kampa- rinkimuosc ž iai susti rį. 
mją be jokių įrodymų prieš

Teismas Pasisakė 
Už Negrų Teises

Amerikos aukščiausias 
teismas šį pirmadienį išne
šė tris sprendimus, kuriuo
se pasisako už negrų lygias 
teises mokyklose ir gelžke- 
liuose pietinėse valstijose 
Teismas nepasmerkė segre
gacijos, bet sprendimai sa
ko, jog negrai turi turėti 
tas pačias galimybes moky
tis ir keliauti gelžkeliais, 
kaip ir kiti piliečiai.
Vokiečiai Tvarkys

Išvietintųjų Stovyklas

Nuo liepos mėnesio IRO 
perleidžia išvietintųjų žmo
nių stovyklų priežiūrą Vo
kietijos ir Austrijos vyriau 
sybėms. Liepos 1 d. vokie 
čiai paims savo globon 
107,000 išvietintųjų žmo-

Prezidentas Trumanas ir 
valstybės sekretorius Ache- 
son prašo kongresą paskirti 
ateinantiems metams $1,- 
222,500,000 Europos valsty
bėms apginkluoti. Šiais me
tais kongresas tiek pinigų 
au yra paskyręs ir iš tų pi

nigų gabenami ginklai vi
soms Atlanto Pakto valsty
bėms. Vyriausybė prašo, 
kad ir ateinančiais metais 

Europos valstybių ginklavi
mas butų tęsiamas. Londo 
no pasitarimuose Amerika 
pasižadėjo statyti Europai 
ginklus.

Amerikos socialistų par 
tijos konvencija Detroite, 
70 balsų prieš 37, atmetė 
savo vado Norman Thomas 
pasiūlymą daugiau veikti 
kitose politinėse organizaci 
ose ir daryti įtakos į libe- 
alines ir profesines organi

zacijas, o savo vardu eiti 
i rinkimus tik tada, kai yra 
vilties patraukti didesni 
balsuotojų skaičių. Kon
vencijos dauguma pasisakė 
už tai, kad partija visur.

MRS. E. ROOSEVELT 
LANKOSI NORVEGIJOJ

Velionies prezidento Roo- 
sevelto našlė lankosi Norve
gijoj, kur ji dalyvauja Roo 
sevelto paminklo atidengi
me Oslo mieste. Iš Norve
gijos Mrs. Roosevelt vyks 
dar į eilę kitų šalių.

nių, o vėliau jų globon per
eis ir visi kiti išvietintieji 

vietos po to, kai prof. A. žmonės. Tik žydai Vokie-
Voldemaras jam raštu pasi
žadėjo, kad Lietuvos kon 
stitucija bus gerbiama ir 
krašto tvarkymas nebus 
diktatūrinis. Voldemaras ir 
Lmetona savo priesaikas ir

rijoje bus palikti IRO tie
sioginėj priežiūroj. Visi iš
vietintieji žmonės protesta-

Prezdentas Trumanas pa 
srašė kongreso priimtą įsta
tymą apie davimą užsie
niams pagal Marshallo pla 
ną $3,121,450.000 pagalbos 
Prezidentas ta proga pašte 
bėjo, kad kongresas gerai

Bolševikų Labdaros 
Skandalas Italijoj

Po visą Italiją plačiai 
pagarsėjo Modena miesto 
komunistų “labdaringas” 
šmugelis. Sausio mėnesio 9 
d. tame mieste komunistai 
išprovokavo riaušes, laike 
kurių keletas darbininkų 
buvo* nušauti. Komunistai

valstybės departamento pa
reigūnus. Tie senatoriai sa
ko, kad senatas negali būti 
padarytas vieta, kur žmo
nių vardas neatsakomingai 
yra aergianiaS. Tie repub- 
likonai sako, kad jie nenori 
laimėti rinkimus keldami 
drumstą ir šmeižtus.

Aliejus po Vandeniu 
Valdžios Nuosavybė

Aukščiausias teismas iš
nešė galutiną sprendimą 
jau kelis metus einančiame 
ginče, kam priklauso po ju
rų vandeniu esantis aliejus 
Kalifornijos ir Louisianos 
valstijų pakraščiuose. Tos 
valstijos sakė, kad joms, o 
federalinė valdžia sakė, 
kad jai turi priklausyti tie 
žemės gelmių turtai. Aukš
čiausias teismas nusprendė, 
kad aliejus po vandeniu 
priklauso federalinei vy
riausybei.

padarė plačią rinkliavą vi- 
. . _ , . soj Italijoj riaušių aukoms

kur tik gali, statytų savus jr nušautųjų šeimoms pa-
kandidatus ir eitų į politi
nę kovą savo vardu. Bet 
ir konvencijos dauguma ne
uždraudė partijos nariams 
dalyvauti kitose politinėse 
organizacijose, kaip, pa
vyzdžiui, Americans for 
Democratic Action ir pana
šiose.

Norman Thomas lieka ir 
toliau partijoj, bet jis sako. 
kad jis nebegalės būti parti
jos kandidatas į prezidento 
vietą, nes partijos daugu
mos pareiga yra išstatyti 
vėliavos nešėją.

Vermonto Gubernatorius 
Kandidatas j Kongresą

Vermonto gubernatorius. 
Hai old J. Arthur. praneša.

jo.
Pagal partijas naujai per

rinktuose atstovų rūmuose 
yra 107 katalikai (buvo 
(105), socialistų partija tu
ri 78 atstovus (turėjo 66), 
liberalai 21 vietą (turėjo 
29) ir komunistai pravedė 
6 atstovus (turėjo 12).

Senate katalikai turi 54 
vietas, socialistai—39, libe
ralai—10 ir komunistai—3. 
Dar 46 senatoriai bus ren
kami savivaldybių, todėl 
galutinas senato sąstatas 
paaiškės tik vėliau.

Techniškai katalikų par
tija turi daugumą, bet ar ji 
drįs kviesti buvusį karalių 
Leopoldą į sostą, turėdama 
tokią mažą daugumą ir tu- 1 
rėdama griežtą prancūziš
kosios Belgijos opoziciją 
tam sumanymui, dar nėra 
aišku. Atrodo, kad “kara
liaus klausimas” vis dar nė
ra išspręstas. Leopoldas žūt 
būt nori vėl karaliauti, l>et 
veik pusė Belgijos žmonių 
jo nenori nė matyti.

JAU GAMINAMA 
“BABY” ATOMBOMBA

remti. Jie surinko 18,000,- 
000 lirų. Bet dabar paaiš
kėjo, kad nukentėjusieji iš 
tų pinigų gavo tik 3 milio
nus lirų, o kitus pinigus su
dorojo komunistų partija 
įvairiems savo reikalams ir 
savoms organizacijoms.

Paaiškėję komunistų suk
čiavimų faktai sukėlė dide
lio pasipiktinimo darbinin
kų tarpe.

A D. FEDERACIJA
IR c. 1. O. DERĖSIS

Iš Amerikos unijų paskli
do žinia, kad jau po mėne
sio laiko prasidės derybos 
tarp Amerikos Darbo Fede
racijos ir CIO unijų dėl su-

vo prieš jų “perleidimą” vo- padarys, jei priimtam biliui i kad jis statys savo kandida- darymo vieningos, visas 
kiečiams, bet protestai nie-Įvykinti paskirs ir pinigus turą į atstovų minus šį ru- unijinio judėjimo sakas ap- 
ko negelbėjo. greitu laiku. Idenį. ( - 'imančios unijų sąjungos

Amerikos kariuomenės va
dovybė praneša, kad Ame
rikoje jau gaminami atomi 
nai artilerijos šoviniai, 
kas leidžia tuos baisiuosius 
ginklus panaudoti ne tik 
priešo miestams, bet ir ka 
riuomenei daužyti. Taip 
pat daromi bandymai su 
atominėmis skraidančiomis 
bombomis, kurios bus lei
džiamos iš karo laivų ir net 
submarinų.

Vokiečiai Siūlo
Demokratišką Vienybę

Vakarinės Vokietijos vy
riausybė kreipiasi į rytinės 
Vokietijas gyventojus ir 
siūlo suvienyti visą Vokieti
ją vienoje valstybėje ir siū
lo tą padaryti per laisvus 
rinkimus, kuriuose visi gy 
ventojai turėtų teisę išsi
rinkti tokius atstovus, ko
kius nori. Bolševikai daug 
kalba apie Vokietijos suvie 
nijimą, bet laisviems rinki 
mama jie yra priešingi.

Belgijos komunistai nete
ko pusės savo atstovų par
lamente ir lieka nežymi 
grupelė. Liberalai, dėl jų 
vedamos neaiškios politi
kos, irgi skaudžiai nuken 
tėjo.

Praeitą sekmadieni buvo 
senato dalies perrinkimai 
Japonijoj. Liberalų parti
ja, kuri tikrumoje yra kon
servatorių partija, išėjo lai
mėtoja.

Amerikos Bankieriai
Pas Generolą Franko

Chase National Bank pir
mininkas W. W. Aldrich ir 
to banko vice pirmininkas 
C. Cain Jr. lankosi Ispani
joj. Ten jie išbus tris die
nas. Prieš tai Madride lan
kėsi Bankers Trust kompa
nijos prezidentas. Ispani
jos diktatūra tikisi atsilan 
kiusius bankierius įtikinti, 
kad Amerikos bankai duo
tų fašistinei Ispanijai pa
skolą. Tie bankieriai juk 
skolino pinigus ir Mu-soli- 

Jniui.
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IRGI LOGIKA! nes be “savikritikos” ir to 
--------- laikraščio redaktoriai gali

“Keleivio” (Nr. 20) ap-'patekti i nemalonę. Ka- 
žvalgoje tilpusi pastaba, į dangi “Laisvei” patinka so 
“Estijos Komunistų Galvelė vietiškoji “savikritika,” mes 
Sunaikinta,” sujaudino mu- ją palinksminsime puikiu 
siškių komunistų bosus. Jie sovietiško biurokratizmo pa-| 
pasijuto nevisai gerai, mat vyzdžiu.
toks aiškus Stalino bernu D , ... .. .oyla dėl Kiaušinio

“Izvestijos” (gegužės 14' 
d.) rašo:

“—Kokia niekšybė!—suriko 
Nečajevas. paruošų ministeri
jos valdininkas, kai jis, varty
damas Kyrovo vardo kolchozo 
kiaušinių atskaitos bylas, pa
stebėjo, kad šis kolchozas nevi- 
sas valdžiai kiaušinių duokles 
atliko.

“—Leiskit paaiškinti, prasi
tarė kolchozo sąskaitų vedėjas, 
—nepristatymas toks menkas, 
tik vienas vienintelis kiaušinis 
nepristatytas. Jei. pavyzdžiui, 
butų nepristatyta dešimts, peri
si arba kad ir keturi [iš ketu
rių kiaušinių galima kiaušinie
nę pagaminti], o dabar, tik 

ienas kiaušinis, ar apsimo-
komunistu partijos pirmaei- ka'. , ., .Visus terminus praleido, jo

kiu budu nelauktina.—Į teismą 
juos!—suriko Įgaliotinis.

‘Byla nuėjo i teismą. Teisė- 
as Matveičikovas, vartydamas 
)ylą, pareiškė, kad šioje byloje 
jį uomina tik teisinė pusė.

“Įvyko teismas. Karštos dar- 
jvmetės metu atvyko kolchozo 
pirmininkas. Įgaliotinis Neča
jevas ir teisėjas Matveičikovas 
buvo labai rimti.

“Teismas nutarė: nepristaty
tą kiaušini išreikalauti iš Ky
rovo vardo kolchozo ir nubausti 
pati kolchozą 3 rubliais baudos 
teismo išlaidoms pamokėti.'“

smurto ir teroro aktas, pa
pildytas Estijoj, aiškiai su
griauna jų tvirtinimus, kad 
sovietinės respublikos—Es
tija, Lietuva ir Latvija—yra 
nepriklausomos valstybės. 
Ta pačia proga mes primi
nėme bimbiniams, kad ir 
jie patys pagalvotų apie sa
vąją ateiti ir patikrintų, ar 
jie pakankamai gerai ir iš
tikimai palei Maskvos sat
rapų sostą šliaužioja ir tin
kamai jiems patarnauja. Jei 
Stalino įgaliotinis Moska- 
lenko, uždarame kambary
je pasitaręs su tūlais Stali
no teroro režimui ištikimais 
estais komunistais, nušalino 
Estijos vyriausybės ir estų

ANGLAI RUOŠĖSI BERLYNO RIAI sfiMS

Berlyne prieš komunistinės jaunuomenės demonstracijas anglų ir amerikiečių karei
viai ruošėsi sudrausti riaušininkus. Paveiksle matyti anglų kariuomenės pasiruoši
mas. Griežtas Vakarų pasiryžimas sudrausti riaušininkus privertė bolševikus praves
ti savo demonstracijas ramiai, be muštynių. /

Kas Savaite
i “Nebūtinai”

Kuniginės krypties žur 
!nalas “Musų Dienos” deda 
i p. K. Mockaus straipsni už-
vardytą “Ruošiantis Lietu
vos Atstatymui.” Autorius 
nagrinėja vykstančias per
mainas Lietuvoje ir iškelia 
sunkumus, su kuriais teks 
susidurti atstatant nepri
klausomą Lietuvą. Kalbė
damas apie politinę busi

philadelphietis Hany Gold, 
prisipažįsta buvęs Maskvos 
agentas ir padėjęs Rusijai 
išgauti atominių bombų pa
slaptį. Bet H. Gold kartu 
sakosi esąs Amerikos “pat
riotas” ir nenorėjęs pakenk
ti “savo kraštui.” Taip jis 
sakė teisėjui J. P. McCran-
erv.

Keistas “patriotas,” kuris 
padeda apvogti savo kraštą 
ir padeda apginkluoti savomos Lietuvos santvarką, au- Ret komu.

no 1/A • i _ _ _ . >

Po LSS Suvažiavimo

torius sako:
“Neabejojame, kad ji (bu

simoji santvarka) bus demo
kratinė, tačiau nebūtinai ji 
turės reikštis tomis pačio
mis formomis, kokiomis reiš
kėsi anksčiau.’’

Visas to posakio svoris 
yra žodyje “nebūtinai.” De
mokratinė santvarka, be 
būtinų laisvių, ypač be bū
tinų laisvų visuomenės poli-

įveikia sudaro problemą, tik 
'tinkamos vadovybės nebuvi
mas gimdo bereikalingas tinių organizacijų, be būti

liūs vadus ir juos be jokio 
viešo teismo ir tardymo
pasmerkė, o kai kuriuos 
“nučekino” į aną pasaulį, 
tai šis faktas dar kaitą aiš
kiai rodo, kad Rusijoj vieš
patauja neribota sauvalė ir 
smurtas. Dėl šitų musų ke
liamų žmogaus teisių panei
gimų ir Estijos šimteriopų 
išprievartavimų “Laisvė, 
apeidama patį klausimą, 
štai kaip nukalbėjo:
“. . . labai gerai, kad netin
kami arba nusidėję valdinin
kai išmetami laukan. Juk 
tai rodo. kad ten [suprask 
Estijoj'] yra demokratija, 
kad valdininkus kontroliuoja 
žmonės, o be valdininkai

Laukiau to Amerikos Lie
tuvių Socialdemokratų Są
jungos (LSS) suvažiavimo, 
kaip kokios šventės. Ma
niau sau, pamatysiu Bosto
ną ir ypač to miesto “Šau
tus”, kur, anot žmonių kal
bų, Broadway gatvėj ne tik 
žmonės, bet ir žvirbliai lie
tuviškai čirška, o karveliai 
tai net dzūkiškai burkuoja. 
Bet kaip [žėrėjau ta gatve, 
tuojau pastebėjau, kad tos 
kalbos neatatinka tikreny
bę. Ir Lietuvių Piliečių sve
tainė, k ui* vyko pats suvažia 
vimas, mane apvylė. Nėra to

ma, bet ir reikia. Man šis 
suvažiavimas Įrodė, kad mu
sų LSS gali ir privalo žy
giuoti pirmyn. Jei kartais 
žygyje pasitaiko atsiliekan
čių, tai ir juos turime paska
tinti prie gyvumo.

Suvažiavimas, išbrid ę s 
iš apyskaitinių pranešimų 
(sekretoriaus, iždininko ir 
kt.), eina svarbiųjų klausi
mų svarstyti. Čia delegatai 
parodo ir savo žinojimus ir 
pasiruošimus—štai šiuo po 
žiuriu LSS su važi avimas

problemas. LSS suvažiavi-lno, laisvai renkamo parla- 
mas, sprendęs šį bendrą irlmento, nėra demokratinė 
opų klausimą, parodė, kad santvarka, nors ji ir butų
musų LSS eina musų tautos 
didžiųjų klausimų vagoje. 
Tuo ir tenka pasidžiaugti. 
Apie kitus suvažiavimo dar 
bus sekanti kartą.

Delta.

Gegužės SI d. laivu

žmones.

Kad Stalino igaliotasai 
Moskelenko (pirmos eilės 
valdininkas) nušalino Esti 
jos vyriausybę ir sutrynė 
Maskvai nepatinkamą estų 
komunistų partijos galvelę 
Bimba tokią tvarką vadina 
demokratija. Kad čekistai 
valdininkai sudorojo tokius 
pat valdininkus, estų komu
nistus, tokį veiksmą “Lais
vė” vadina, kad “žmonės 
kontroliuoja valdininkus.” 
Tikrai, anot suvalkiečių, 
tur būt tam Bimbai su jo 
“Laisve” galvoje negerai!

Kad bimbiniams galvoje 
negerai, priminsime skaity
tojams vieną faktą. Ame
rikos teismas, kad Įrodyti, 
jog Harry Bridges kreivai 
prisiekė, viešai posėdžiavo 
ištisus mėnesius—tokią kal
tės ištyrimo tvarką vadina
me demokratiška; bet estų 
bylose užteko čekistų slapto 
sprendimo, o kai kam ir 
kulkos į pakauši. Šitokią 
tvarką vadiname bimbine 
demokratija. Skirtumai ne
paprastai aiškus.

Tame pat “Keleivio” Nr. 
20 visai sąmoningai įdėjo
me “Pravdos” atsiliepimą 
apie tai, kaip spekuliantai 
apvagia Kauno pramoninę 
kooperaciją. Spekuliantai 
šeimininkauja visų akyvaiz- 
doje, vogtas prekes parda
vinėja Kauno gatvėse, bet 
sovietiškieji biurokratai tų 
spekuliantų ne tik nesuval
do, negaudo, netraukia teis
man, bet juos dar gina ir 
užstoja. Mums aišku, kad 
sovietiškas spekuliantas ir 
biurokratas yra broliai dvy
niai. Kad “Pravda” ret
karčiais užsiima “savikriti
ka,” tai visai suprantame,

yra verias aėmeSiO.
mas apie einamąjį metą (K. Black’’ į New Yorką atvyko 

simbolingojo bokšto, kursBie[iniS) sukelia įdomią di- 74 lietuvių šeimos. Atvyko: 
iki to namo gaisro repre-'skusiją. Dr. P. Grigaitis ke-j Stasys Apolianskas. Andrius banku, 
zentavo lietuvio-ateivio ver-Į[ja klausimą ar galima So-' Armonavičius. Liudas Ancere
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taij) krikštijama. Lietuvos 
klerikalai, kurie norėtų ii 
demokratinę nekaltybę iš
laikyti ir Maceinos peršamą 
politinio gyvenimo mono
polį pasiglemžti, primena 
tą gudrųjį kunigą, kurs 
jautienos gabalą pakrikšti
jo silke ir ji sušveitė penk- 
Įtadienio nebodamas.

Jei nuo lietuviškų kleri
kalų priklausytų, jų “demo
kratija” butų marijonų, je-
zavitų, pranciškonų ir eili
nių klebonų “amalgama” su 
nuovada, komendantūra ir

žlumą Į aukštybes, tik skle-jvietų Rusijos ūkinę sistemą vičius. Ieva Banienė, Včtas Ber- 
pukui ir šiuo metu nieko ne- vadinti “valstvbiniu kapita- nadišius. Malvina Blinka, Sta- 
prikisi, jis priglaudžia ir al-'jjzmu“’, kuomet jai trūksta Branis^a-
kaną ir ištroškusį, tik gaila, Įtam tikrų valstybinio kapita

Bronislova Bui- 
Butėnas, Adolfas

Naujas Orlemanskis
Jungtinių Tautų sekreto

riaus, p$ Trygve Lie, “pa-
kad lietuviškai notui 
vietos mažoka.

•ai ėia'lizmo vpatvbfį. Šov. ūkio Ęu'kerai1^ Ant^mas Dikaus-f stangos” gelbėti taiką pri- 
sistemai tiktu modemiškos kas Ona Ferencene Raz,n, e.imena kunigo. Orlemanskio

inisto akys durnų nebijo— 
i jis ir vogdamas savo krašto 
paslaptis dedasi atliekąs 
“patriotišką” darbą.

Iš išdaviko H. Gold pa
sisakymo aišku, kaip jis 
bandys savo niekšišką kai
liuką gelbėti. Jis pasakos, 
kaip jis myli Ameriką, koks 
jis gei-as patriotas ir ieškos 
kvailių, kurie patikėtų, kad 
iš meilės prie Amerikos jis 
davė jos paslaptis Stalinui.

Taikos Kelias
Vai s t y b ė s sekretorius, 

Dean Acheson, praeitą sa
vaitę informavo kongresą 
ir visuomenę apie savo pa
sitarimus Paryžiuje ir Lon
done. Jis neparvežė sensa
cingų naujienų, bet parvežė 
visų Atlanto Pakto šalių pa
siryžimą ruoštis, ginkluotis, 
derinti savo kariškas pajė
gas, kad agresingai Masko 
lijai nebūtų jokios vilties 
karą laimėti. Toks ryžtu
mas, jei jis bus taikomas ne 
tik Europoje, bet ir Azijoje, 
ir jei jį parems Amerikos 
visuomenė ir kongresas, iš 
tikrųjų gali kuriam laikui 
atšaldyti Maskvos karingu
mą.

Bet ir toki ryžtingumo 
politika yra tik gynimosi, 
“bolševizmo sulaikymo.” o

Kai kas paabejos, ar tik
rai tokia teismo byla buvo? 
Taip, buvo. Ji buvo Volog
dos apygardoje, Vologdos 
rajone. Vietos biurokratai 
gina, kad ir vieninteli, bet 
jiems priklausantį nuo kol 
chozininko
tą kiaušinį 
“tėvu” prie: 
padėtį nuo kitaip galvojau 
čių ir mąstančių. Skirtumas 
tik tas, kad politinius prie
šus be teismo šaudo ir tre
mia, gi su “kriminalistais” 
žaidžia briurokratai, su- 
kempėję teismai ir apynas
riais pažaboti laikraščiai 
savo tuščiomis “savikritiko- 
mis.” Tokia yra sovietiš
koji tvarka.

BEGĖDIS!

energingojo adv. S. Brie 
džio).atrodė,nugrims Į gyve 
nimiškąsias smulkmenas ir 
jose paskęs, vėliau išsijudi
no. Jis išsilygino ir tai buvo 
tikras Įrodymas, kad LSS 
stovi ant tvirtų pagrindų, 
kad jos širdis kietai plaka 
ir kad ji jokia skleroze ne
serga. Tą įrodo dar ir tas 
faktas, kad suvažiavimą 
sveikino kelių kontinentų 
lietuviai socialdemokratai ir

tenka pasikalbėti atvirai su 
Stalinu ir Lenkijos proble- 

Aleksandras Jodinskas, Vikto- ma bus išspręsta. Ponas T.
Klausimu “LSS ir nauja-;bertas- Bal>’s Holiuša. Arturas 

kuriai,” pranešimą darO'Jakavič5us- Juhja Jencevicius,
drg. A. Jenkins. Tai tas pats rag janvnas> Pranas Juodys.!Lie dabar panašiai nori “iš- 
Jenkins, Kurs Keleivio ĮJeronimas Jurkšaitįs. Justinas 
skiltyse savo 36-juju reporta-jKalvačtis, Marija Kaslovas, 

ūmose vy- Leonardas Kedys, Juozas Riau
kusiai įamžino vieną lietu-,lėnas. Katrina Kasiulevičienė, 
vių tremtinių vargų detalę Antanas Kirkyla. Juozas Kižys. 
Dėdės Šamo Žemėje. Prieš j Mindaugas Krygeris, Jonas 
porą metų, kai Vokietijoje Leonavičius. Petras Lnkevičius. 
gyvenantieji tremtiniai, pro
fesinės sąjungos nariai, krei
pėsi į Amerikos lietuvius

žu “Vermonto Far

“Keleivis” (Nr. 20) Įsidė
jo straipsnelį “Birželio Įvy
kiai,” kad priminti musų 
visuomenei rusiškojo oku
panto smurto darbus Lietu
voje. “Vilnies” Nr. 126 tū
las Objektyvas paaiškino:

“1940 m. berželio mėn. 15 
d. Raudonoji Armija Įžygia
vo Lietuvon ne kaipo priešas, 
bet kaipo Lietuvos liaudies 
draugas.”

Ginkluotas iki ausų “liau
dies draugas” įžygiavo Lie
tuvon po grąsinančio ulti
matumo. Ginkluotą “drau
gą” sekė tūkstančiai kitų 
“draugų,’’ kurie drąsiai plė
šė Lietuvos liaudies sukur
tas gerybes, jas dorojo ir 
grūdo į Maskvą, kad paso
tinti ten likusius alkanus 
“draugus,” lygiagrečiai šim
tus ir tūkstančius lietuvių 
“draugai” sugrudo į kalėji
mus ir kankinimui paruoš
tus rusius ir kameras. Me
tams praslinkus, 1941 me
tais birželio mėnesį, “drau
gai” ginkluoti ir be ginklų 
įvykdė Lietuvoje Baltra-

tclimieji LSS postai b'sar-,unjjjstu? lietuvių siuvėjų 
unijos lokalų konferencijoj 
buvo sudaryta speciali ko

gybos—Los Angeles, Det
roito, Akrono, Pittsburgho 
ir kt.

Sveikintojai savo sveikini
mus, amerikonišku papro
čiu, “parėmė” tvirtais ir ne
abejotinais dvidešimtpenki- 
nių ir dešimkių argumen
tais. Ir delegatų būrys ne
mažas, tačiau ir šiuokart pa
siteisino nuomonė, jog ne 
skaičius, bet delegatų koky
bė (pasiruošimas) kartais 
viską nulemia. Pavyzdžiui, 
chicagiečiai atsiuntė tik vie
ną savo atstovą, bet tuo at
stovu didžiuotis ne tik gali-

miejaus naktis ir smurto 
dienas: 40,000 lietuvių, jų 
tarpe tūkstančius senių, 
gimdančių moterų, kūdikių 
ir vaikų be jokio teismo, 
prieš jų norą, išgrūdo Sibi
ran alkanai mirčiai. Šito
kiai tvarkai Objektyvas 
šaukia “Valio”—tai niekše
lio darbas. Teapsaugoxmus 
dievai nuo tokių draugų— 
nuo priešų mes patys apsi-
gmsime!

Juozas Liskunas, Antanina L:u- 
džius, Stanislava Liugaila, Si
monas Martinkus, Stasys Mar- 
tinšauskas. Edmundas Milaše
vičius. Vladas Nomgaudis. Jo
nas Naujokas. Kazimieras Nar- 

' butas, Jonas Norkevičius, An- 
misija tuo reikalu rūpintis, tanas Pašukoms, Alfonsas Po- 
Buvo daug vilčių atsigaben- 'nelis, Marcijona Pundzienė,
ti į Vermonto valstiją gražų 
lietuvių buri. Tačiau kliūčių 
atsirado daugiau nei laukta, 
bet jos nesustabdė Ameri
kos unijistų gerų norų. Tų 
gerų norų pasiryžęs savano
ris vykintojas buvo drg. A. 
Jenkins. Sakoma, kad vie
nas karo lauke—ne karys, 
bet A. Jenkins savo “karo 
lauko” kad ir vienas būda
mas nemetė. Į Ver m o n t o 
farmas, sunkiomis pastango
mis, vistik pavyko atitraukt 
šimtas kitas lietuvių. Tur 
būt, nebuvo lietuvių šeimos, 
kurios A. Jenkins nebūtų 
Vermonte lankęs ir vienu 
ar kitu budu padėjęs. J e i 
kiekvieno j kolonijoj butų

Pranas Račiukaitis. Matas Ra
manauskas. Juozas Rudzevi
čius, Stasys Rzevskis. Romual
das Saponka, Juozas širgedas, 
Pranas Stankevičius, Juozas 
Tarulinskas, Juozas Tamošaus
kas, Kazimiera Tarvainienė, Jo
kūbas Trečiokas, Bronė Ubar
tienė, Felicijonas Urbonavičius, 
Stepas Vaitkevičius. Apolonija 
Vaitkevičius, Algirdas Venclau- 
skas, Vladas Verbyla, Juozas 
Vilimas-Užbalis, Jonas Vinc- 
kus. Sigitas Vizbaras, Stasys 
Yla, Mečislovas žžimys ir Ka
zys Žilėnas.

Birželio 5 d. laivu “General 
Haan” į New Orlans uostą at
vyksta 27 lietuvių šeimos. At
vyksta :

Ona Albrechtienė, Andrius 
Baltinis, Jonas Balčiūnas. Jo-

spręsti” Kinijos problemą 
ir išgelbėti taiką. . . .

Praeitą savaitę nacionali
nės Kinijos atstovas Jung
tinėse Tautose, Dr. T. T. 
Tsiang, pavadino T. Lie 
“would - be Chamberlain,” 
vyru su dideliu lietsargiu ir 
siauiTi protu, kuris parvežė 
iš Hitlerio “taiką musų kar
tai.” Dr. Tsiang teisingai 
pastebėjo, kad T. Lie nema
to, jog Rytų-Varkarų prob
lemą sudaro Rusijos agre- 
singumas, o ne Kinijos toki 
ar kitoki atstovybė. Kol 
Rusija yra agresinga, kol ji 
ginkluojasi visomis išgalė
mis ir siekia grobti sveti
mas žemes, tol visokie Sta
lino užgerinimai tiktai pa
didintų jo apetitą.

Jungtinių Tautų sekreto
rius tą ir pats žino, bet Or
lemanskio laurai ir ateinan
čių metų rinkimai jam ne
duoda ramybės, o todėl jis 
ir zuja, kaip politikierius 
prieš rinkimas, ir vaidina 
“taikos gelbėjimo” komedi
ją

H. Gold “Patriotas”
Pagautas Maskvos šnipas,

nių, kurie dėl Amerikos ap
sileidimo jau pateko į ru
siško imperializmo vergiją. 
Negrąžinus laisvę Europos 
Rytų tautoms ir Azijos mi- 
lionams, taikos pastovumas 
bus p a remtas durtuvo 
smailgaliu, o ne teisingais 
santykiais tarp tautų.

X

daugiau .jenkinsų, išvietinto;"“’ Bnrba-. A"e,ž
Su Varg3i Žymiai

h T kas, Vytautas Kaminskas, Igo-
A Jenkins pranešimo pa- ris Raračauskis. Juzė Kažemė- 

gnndine mintis buvo t a, kaitė, Vytautas Melnykas, Juo-
jog kiekvienai veiklai reika- zapas Maskelevičius. Vincenti-'Survila, Juozas Toliušis, Emri- 
linga vadovybė; ne pati ta na Norvaišas, Antanas Pabrė-|kas Volkovockis ir Ona želvys

ža, Teodoras Petrikaitis, Kon
stancija Pėstininkaitė, Rūta 
Račkauskas, Jonas Savickas, 
Petras Spetyla, Jonas Smals
tys, Juozas Sudžius. Antanas

“Sutaupė Ežerą”
New Yorko miesto van

dens komisionierius prane
ša, kad birželio 1 d. miesto 
rezervuaruose buvę 230,- 
813,000,000 galionų van
dens, arba rezervuarai yra 
veik pilni (917<). Todėl 
padėtis nėra toki bloga, 
kaip ji atrodė rudenį.

Bet miesto komisionierius 
sako, kad tiek vandens su
rinkti rezervuaruose galima 
buvo tik dėka vandens tau
pymui. Nuo pereito rudens, 
kada vandens trukumas pa
sireiškė, iki birželio 1 d. 
New Yorko gyventojai lais
vanoriškai sutaupė 55 bilio
nus galionų vandens, arba 
visą ežerą, kuris galėtų pa
dengti visą Manhattan salą 
12 pėdų gilumo vandeniu.

Vidutiniškai New Yorko 
gyventojai sunaudodavo 1,- 
200,000,000 galionų van
dens, o įvedus vandens tau
pymą, jie sumažino van
dens vartojimą po 300,000,- 
000 galionų kasdien. Pub
likai kooperuojant New 
Yorkas dar ir šiais metais 
tikisi nepavirsti į sausą dy
kumą. ...

—-J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITĄ RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Socialdemokratų • damas jį melagiu, duodu
Susirinkimas 'jam progos užsidirbti 20

šį penktadienį, birželio 9 dolerių. Tegu jis įrodo, 
d., 7:30 vai. vakaro įvyksta kad aš esu į “Laisvę” rašęs,
LSS 19 kuopos susirinki- 20 dolerių yra jo. Jei ne 
mas, Lietuvių Atletų Klubo įrodys—liks melagis, 
patalpose, 168 Marcy Avė. Frank Lavinskas.
Bus pranešimas apie LSS —o—
suvažiavimą Bostone ir I* Dariaus-Girėno Paminklo 
svarbus pasitarimai dėl iuo- Komiteto Prakalbų 
šiamos iškylos—gegužinės.* Gegužės 21 d., ALPlJ 
Primename, kad laikas jau patalpose, įvyko prakalbos 
pradėti su išplatintais tikie- su dainų programa. Har- 
tais atsiskaityti. Tad kve- monijos Ansamblis, vado- 
čiame visus punktualiai at- Vybėj V. TamkiutėsPranc- 
vykti. Sekretorius. kienės, pradžioje sugiedojo
. : . Amerikos ir Lietuvos him-
LDD 7 Kp. Susirinkimas nus.

LDD 7 kuopos susirinki- Komiteto pirmininkas J. 
mas Įvyks birželio 11 d., Šaltis iškvietė kalbėti ko- 
Lietuviu Atletu Klubo sve- miteto fin. sekretorių adv.;—

PREZIDENTAS IR ACHESON SU T. LIE

Prezidentas Trumanas priima Jungtinių Tautų organizacijos sekretorių. Trygve Lie 
(viduryje), kuris pasakoja, ką Stalinas jam sakė apie šaltąjį karą ir taiką. Pasikal
bėjime dalyvauja ir valstybės sekretorius Dean Acheson. kuris ką tik buvo grįžęs iš 
Londono pasitarimų.

Kas Girdėt Chicagoje
Labdarių Namas su Bėda

Vasaros metu Labdariu
ginu dirbančių motorų, ne
gu Europoj.

(Ūkyje, kuris randasi netoliI Naujieji letuviai stebisi, 
•Chicagos į vakarus, kas1 kad čionai perpildytuose 
sekmadienis būna piknikai, strytkariuose sėdintieji vy- 
Kas dabar važiuos į tuos rai neužleidžia savo vietų 
ten rengiamus piknikus, tai moterims. Teisių lygybė čia
pamatys, kad labdarių di
dingas, puikus, baltų plytų 
namas, išrodąs, kaip pirmos 
klasės viešbutis, atsiėjęs ke
letą šimtų tūkstančių dole
rių, yra su bėda. Namas ne
senas, maždaug prieš de
šimti metų statytas, o jo 
sienose pradėjo išsiliuosuoti 
plytos. Kad bėda nepadi- 
dėtų ir kad plytos nepradė-

vykdoma labiau, negu Eu
ropoj.

Nagų ir lupų terliojimas 
čia kur kas labiau tarp mo
terų išsiplatinęs, negu Eu
ropoj.

Dipukiniai vaikai dviem 
žvilgsniais greit amerikonė- 
ja: greit ima kramtyti čiu- 
gumą ir per virvutes šokti. 
Dipukines mergaites iš tolo

tų kristi iš sienų, tai prisi gali pažinti, kai jos nevik-

tainėj, 168 Marcy Avė. Su- S. Briedį. Jis aiškino pa- Vincas Zinkevičius. nu. Daug ištraukų uekla- Matomai čia kas sukurstė,
Zinkevičius lietuviams mavo iš Maironio poezijos, nes negeistinų kalbų girdisi 

tremtiniams į Vokietiją yra Tai pavyzdys, kaip reikia ir apie komediją “Uošvė į 
pasiuntęs 60 maisto siunti- prisirengti gerai nušviesti Namus—Tylos Nebus.” Bu- 
nukų. -reikalą. tų geriau, kad dabar atvy-

Zinkevičiaus labdara’ Juozas Šaliunas rėmėsi i:ę susipažintų su musų vie- 
tremtiniams siuntinukais biblija, kad būtinai reikia tos veikia tai našiau dirbs ir

sirinkimas prasidės 3 vai. minklo statymo reikalą. Po 
po pietų. Kviečiame visus to kalbė jo Juozas G inkus, 
kuojios narius dalyvauti šia- Naujakuris lakūnas J. Kum- 
me susirinkime, nes yra pikas nupasakojo musų la- 
daug svarbių dalvkų aptar- kūnų praeitį.
ti, taipgi visi gausime nau-' Toliau kalbėjo Dr. Juo-
ją žurnalo “Darbas” nume- zas Pajaujis; jis priminė, nesibaigia ir jis ją tęsia į’gerbti tėvus ir tėvynę, nes Lietuvai, 
rį ir išklausysime delegatų kad Dariaus ir Girėno pa- — - - .. . .
raportų iš LSS suvažiavimo, minklo statymas be skirtu-
Kviečiame nepriklausančius mo yra visų lietuvių reika- 
prie LDD ateiti ir prisira- las.

Montello atvykusiems trem- kitaip žmonių santvarkoj 
tiniams. Visi musų trem-(butų suirutė. Motina išmo-

visus be Fondo komiteto iždinin
kas P. J. Montvila pranešė, 
kad paminklo ižde yra pi- 

LDD 7 Kp. Sekr.Įnigų virš $5,000. ši suma 
—o—

syti; kviečiame 
skirtumo.

P. Kriaučiukas,

Dėl Bimbos Prasimanymų

tiniai, čia tik atvykę, ypač 
su šeimomis, ir atsilankę 
Zinkevičiaus krautuvėj pra
džios gyvenimui buvo ir

kė visus mokslinčius ir vir
šytas. Viskas prasideda nuo 
motinos.

Dovanos buvo

J. V. Stanialovaitia.

PROVIDENCE, R. I.

Gegužės 28 d. šv. Kazi- 
duotos miero parapijos choras, po

yra apdovanojami maistu, {trims motinoms — seniau-vadovyste muziko Jono
• 4.__ • r- ; ____X - t» •______• j__ - ______ __Tremtiniui atsidūrus ne- šiai, turinčiai didžiausią šei-

randasi taupomam banke, darbe, jei tą sužino Zinke- 
Paskiausiai kalbėjo komi- vičius, visuomet jį sušelpia.

Kiek Zinkevičius su savo • kad ir mažomis 
auto mašina yra atvežęs iš'mis.

“Keleivio” Nr. 18 aš ra- teto vice-pirmininkė Bronė 
šiau, pagal amerikoniškų Spudienė; v^sus
laikraščių paduotas žinias, Į sumanymą, nau
apie Bimbą ir jo cizoriką ir,^a^iaV Lutų galima dalbas 
pažymėjau, kad Bimba ir jo ^>ai'?tl.

ma ir jauniausiai. Tai gra
žus motinu pagerbimas, 

dovar.ėlė-

ėjo šaukti kontraktorių, 
kad išsiliuosavusias plytas 
iš naujo įmūrytų. Tas dar
bas eina dabar.
Kolektos Labdarybei

Chicagos arkidiocezijos 
valdžia Sekmines skiria ko- 
lektoms savo labdaringoms 
įstaigoms palaikyti. Kiek-

riai šoka per virvutę.
Laisvamanis.

LOS ANGELES, CAL1F.

Socialdemokratai Paminėjo 
Lietuvos Steigiamąjį Seimą

Sąryšyje su vykstančiu 
Lietuviu Socialdemokratu

viena parapija gauna kvo- Sąjungos suvažiavimu, ge 
tą, tai' yra sumą, kiek ma- f&zės <L Los Angeles so
žiausia turi sukolektuoti. 
Jei kolekta nepasiekia rei
kalaujamą sumą, tai prisiei
na iš parapijos kasos pridė-

cialdemokratai surengė įdo
mias ir turiningas paskai
tas.

Buvo paminėta 30 metų

vienminčiai čia Amerikoje 
yra moraliniai atsakomingi 
už bolševikiškų žmogžudžių 
siautėjimą musų senojoj tė
vynėj Lietuvoj. Dabar, ka
da santykiai tarp Amerikos 
ir Rusijos pasidarė įsitem
pę, Bimba ir jo kompanija 
vis labiau pasirodo, kad jie 
yra ne tik musų tautos iš
davikai, bet ir Amerikos iš
davikai.

Bostono į Montello naujų 
tremtinių, net jis pats ne
prisimena.

Taigi, mes tremtiniai esa
me Zinkevičiui be galo dė
kingi kartu ir skolingi.

Buvęs Tremtinys.

programa 1.*-

Bimbai nepatiko šitoks 
mano rašymas ir jis “Lais
vės” Nr. 88 sumanė atsiker
šyti. Jis sako, buk aš kada
tai rasęs į Laisvę ii iš- jucja, dar reikia visuo-

Kalbų protarpiais ir pa
baigoje Harmonijos An
samblis dar padainavo gra
žių lietuviškų dainų.

Šio susirinkimo tikslas 
buvo pateikti prašymą New 
Yorko miesto parkų komi- 
sionieriui p. Moses, kad 
leistų statyti paminklą tin
kamos aukštumos, o ne to
kį, kaip jis pasiūlė, taip va- sa* pripažinti ir 
dinama bronzinę lenta gat- teisingai padarė, kad pami
nės grindinyje. Vieta pa- nėJ° geraširdžius žmones 
minklui numatoma Lituani- musų mieste,' kurie nuošir- 
ca aikštėje, Union Avė. ir džiai stengėsi gelbėti var-

Kiti Pavyzdžiai

Stagg gatvės sąkryžoje. 
Abelnai paminklo reikalas

pildė klubo merginų kvar
tetas. Sudainavo Amerikos 
himną, keletą liaudies dai
nelių ir Lietuvos himną. 
Kvartetą sudarė: O. Kupry

Beinorio. davė mums gra
žų dainų koncertą.

Choras susideda iš apie 
50 ypatų, daugiausia iš DP, 
vietiniams prigelbstint. Jų 
vadas Jonas Beinorius. irgi 
yra vienas iš DP.

Šį karą Jonas parodė sa
vo gabumus, kaipo geras di
rigentas ir muzikos jausmų 
Įkvėpėjas klausytojams, kas

• tė, M. Kasoaraitė, O. M i- via svarbiausia choro vado 
liauskienė, A. Grigaitienė ir,užduoti
ant piano palydėjo A. Gri-I Vakaro koncertas susidė- 

Sviestu košės nepagady- (jo daugiausia iš KomASoa
si, sako viena patarl^as^ Y,e^ .....
vertas pagyrimo reikia vie-I^T’ t K«urak.o at- .Mažu vaikučių .r me^ai- 

Keleivi ”,Slsa rmas kalbėti motinų j erų choras, tautiškais rūbais 
apvaikščiojime. Jei butų pasirengę, sudainavo aštuo 
atsisakęs iš karto, tai niekoįnias daineles

ti. Kvotas gauna ir lietu- (Lietuvos Steigiamojo Seimo 
vių parapijos. Didžiųjų pa- sukaktis. Paskaitą skaitė 
lapijų kvotos po tūkstantį i Pneš M hukącia 
dolerių. Marquet Parko venęs prof- M. Biržiška.
lietuvių parapijos lapelis 
“Nativity Parish News” tos 
kolektos reikale padarė to-

Įdomiai ir vaizdingai kalbė
tojas nušvietė tas priežastis, 
kurios privedė Lietuvą prie

ki pareiškimą: “Nei vienu Į Steigiamojo Seimo ir labai 
dirbantis žmogus nėra atsake i kritiką,
liuosuotas nuo šios gailės-!kūnų, dažnai be apgalvoji
tingos išmaldos.

Tokių kvotų parapijos ir
tokių ultimatumų parapijo- 
nai negirdi, kai einasi apie 
gelbėjimą lietuvių tautos 

daugiausia iš liaudies nuo išnaikinimo. Katali
kiškos tautos žudymas ka
talikiškai dvasiškijai yra 
toks mažmožis, kad nerei
kia dėl to nei burnos aušy- 

Jie ne tiktai ti, nei piršto pajudinti. O
Bet iš karto dainavo gerai, bet ir žo-

davinėjęs” socialistus. Bim
ba sako:

“Prieš keletą metų jis (La
vinskas) rašinėdavo Laisvei, 
gražiai pajuokdavo ir išdavi- 
nėdavo savo brolius socialis
tus. Dabar plusta pažangie-
cius

Dėl šito Bimbos prasima
nymo turiu pasakyti, kad aš 
niekada į “Laisvę” nerašiau 
ir nieko bendri* su tuo laik
raščiu nesu turėjęs ir netu
riu. Bimba meluoja. Tą 
Bimbos melą iškeliu viešai, 
kad visi žinotų ir melagiui 
Bimbai netikėtų.

menės paramos ir darbas 
bus užbaigtas.

Aukų pribuvo $16. Vi
siems dalyviams ir rėmė
jams nuoširdžiai dėkojame. 

Fondo Koresp. J. Š. 

BROCKTON, MASS.

gan patekusius tautiečius 
Ta proga noriu prisiminti 
musų kolonijos tautiečius 
Čerbulėną ir Kereišių šei
mą, kurie jau parsikvietė iš 
Vokietijos po trisdešimts 
žmonių ir vis dar pas juos 
atvažiuoja daugiau. Man 
tekdavo matyti, kaip jie

nepaprasto, 
apsiėmė ir
per radio, o tris dienas 
prieš parengimą atsisakė 
kalbėt, primesdamas klubui 
nesamų dalykų. Keturakis’ 
praeitais metais atvyko iš 
tremties. Iš karto su kitais 
atvažiavusiais bendrai da-

buvo garsinta džius tarė aiškiai (vaiku
čiai ir mergaitės čia gimę).

Duetas sudainuota vidu
tiniškai. Oktetas išėjo silp
nas. Pats choras gerai pa
sirodė. C. Sasnausko “Kar
velėli” gražiai skambėjo, iš
skiriant solo dalį, kuri išėjo

Dar Apie Geraširdžius

“Keleivyje’’ buvo rašyta 
apie jautrių širdžių žmones, 
kurie supranta vargan pate
kusių musų tautiečių sunkią

kas savaitę siųsdavo po,na^a’ ^^ykusiems, ir buvo 
penkis ar šešis bunduliukusj^? V!es ? ?!1>, kartus,
su maistu, tai manau bus Tą <Ia,b« Vlsl ben(lral «>>'•

lyvavo parengimuose, kurie {silpnai, bet suglaudus vis-
tuvo surengti specialiai ka. pasekmės geros, girti- __-__ , , * ,____

tik teisinga pasakyti, kad 
tokie žmonės pilniausiai at
lieka savo tautišką ir žmo- 
nikšumo pareigą. Aš esu 
atsikvietęs 18 žmonių ir 
laukiu dar kelių, ir žinau, 
kad tai yra surišta ir su iš-

bome, kad ateityje butų ga 
Įima bendrai dirbti kultūri
nį darbą. O dabar nenori 
net dalyvauti programoj.

no?, choro vedėjas Jonas 
Beinoris yra energingas ir 
darbštus. Jis sugebėjo su- 
organizuot ir disciplinuot 
choro narius. Garbė cho
ristam ir jų vadui.

B. Blinstrub.

padėtį ir stengiasi ją pa
lengvinti. Prie tokių žmo- laidomis ir su laiko sugaiš- 

Bimba yra labai lokom- nių musų kolonijoj priklau- timi. —W. B.
nas ant dolerių. Aš, vadin- so ir Montello biznierius --------------------------

WILKES-BARRE, PA.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute. su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, M

Lietuvių Progresyvių Klu
bas turėjo apvaikščiojimą 
Motinų Dienos gegužės 21 
d., vieną savaitę pavėluotai. 
Mat, neturint nuosavos sve
tainės, prisiėjo daryti tradi
cinį minėjimą kiek vėliau.

Publikos atsilankė gana 
apsčiai ir visi turėjo links
mą laiką, nes būriais daina
vo. Programa buvo puiki. 
Prakalbas pasakė du kal
bėtojai. Juozas Macėnas 
buvo prisirengęs kuo ge
riausiai pasakyti tinkamą

PULS FORMOZĄ

tų karo vadas, generolas Lin 
Pio, vadovaus puolimui prieš 
nacionalistų laikomą salą 
Formozą. Puolimo laukiama 
dar negreit, nes Formozoj

WELLAND, ONT.

K. L. B-nės Welando 
apielinkės laikinasis komi
tetas birželio mėn. 11 d., 
12 vai. po pietų (sekmadie- 
rJ), Vinco Biliūno (buv. 
Miš. Ašminskas) farmoje. 
R. R. L 5 mylios į rytus 
nuo Wellando, ruošia pir
mą šiais metais gegužinę.

šokiams grieš puiki lie
tuviška muzika, bus įvairus 
žaidimai (kaip virvės trau
kimas ir pan.), turtingas 
bufetas, kieti ir minkšti gė-
Irimai. . .

VVellando ir apielinkes 
{lietuvius maloniai kviečia
me sekmadienio popietį 
praleisti jaukioje lietuvis 

J koje nuotaikoje ir pavasa
rio eamtoje.

KLB Laik. Komitetą*.prakalbą pagerbimui moti-| nacionalistai yra stiprus

kuris reikalas yra karštes
nis? Tą ir aklas gali ma
tyti.

Taip yra dėl to, kad čia 
rupi ne tiek labdarybė, kiek 
vietinių romiškų Įstaigų sti
prinimas.
Du Milionai Katedrai

Pernai nuo Chicagos ar
kidiocezijos buvo atkirstos 
72 parapijos, iš kurių suda
ryta nauja vyskupija su vys
kupiška sostine Joliet mies
te, į vakarus nuo Chicagos. 
Dabar tos naujos vyskupi
jos vyskupas paskelbė ka
tedros statymo vajų. Pa
skelbė, kad tam reikalui pa 
rapijos turi sudėti du milio- 
nu dolerių. Ir, žinoma, su
dės.
Didesni* Fondas,
Gražesnė Bažnyčia

Marquette Parko lietuvių 
parapijos “Nativity Parish 
News,” agituodamas už au
kas naujos bažnyčios fon 
fui, gegužės 28 d. laidoje 
pareiškė: “Kuo didesni
fondas bus, tuo gražesnė 
bažnyčia atsistos.” Tai tie
sa. Bet ir tas tiesa, kad juo 
didesnis naujos bažnyčios 
fondas ir juo gražesnė baž 
nyčia, tai tuo mažiau aukų 
badaujantiems gelbėti, tuo 
mažiau išgelbėta bus vargs
tančių lietuvių.
Naujųjų Lietuvių Pastabos

Naujieji lietuviai sako, 
kad Amerikoj kur kas dau-

mo ar turėdami blogų ten
dencijų, kai kurie sluoks
niai ar asmenys iškelia ne 
tik Lietuvos Steigiamajam 
Seimui, bet ir bendrai Lie
tuvos buvusiems seimams.

Toliau buvo prisimintas, 
nesenai miręs, didelis visuo
menininkas ir politikas L. 
Blumas. Apie jo asmenį ir 
nuopelnus pasauliniam so
cialistiniam judėjimui kal
bėjo kuopos narys žum. V. 
Trumpa. Grynai apie šių 
dienų aktualius socializmo 
klausimus, platų ir įdomų 
referatą, “Socializmas ir Jo 
Kritika,” skaitė inž. Br. 
draugelis.

Paskaitos ir referatas pa
iko gilų įspūdį atsilankiu

siai visuomenei, ir daugelis 
lageidavo, kad ir daugiau 
panašių paskaitų socialde
mokratai su įuostų, nes Los 
Angeles tai buvo padalyta 
bene pirmą kartą.

Narys.

KALTAS AR NE?

Jobu A. Albert iš MŪMlle, 
N. J„ apkaltintas nužudęs 17 
metų mergaitę Loraine Hess, 
bet kaltinamasis ginasi, sa
kosi buvęs namuose, kada pa
gal policijos manymą mer
gaitė buvo nužudyta.



l^apw_ Ketvirtas

—Gud yvnink. Maike’. ant bekono, o karves, ką 
—Pasakyk, tėve, kodėl daugiau duoda pieno, pava-

simelsdavo, ir viskas būda
vo olrait.

KELEIVIS, SO. BOSTON~ ---- — ■ —
—Bet tos mandrybės ant šia ir deda savo pinigus j

gero Amerikai neišeis, Mai-1 įvairius “čenčius,” yra 'ne; 
—Taip, tėve, seniau irjke. Jau dabar pradeda oru‘kas kita, kaip paprasti “sa-j 

Amerikoj žmonės darydavo ; skraidyt tuščios lėkštės. Taiikeriai,” kuriuos gudresniį 
Bet jie pastebėjo, kad kuni- parodo, vaike, kad žmonės , sukčiai išmelžia. 
gas kiaušinius ir sudus su- permažai duoda almužnos i Nesenai Kansas valstijoj

kunigams. Bet apie tai pa 
sikalbėsim kitą kartą.

valgydavo, o lietus vistiek 
'nelydavo. Tuomet jie su- 
j galvojo irigaciją, kuriai ne 
i reikia nei sūrių, nei kiauši- 
Inių.

—Gerai, 
matysime.

tėve, dar pasi-

$13,000,000,000

buvo nušauti du žymus de
mokratų partijos pravady- 
riai. Tuoj po jų nušovimo 
pradėjo aiškėti, kad jie bu
vo ankštai susirišę su įvai
riais gemblerių' bosais ir 
niekas neabejoja, kad jie 
buvo nušauti suvedant są
skaitas tarp politikierių ir 
gemblerių. Gemblerių ir

X
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VISĄ NAKTĮ laukia darbo

negali atprasti nuo tos žar- 
goniškos kalbos?

—Kad aš, Maike. kalbu 
lietuviškai, ne čigoniškai.

Antgalvyje paduotas skai- nekišti nosies i gemblerių politikierių ryšiai ypač ank 
čius, 13 bilionų dolerių, yra biznį. šti yra ten, kur miestuose ar
pinigų suma, kurią Ameri- Policijos ir politikierių valstijose įsigali įvairios 
kos žmonės kasmet išleidžia papirkimams gembleriai iš- “politinės mašinos,” su sa- 
gembleriaudam.i — 1 a žy- leidžia daug milionų dole įvo bosais ir parazitais, su
boms arklių ir 
tynėse, kortų

dino jurkšyrais. Na, sakau, 
laimė dar kad Smetonai at
ėjo galas; kitaip tai butų 
užponavojusi gryna kalba

—Tėvas kalbi ne lietuvis- ir nebūtų likę nė vieno žmo-• • “wt • 1 i *kai ir ne čigoniškai, bet žar 
goniškai.

—O kas tai do šnekta, 
Maike, tas žargonas?

—Žargonu vadinasi ke 
lių kalbų mišinys, tėve. Pa
vyzdžiui, tėvas kalbi su ma
nim lietuviškai, bet sveiki- 
niesi angliškai, ir nė vienos 
kalbos gerai nemoki. Toks 
mišinys, tėve, ir yra žargo
nas.

—Tu, Maike, visada ieš
kai prie manęs pričynių. 
Kodėl aš niekad tavo kal
tos nekritikuoju?

—Tėvas negali manęs 
kritikuoti, nes aš stengiuos 
1 aibė t grvna lietuviška kal
ba.

—Na jau tik perdaug ne- 
sikvolyk, Maike, kad nenu
lūžtų liežuvis nuo tos gry

buos kalbos. Žinau aš tą jū
sų, atsiprašant, gryną kal
bą. Gavau anądien groma- 
tą nuo vienos dipukės. Ji 
skaičiusi mudviejų rokun- 
das “Keleivyje” kai gyveno 
tremtinių kempėj, tai dabar 
atvažiavusi i Ameriką no
rėtų su manim susipažinti. 
Ji rašo, kaip tu sakai, ta 
gryna kalba. Tikri dzivu- 
iiongai, Maike! Cibulius 
svogūnais vadina. Prirašy
ta tokių žodžių, kad nors 
dvejis akuliorius užsidėk, 
ir tai nieko nesuprasi. Sa 
ko, jos tėvas laisvoj Lietu
voj auginęs bekonus. Pas- 
! utiniais metais norėjęs 
juos parduoti ir nusipirkti 
iirkšyru. Na. ar tu žinai, 
1 a tas reiškia? Aš, Maike, 
suprantu, kas yra bekonas.

niško gyvulio..
—Kalba, tėve, visuomet

tobulinasi. Progresas kas
dien įneša gyveniman nau 
jų ir naujų dalykų. Reikia 
gi tuos dalykus kaip nors 
pavadinti. Žmonės pritaiko 
jiems vardus, ir taip atsi
randa nauji žodžiai.

sunu lenk- riu. Niekas tikrai negali
gemblerių

įvairiausioms lote ri j o m s bosai išleidžia politikie- 
(bingo, numerių loterijoms, riams ir policijai tepti, bet 
užsienių loterijoms), “slot” iš tų 13 bilionų dolerių, ku- 
mašinoms ir panašiems ta- rie pereina per gmeblerių 
namo greito pasipelnymo kišenes, daug šimtų milio- 
ir tikro pralaimėjimo žaidi- nu dolerių patenka i poli- 
mams. itikierių ir policijos kišenes.

13 bilionų dolerių yra “U. S. Nevvs and World Re- 
maždaug tiek pat pinigų, port” viename straipsnyje 
kiek Amerika išleidžia kra- sako, kad. pagal Kaliforni 
što gynimo reikalams. Tai jos Crime Commission ap- 
yra veik du kart tiek, kiek'skaičiavimą, vien “slot” 
visi šalies maži ir dideli gir- mašinų operatoriai išleidžia 
tuokliai prageria. ; per metus 400,000.000 dole-

Pinigai betgi nėra viskas Irių politikieriams ir polici- 
piniginiuose lošimuose. Kar-, jai tepti.
tu su tais losimais eina ir. Chicagoje kriminalinio 
kitos visuomenės nelaimės ty,jnėiimo komisija apskai- 
—kriminalizmas, policijos ^uo;a\ kad viename Chica- 
ir teisėtumo prižiūrėtojų cos policijos distrikte į po 
tvirkinimas, skurdas, pros- įici;O!t kišenes, vien iš ta- 
titucija. _ vernu

Visose Amerikos valstijo- raterka nuo 
lošimai via vjeno nriiiono

—Kam čia svietą bala- 
mutyt, vaike! Kiaulė nėra 
naujas išradimas. Taip pat 
ir karvė. Aš dar mažas bū
damas Lietuvoje jas ga
niau. Amerikon atvažiavęs 
dirbau Čikagos stokiarduo- 
se. Tenai ias skerdžiau 
ukstančiais. Atveža jų vi- 
:okių. Kita taip dailiai nu- 
ipenėjusi, kad vos paeina, 

a]e vistiek kiaule vadinasi. 
Taigi čia, Maike. rokunda 
'.abai aiški; kiaulė yra kiau
lė, o ne bekonas.

—Aš sutinku, tėve, kad 
!ai nelabai vykęs pavadini
mas; jis buvo paskolintas iš 
anglų kalbos.

—Bet anglai kiaulės be
konu nevadina. Maike. Tą 
vardą jai užkabino ant uo- 

’.egos tokie grynakalbiai 
kaip tu. Bet aš tau sakau, 
ad tai durnas vardas. Juk 

iš kiaulės išeina ne vien tik 
bekonas, bet ir šolderiai, ir 
kilbasai, ir juką, ir kitokia 
pono Dievo dovana. Na, 
tai kodėl gi kiaulių niekas 
nevadina balionėm?

—Aš dėl to nesiginčysiu, 
tėve. Aš sutinku, kad gyva 
kiaulė nėra “bekonas.” Bet 
reikia atsiminti, kad pašau 
ly nieko nėra tobulo.

—Olrait, Maike, o kaip
B"t bekoną negali užsiau- tu pavadinsi tokį išmislą 
‘inti. Maike: io gali tik bu- kur vanduo laukus palai

lošimams, pasakyti. kiek
kyšiais ir politiniais džia 
bais.

Nevada valstijoj azarti
niai lošimai yra legalizuoti 
Ten yra lošimo lindynių su 
visokiausiais “čenčiais”— 
kortų, ruletės, kauliukų ir 
i vairiausiomis lažybomis. Ir 
kaip tik Nevada valstijoj 
vairios labdaringos organi
zacijos, nuo Raudonojo 
kryžiaus iki salaveišių ar
mijos, turi daugiausiai dar

r--' :r- ' . •>. • .<• \ »g, V-

J
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New Yorko mieste visa eilė žmonių ištisą naktį laukia, 
kol parku komisionierius atidarys savo ofisą ir pradės 
imti darbininkus i miesto darbus. Norinčiu patekti Į 
darbą daug, o vietų mažai, tai kai kurie žmonės nakvoja 
prie ofiso durų. kad tik pirma patekus i darlią.

Gedulo ir Protesto Diena
Broliai ir sesės lietuviai! T ui ėdami prieš akis šią

30, nes ten daug žmonių Lietuvių tauta šiandien yra baisią musų tautos tragedi

se piniginiai
draudžiami. Tik Nevados 
valstijoj lošimai yra lega- 
iiškas biznis, o visoje kito
se valstijose iie yra arba 
visai, arba bent dalinai 
draudžiami. Bet lošimai ei 
na—ir ten, kur jie drau 
džiami, ir ten, kur jie yra,'tvirkinti 
legalizuoti. Įveisti.

Jei jus užeisite į bet ko-į 
kį saliuną. dažnai pamaty
sit. kaip koks nors visai 
blaivas vyrukas ima iš vie
no ar kito žmogaus pinigus 
numerių loterijai ar ku
rioms nors lažvboms. Jei 
paklausi bet kurio saliunų 
lankytojo, jis jums “iš pa
grindų” išaiškins visas to
kių loterijų paslaptis ir bū
tinai paaiškins, kiek jis ka
da yra laimėjęs, bet būtina: 
nutylės, kiek jis pinigų yra 
pralaimėjęs.

Atrodo keista: nelegališ- 
kas biznis, bet atliekama? 
visai viešai, vos pasislėpus 
įuo smailių policijos ir vi 
-okių slaptų agentų akių.
<aip tai yra? Atsakymas 
yra aiškus: policija pro pir
štus žiuri į tą biznį ir nede
da jokių pastangų gemble- 
rius pagauti. 0 nededa pa-

laikvtojų per metus 
750,000 iki 
dolerių už

“žiūrėjimą pro pirštus” 
visokius gembleriavimus 
panašius nelegabskus rak 
tų? tavernose. O paimkite 
visą ( hieagą ir visą Ameri 

b ką—gausime milžiniška? su 
‘ mas. kurios eina policijai 

ir kriminalizmui

Iš 13 bilionų dolerių sis 
tas ten i a ir tai publikai 
kuri tuos pinigus sudeda 
Bet milžiniška gemblerių 
dalis yra paprasti sakeriai 
kurie pinigus tik sudeda, c 
jais naudojasi gembleriavi 
vimo b< -ai ir prie jų prili
pę visokie parazitai. Pa
vyzdžiui. bingo lošimuose 
operato: ams tenka nuo 5C 
iki 80 sudėtų pinigų 
įvairios loterijos išmok? 
nuo 2o iki 40'š sudėtų pi 
nigų. o siti lieka bosų kiše
nėse: beisbolo ir futbolo la 
\ybose iažvbų operatoriam.- 
tenka r.uo 80 iki 90' i su
dėtų pinigų; “slot” mašinos 
taip yra pafiksintos. kaz 
jos paima nuo 40 iki 80' '• 
sudėtų pinigų. Bendra' 
imant. lošimų organizato
riai pasiima visada liūto da 
lį sudėtų pinigų, o lošėjai.

aip prasilošia, kad jų vie
nintelis išsigelbėjimas yra 
įrašyti pašalpos iš labdarin
gų organizacijų.

Lošimas pats per save nė
ra joks prasižengimas. Jei 
aš dedu $1 ant tokio tai nu
merio, tai koks čia gali būti 
kriminalas? Bet kai iš ma
no dolerio ir iš kitų panašių
doleriu—iš viso 13 bilionu <• *• 
dolerių per metus—maiti
nasi armija visokiausių pa
razitų, kurie nedirba, bet 
tunka iš apgaulės ir žmo 
nių lengvapėdiškumo išnau
dojimo, tada jau vra kita 
istorija. Negana, kad ma
no doleris ir panašus sake
lių doleriai maitina galybę 
parazitų, tie parazitai turi 
savo parazitus, suktus poli
tikierius, neteisingus polici
ninkus. kurie irgi minta 
o mano dolerio ir panašiu 

dolerių. Apie didžiuosius 
gembleriavimo bosus greit 
susuka sau lizdus įvairus 
kriminalistai, kurie irgi daž 
nai naudojasi teisingumo 
organų globa.

Įvairiais keliais azartiniu 
lošimų pinigai, lengvai su
kelti, plaukia per parazitų 
ir sukčių kišenes, pasiekia 
tvarkos dabotojus, Įstatymų 
leidėjus, miestų tvarkytojus 
ir visur neša korupciją, kri- 
minalizmą ir panašias blo
gybes. O tas sakeris, kur? 
tuos dolerius sudeda, lieka 
tik sakeris, kuriam niekas 
ir gero žodžio dėl jo kvai
lumo nepasako.

St. Juodišis.

ne tik pavergta tėvynėje,'ją, turime daryti visa, kas 
bet ji sistematiškai naiki- musų jėgomis įmanoma, lie- 
nama jokių skrupulų neži- tuvių tautai nuo sunaikini- 
nantio okupanto. Ginkluo- mo išgelbėti. Nuolat ir vi
la vien tik natūraliu troški- sais galimais budais turime 
mu išlikti gyva, ji stovi tra klabenti apsnūdusio pasau- 
giškoje kovoje prieš sužvė- lio sąžinę, kad milionų ne
įėjusią, jau pasaulio pabai- kaitų žmonių balsas iš ana- 
sa virtusią komunistinę So- pus “geležinės uždangos” 
vietų diktatūrą. butų išgirstas. Kiekvienas

Su pirmąja Sovietų oku- sąmoningas lietuvis išeivi- 
pacija 1910 m. prasidėju- joje, solidarizuodamas su 
sios kruvinosios lietuvių kenčiančia ir kovojančia 
tautos kančios ne tik nesi- tautos dalimi tėvynėje, turi 
baigia, bet vis didėja. Ma- budėti savo kovos poste ir 
sinių deportacijų banga visur ir kiekviena proga 
1941 m. birželio mėn. 14-16 skelbti pasauliui didžiąją 
dienomis, palietusi apie 40,- neteisybę, ištikusią musų 
000 lietuvių, buvo tik pra- tautą, ir bolševikų vykdomą 
džia organizuoto tautos nai- terorą.
kinimo, kuris iki šiol sušau Liūdnųjų 1911 m. briže- 
dymais, kalinimais ir istrė- lio mėn. įvykių minėjimas 
mimais išplėšė jau daugiau yra proga ne tik prisiminti 
kaip ketvirtąją dali Lietu- Lietuvos nelaimę ir genoci- 
vos gyventojų. Likusioji do aukas, bet ir organizuo- 
dar gyva tautos dalis gyve- tai prabilti i plačiąja visuo- 
na nuolatiniame siaube, kol menę. į pasaulį. Todėl su- 
ištroskęs NK\ D kraugerys kruskime rengtis Lietuvių 
ir jos kraujo pareikalaus. Genocido Dienos minėji- 

Broliai ir sesės lietuviai! mams ir gausiai juose daly
vaukime. Užmegskime kon-

černėi nusipirkti. Nusine
šiau aš tą gromatą pas za 
1 istijoną. Sakau, jis dau
giau gramotnas, tai gal ga
lės išaiškinti, kas yra tie 
jurkšyrai. Radau pas ii ir 
L’aivininkų susaidės prezi- 
'’rntą Vištabalį. Kai išgė
rėm painte džinės ir razu- 
r'as pradėjo geriau veikti.

to?
—Tai lietus, tėve.
—Vot, ir tu nežinai sav-

grynos kalbos. Ta dinukė 
man rašo, kad tas išradimą 
vadinasi intrigacija.

—Turbut irigacija, tėve. 
—O kas ta irigacija?
—Tai žmogaus protu su

galvotas dirbtinis laukų lai-
* ' tik tada paaiškėjo, kad stymas, tėve.
r’ię Smetonos valdžios bu i —Mano laikais, vaike,
’ n įvesta pavardžių atlietu-1 žmonės tokių zbitkų neži-
* inrrro mada, tai tada ir nojo. Jeigu reikėdavo lie- 
r • vplių vardus permainė, taus, tai nunešdavo kunigui 
Kiaulės vardą iščinčiavo kiaušinių arba sūrių, tas pa-Į

Berlyno Blofas
Maskvos “blofas’stangų todėl, kad policija; kurie pinigus sudeda, gau

yg arba ,.‘W»ė .arba dal! ,. !° „e sekminių švenčiu prog.
t»n « pohtitoenų įsakymą atan, kūne regulianskm lo kai’nešv.an^ b’,

bulas. Jis spuogo todėl, 
kad Vakarų valstybės rim
tai pasiruošė visus bolševi
kų išsišokimus sudrausti.

Kai Maskva pamatė, kad 
Vakarai nešposauja ir ne
mano leisti save išvaryti iš 
Berlyno, jie pasitenkino sei 
lių taškymu ir propaganda 
Bet jei Vakarai butų atlei
dę pavadžius, tūkstančiai 
suvarytų į Berlyną jaunų 
bolševikiokų butų mielu no 
ru patriukšmavę vakarinėj 
Berlyno miesto dalyje.

Famoka iš Berlyno blofo 
turėtų būti visiems aiški: su 
M askvos banditais galima 
1 all ėti tik tokia kalba, ko
kią jie supranta, o visų su
prantamiausia jiems kalba 
yra jėga. Tą dalyką jie ir 
gerbia ir “pripažįsta.”

NATVRALIŠKI TELEVIZIJOS PAVEIKSLAI

Mokslininką.'* (’arl A. Hemarson nacionalinėj labo
ratorijoj Argone, netoli Chkagos. Jis jau hargin ftto- 
bulinli televizijos aparatą, kuris rod\ paveikslus “triją 
matavimu.“ arba natarališkus. taip matome daiktus 
ir žmones savo akimis.

Berlv-

ATSISAKĖ TRAUKTIS

Michael J. Le«

William W. Romington
Du prekybos departamento 
valdininkai buvo pareikalau
ti, kad jie traukiusi iš savo 
pareigą. Prekybos sekretorius 
to reikalavo “dėl tarnybos la- 
bo.” liet tie valdininkai. M. 
J. Lee ir Wm. Kemington. at
sisakė tą daryti, nes jie sa
kosi nesi jaučią prasikaltę. 
Prekybos sekretorius dabar 
turės juos arba apkaitinti, 
arba palikti tarnyboje.

taktą su vietine spauda, 
į kad Lietuvos kančios ir So
vietų genocido nusikaltimai 
rastų juo platesnį atgarsį 
amerikiečių visuomenėje.

Kad birželio keturiolikto
sios nebūtų tik vienos die
nos gedulo ir protesto pa
reiškimas. bet kad kova už 
Lietuvos išlaisvinimą butų 
galima vesti efektingai ir 
iki galutinio laimėjimo, ne 
pamirškime šią kovą pa
remti ir piniginėmis auko
mis.

Šitoje kovoje mes nenu- 
lcisime rankų tol, kol Lie
tuva, atsikračiusi svetimos 
tiranijos jungo, nebus atsta
tyta, kaip nepriklausoma ir 
lemokratinė respublika. 
Amerikos Lietuvių Taryba.

PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
Nemokamai paieškojimų ne- 

lalpinam. Iki 25 žodžių paieš
kojimas kainuoja 50 centų, o 
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Bet tokia kaina yra tiktai gi
minių bei draugų paieškoji
mams.

Paieškojimas asmenų veJTybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po 
3 centus nuo žodžio.

I žmokestj galima prisiųsti 
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus. Bet prašom nesiusti oro 
pašto ženkleliu ir nesiusti pašto 
ženklelių iš Kanados.

isi paieškojimai apmokami 
.š kalno, kitaip jie negali tilpti.
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DRG. J. KAMINSKO ŽODIS
LSS SUVAŽIAVIMUI BOSTONE

Brangus Draugai, {visiška—ne tik politinė, bet
Iš tolimos Vokietijos Lie- ir ūkinė bei socialinė. Nau- 

tuvos Socialdemokratų Par- jos santvarkos neužtenka 
tijos Delegaturos vardu tik norėti, bet reikia mokėti 
siunčiu LSS seimui širdin-ji sukurti. Ne tik mokėti, 
gų sveikinimų ir sėkmingo,bet ir turėti pakankamų jė- 
darbo linkėjimų. |gų ją iškovoti. Dėlto turi-

Tebegyvename įtemptų me ruoštis ir ugdyti musų
tarptautinių santykių laiko-!jėgas, kur bebūtume, 
tarp). Kieta kova tarp Ry-j Jus, brangus draugai, 
tų ir Vakarų, jau dabar ve- daugumoj išgyvenę Ameri- 
dama visais frontais, dar te-! koj
besireiškia “šaltojo karo” Į joje 
formomis. Bet priešingumai įaugote į jos žemę. jus gy- 
tarp diktatūrinio bolševiz-! venate savais rūpesčiais ir 
mo ir demokratiškųjų Va-tavais uždaviniais. Apie 
1 arų vra tiek gilus ir nesu-įjuos taraitės ir juos spręsite

dešimtis metų, radote 
savo naują tėvynę ir

taikomi, kad pastangos iš 
vengti naujo kruvino kon
flikto atrodo beviltiškos. 
Taip bent mums, sekant 
įvykius, atrodo.

Dėl Sovietų nepasotina
mo plėšrumo ir per antrąjį 
pasaulinį karą lietuvių tau
ta neteko laisvės, nepri
klausomo valstybinio gyve
nimo ir tuo neteko galimu
mo ramiu, kuiybišku darbu 
siekti gerbūvio, kultūrinės 
bei socialinės pažangos. 
Dar daugiau. Paskutinis 
dešimtmetis ir ypač dabar
tinė Sovietų okupacija ne 
tik sunakino materialinius 
musų turtus, parovė Lietu
vos ūkį, laužte sulaužė visą 
gyvenimą, bet ir su pasibai
sėtinu, barbarišku žiauru
mu naikina pačią tautą. 
Neperdėsiu pasakęs, kad 
tos baisenybės skaudžiausia 
I aįietė Lietuvos darbo žmo
nes—darbininkus ir Lietu 
vos kaimą.

Visos iki šiol pakeltos ne
laimės neįstengė mumyse 
parauti kieto įsitikinimo, 
kad vis tik busime laisvi. 
Musų išsilaisvinimo kovą 
mes patys turime pakelti. 
Tikėdami musų laimėjimu, 
mes jį sieiame su bolševiz
mo žlugimu ir su įsitikini
mu, kad naujas ginkluotas 
konfliktas nėra tolimas. 
Norime manyti, kad mes 
neklystame.

Socializmo idealų įgyven
dinimas tėra galimas lais
voj, demokratiškai besitvar
kančioj visuomenėj. Socia
listinė santvarka negali bū
ti iš šalies atnešta ir dova
nota—ji turi būti namie ug
dyta, namie iškovota, ir tik 
tuomet bus tikra ir pastovi. 
Dėl to ir mes, Lietuvos so
cialdemokratai, svarbiausiu 
musų uždaviniu laikome— 
kovoti už Lietuvos išlaisvi
nimą, už jos demokratinį 
s usitvarkymą. Musų toli
mesnės ateities

ir dabartiniam LSS seime. 
Bet, tvarkydami savus rei
kalus, neužmirškite, drau
gai, ir Lietuvos, Lietuvos 
darbo žmonių reikalo.Mes, 
Lietuvos socialdemokratai, 
prisimindami lietuvių tau
tos kovas su Rusijos carų 
režimu, visuomet šilta šir
dim minim ir minėsim, ką 
jus tuomet esate davę ko
vojančiai Lietuvos liau
džiai. Bet šito neužmirškit 
ir jus patys. Jei Lietuva 
laimėjo politinę nepriklau
somybę ir, nežiūrint smeto
ninio režimo, vis tik galėjo 
sp arčiai pažengti pirmyn 
tai tame yra ir jūsų didelis 
nuopelnas senajai jūsų tė
vynei, nors už tai niekas ne
apdovanojo jūsų ordenais.

Dabar mes stovime nema
žesnės svarbos įvykių išva
karėse. Mes tikime laisva 
Lietuvos ateitim. Išsilaisvi
nusi Lietuva turės pradėti 
naują gyvenimą. Mes, so
cialistai, norėsime pasekti 
Vakarų Europą. Kaip be- 
išvedžiotų musų priešai 
Europos Vakaraose pribren 
do ir jau vyksta epokinės 
reikšmės pasikeitimai so
cializmo kryptim. Socialis
tinis sąjūdis Europoj gal 
dar patirs ne vieną laikinį 
pralaimėjimą, bet galų ga
le, kad ir per sunkias kovas, 
jis laimės, rodydamas ir ki
tiems kelią. Mes, Lietuvos 
socialdemokratai, eisime su 
socialistine Europa, ją pa
sekdami ir jos padedami, 
lig ir mes laimėsime.

Bet, brangus draugai, 
mes norime, kad šiuo Lie
tuvai lemiamu momentu 
musų reikalas vėl virstų jū
sų reikalu. Mes jau dabar, 
ir kur tik būdami, turime 
ruoštis musų ateities užda
viniams, iš anksto žinoda
mi, kad namie turėsime rei
kalo su stipriais priešais— 
iš vienos pusės su musų kle- 

uždavinys rikalais, iš kitos—su sme
toninio režimo atsirūgimais. 
Esame ir busime reikalingi 

kuriuos jūsų, draugai, pagalbos. Tu- 
visų pirma suprasti, 

dabar Amerikon nuvy-

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOLŠEVIKAI DE.MONSTRI OJ A BERLYNE

Minios bolševikiškos jaunuomenės, suvarytos i Berlyną 
demonstruoja rytinio Berlyno gatvėmis. Smarkus lietus 
strantą karštį.

iš visos rytinės Vokietijos, 
at vėdino šiek tiek demon-

AUKOS L. S. S. 
SUVAŽIAVIMUI

dėl to įstatymo dar nebuvo. 
Petrui Spurgiui, Branch,

Mich.—“Keleivis” ir kiti 
laikraščiai nenoriai deda 
tas korespondencijas, ku
lias autoriai pasiunčia į du 

ut-o,. daugiau laikraščių. Yra 
savo

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos suvažiavimo 
proga organizacijos ir 
skiri draugai atsiuntė. aukų|koreSj^ndentį*"kSe

vų, kad jais vėl grįžtų Lie- kavusių klerofašistinių, fa- Pateikdamas žinių iš įvai- 
tuvon kaip tik bus galima, šistinių ir bolševikiškai fa- lių kraštų jis lengvai pri- 
Dėl to jų uždaviniai ir jūsų šistinių srovelių, svarbu, gytų pasaulinės veiklos
uždaviniai nėra visai tie pa-1 kad ir lietuviai socialde- mastu lietuvių šeimoje il
tys. Būdami vienos min-Į kratai iškeltų lietuviško de- butų bendru socialdemo

kratinio sąjūdžio organu.
Sveikindamas jūsų suva

žiavimą ir linkėdamas su
tartinai darbuotis kovoje už 
socialistinę ateitį ir už mu-

ties ir tų pačių siekimų, tu- mokratinio socializmo vė
lime ruoštis jų įgyvendini- liavą, burdami kovon už tas 
mui kas savo sąlygose—jus
Amerikoj, mes Lietuvoj. 
Bet visur ir visuomet buki
me tarp savęs vieningi, bro-

kilnias idėjas visas gyvas 
ir galvojančias lietuviškas 
pajėgas.

Socialistai
liškai draugiški, vieni ki-jtiki, kad paminėta prasme 
tiems nuoširdus talkininkai, Amerikos idėjos draugų su

kaminskiečiai sų pavergtos tautos laisvę 
ir jos nepriklausomybę,

.ar

nes musų siekimams yra 
bendras pagrindas—išlais- 
vintina, į socialistinę san
tvarką vairintina Lietuva.

Tikėdami artėjančiais 
svarbiais įvykiais, turime 
patys sukrusti, išsiraudami 
iš kasdieninio gyvenimo ra
mių nuotaikų. Turime at
sijauninti, naujų laikų dva
sios dvelkiami, ir sužadinti 
savy daugiau pasiryžimo— 
kovai ir darbui už musų 
idealus. Turime stiprinti 
musų gretas, į jas įtraukda
mi kiek tik galima daugiau 
jaunimo. Turime atkurti ir 
naujai kurti musų organiza
cijas ir nešti į jų veiklą gy
vą ir veržlų turinį. Jei 
Maskvos agentų apakinti 
lietuviai komunistai randa 
savy pasiryžimo remti kru
viną Sovietų darbą Lietu
voj, ar gi mes duosimės jų 
pralenkiami?

Jaunos dvasios ir jaunuo
liško pasiryžimo senajai lie
tuviškojo socializmo gvar
dijai! '

Jaunuoliško entuziazmo, 
bet subrendusios ištvermės 
darbe socialistiniam 
jaunimui!

Glaudaus, suderinto ir 
vaisingo “senių” ir “jaunik
lių” bendradarbiavimo!

Sėkmingo LSS seimui 
darbo savo reikalais ir už 
laisvintiną, demokratiškai 
socialistinę Lietuvą!

Visi širdim su jumis
J. Kaminskas.

kartu su šiuo laišku siunčiu 
padarys spren- penkis dolerius socialdemo

kratinio darbo reikalams. 
Draugiškai,

Pranas Vikonis.
Montevideo, Urugvajuje.

važiavimas
džiamą žingsni pirmyn il
su nauju ryžtingumu bei 
aiškia kovotojiška dvasia 
stos tolimesnėn kovon už 
kilnius demokratiškojo so
cializmo idealus, kurių pil
nas įgyvendinimas laiduos 
taipgi tikrą laisvę ir nepri
klausomybę kaip Lietuvos 
demokratiškai respublikai, 
taip ir jos piačiaušioms dar
bo masėms šiandien bevil
tiškai velkančioms staliniš- 
kojo totalizmo vergovės 

bjungą.
Sėkmės, draugai!

Prof. J. Kaminsko vardo 
lietuvių socialdemokratų 
organizacijos valdyba:

B. Bedarfas,
G. Stanėnas,
P. Ancevičienė.

Oakville, Ont.

1 us: Išlaisvintoj Lietuvoj 
įtvirtinti demokratijos pra
dus, tramdyti bet 
fašistinius ir diktatūrinius1 rite 
užsimojimus pačios tautos kad 
tarpe, kovoti už tai. kad ir kę musų draugai nenon li
pas mus demokratija butų neprivalo deginti savo lai-

Prano Vikonio Linkėjimai
Mieli Draugai!

Jūsų organizuotas dar
bas, jūsų pastangos solida 
riai veikti skleidžiant so
cialdemokratinę minti Šiau- 

musųirės Amerikoje ir bendrai 
svetur gyvenančių lietuvių 
tarpe duoda vilties ir pasi
tikėjimo, kad. atgavus Lie

Los Angeles Sveikinimas
Būdama dar jauna ir ga

na toli nuo South Bostono, 
musų kuopa negali prisiųsti 
savo atstovo į suvažiavimą, 
todėl priimkite nuoširdžius 
musų sveikinimus.

Amerikos Lietuvių So
cialdemokratų Sąjungos 28 
kuopa sveikina dvimetinį 
Sąjungos suvažiavimą ir 
linki daug pasisekimo jo 
darbuose!

Tegul šis suvažiavimas 
būna visų lietuvių, kovo
jančių už demokratinę Lie
tuvą. šventė ir kartu tebū
na protestas prieš komunis
tini imperializmą!

Br. Draugelis,
28 Kuopos Pirmininkas

organizacijos veiklai su
stiprinti. Kaip jau buvo 
rašyta, aukų suplaukė $358. 
Aukavo:

J aunu j ų soc ialdemokratų 
grupė Brooklyne — $10; 
LSS 65 kuopa Paterson, N. 
J.—$5; LSS 4 kuopa Chi
cagoj—$20: Chicagos LSS 
i a jono konferencija pri
siuntė $40, toje sumoje drg. 
Paul Miller’io $3; LSS 19 
kuopa Brooklyne — $15; 
LSS 6 kuopa Pittsburghe— 
$10: LDD 3 kuopa Cliff- 
side, N. J.—$25; LDD 7 
kuopa Brooklyne — $15; 
LSS 133 kuopa Norwood, 
Mass.—$25; LSS 60 kuopa 
Bostone—$10: Viznių šei
ma, Bridgeport, Conn.—$2; 
P. Motiečius, Waterbury, 
Conn.—$25: A. Jenkins, 
Burlington, Vt.—$10; Povi
las Dargis Pittsburghe— 
$10; Frank Lavinskas ir 
žmona Brooklvne —- $5; 
Trumpickų šeima, Akron, 
Ohio—$10: Cibulskio -Šei
ma, Stamford, Conn.—$5; 
Michelsonų šeima Bostone 
—$10: LSS 71 kuopa Cam- 
bridge, Mass.—$10; Urug
vajaus lietuvių socialdemo
kratų grupė—$5; W. V. 
Anesta, Dorchester, Mass. 
—$5; J. Jankauskas Bosto
ne—$10: P. Kručas Nor 
wood, Mass.—$10; Povilas 
Mankus, Blackstone, Mass. 
—$20 (ir $10 kitiems rei
kalams) LSS 116 kuopa 
Detroit, Mich.—$15; LSS 
20 kuopa Akron, Ohio— 
$20; Pranas Vikonis, Mon
tevideo, Urugvajuje—$5 ir 
W. Ručkauskas, Cam- 
bridge, Mass.—$1.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

Linkėjimai iš Urugvajaus
Brangus Draugai,

Jūsų suvažiavimas susti p
rina musų pasiryžimą dirbti 
socialdemokratinį darbą, 
nes matome, kad šis darbas 
organizuotai pasireiškia Š. 
Amerikoje ir iš ten pradeda

tuvos nepriklausomybę, jos Į pasiekti kitus kraštus, kui 
gyvenimas bus kuriamas yra musų tautos žmonių.
ant demokratinių pagrindų. 
Sveikindamas jūsų darbą ir 
pasiryžimus pageidaučiau, 
kad

Būdami nors ir labai 
nuo jūsų mes jaučiame 
kartu su jumis. Jūsų

tol: 
esą 

nuta

J. Ulinskui, Chicago, III.
—Lietuvos himno autorius 
ir kompozitorius buvo Dr. 
Vincas Kudirka. Žinovai 
sako, kad Lietuvos himno 
melodija esanti labai pana
ši į vieno carinės Rusijos 
kariuomenės pulko (Semio- 
novskij) maršo melodiją, o 
dar kiti tvirtina, kad ir tas 
rusų maršas buvęs skolintas 
;š vokiečių.

A. J. Garshva, Peabody, 
Mass.—Apie jūsų minimą 
įstatymą nieko nesigirdi. 
Visuose Amerikos valstijų 
seimeliuose kasmet įneša
ma tūkstančiai visokių įsta
tymų projektų, bet jie dau-

rasinius nukopijuoja ir 
siuntinėja visiems laikraš 
čiams. Tokių “aplinkraš
čių” nė vienas laikraštis 
nemėgsta. Mat yra žmo
nių, kurie skaito ne vieną, 
bet kelis laikraščius, tai tie 
skaitytojai, pamatę tokius 
aplinkraščius, jaučiasi ap
vilti, nes mato tų pačių ra
šytojų tas pačias korespon
dencijas.

P. Bogden, New York 
Mills, Minn. — Gvaizdikai, 
kuriuos šeimininkės vartoja 
prieskoniams, angliškai va
dinasi “elove,” jie yra var
tojami ir gaminant įvairius 
gėrimus.

Norinčiam Žinoti, Black 
Sturgeon, Ont. — Katilinos 
maištas Romoje, 63 metais 
prieš Kristaus gimimą, bu
vo vienas epizodas kruvinoj 
partijų kovoj' Romos res
publikos išsigimimo laiko- 
tarpe. Katilina, : garsaus 
Rotuos generolo Sufla Šali
ninkė, bandė sukelti maiš
tą prieš Romos senatą ir ta
me maište pats žuvo. šių 
dienų akinus vertinant sun
ku butų pasakyti, ar maišti
ninkas Katilina, ar jo kal
tintojas senatorius Cicero 
buvo pažangesnis.

“Keleivio” Skaitytojui 
Detroite.—Populerią daine
lę “Kur bakūžė samanota” 
lietuviai pasiskolino iš sla
vų.

Metriška matų sistema, 
kuri yra įvesta visame pa
saulyje, yra vartojama ir 
Amerikoje. Kasdieniniame 
gyvenime mes žinome, pa
lyginus, mažai matų—svo
rio, ploto, talpumo ir k. 
Bet mokslininkai vartoja 
eibes kitokių matų, kaip tai 
matuoti elektros pasireiški
mus, magnetizmui, radioak- 
tingumui, metalų ypaty
bėms ir k. Visi tie moksli
ninkų vartojami matai yra 
METRIŠKI, išvesti iš tarp
tautinės metriškos sistemos. 
Todėl teisingai sakoma, 
kad techniškose mokyklose 
studentai daugiau turi rei
kalo su metriškais matais, 
kaip su anglų amerikiečių 
kasdieniniame gy v e n i m e 
vartojamais matais.

S. Šimkaus Dainos

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

<► SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

jus, .būdami didesnia- rimai, busimojo darbo pla- 
me skaičiuje, geriau orga nai ir pats socialdemokrati- 
nizuoti ir turėdami stiprią nis veikimas mums bus sa 
spaudą, neapsirėžtumėte sa- vas ir. kiek galėdami, dėsi- 
vo veikloje Šiaurės Ameri- me pastangas jį plėsti Pietų 

Amerikos lietuvių tarpe.
Mes pageidaujame, kad 
"io jūsų suvažiavimo pa 

sireikštų artimesnis kontak 
tas ir nuosekliai organizuo- 

cialdemokratinio veikimo tas veikimas ne tik Šiaurės 
proga, siunčia vykstančiam pasireiškimui ir kituose kra- Amerikoje, bet ir visur kui 
suvažiavimui širdingiausius j šiuose, kur yra iietuvių. tik yra apsigyvenusių lietu 

atrodytų, kad nuosek vių.
veikimo išplėtimui ir

Kaminskiečių Sveikinimas
Brangus bendros socialis- 

tiškos idėjos draugai:
Prof. Juozo Kaminsko 

vardo lietuvių socialdemo
kratų organizacija Kana
doj, Amerikos lietuvių so
cialdemokratų suvažiavimo

kos ribose, bet sekdami drg.
K. Bielinio ir kitų partijos 
draugų dar Europoje, tiem- po 
ties metu, pradėtą darbą 
dalytumėte pastangas so

sveikinimu kartu linkėdama 
sėkmingo ir darbingo suva
žiavimo. Dabartiniu metu, 
kuomet likimo išblaškytų ir 
vis dar tebeblaškomų po 
platų pasaulį su labai apsi
niaukusiu ir neaiškiu ryto-[apart akademinio
jum, lietuvių tarpe Įvyko ir straipsnių, 
vyksta aiški idėjiniai poli-'vietos ir iš

Man 
lauš
bendro kontakto palaiky-sveikinimais siunčiame ke
rnui pasaulinės veiklos mas- jektiviniai sudėję penkis

Kartu su draugiškais

Ką tik išėjo iš spaudos 33 
liaudies dainos. Surinko ir 
spaudai parengė kompozi
toriaus sūnūs Algis Šimkus. 
Su gaidomis ir tekstais, 64

gumoje palieka tik sumany- puslapiai. Kaina $2. Ra
mai. Panašiai, atrodo, yra syti:
ir su tuo sumanymu, kurį- “Keleivis’*
tamsta minite, bent jokių 636 East Broadway
liudininkų apklausinėjimų So. Boston, Mas*.

Sliuptarniai
tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kultūrinį atgimimą, apie jų 
sunkumas, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio ir 
šviesesnio rytojaus...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. šliupo, “dėdės” šerno 
ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mėžiau kaip 
I centas už puslapį!

Reikalaukite šiuo adresu:

DR AL. MARGERIS
3325 So. Halsted Street 

CHICAGO I, ILL

Pirmutinė

žur- dolerius socialdemokratinio 
jis, veikimo reikalams.

Šio sveikinimo ir siunčia 
nepasigailėtu mų aukų autoriai via šie. 

toliau ii nasie- M. Krasinskas, P. Vikonis.
Kundrotas, J. Lazdaus- 

K. Jurela.
Siuntėjų vardu:

P. Vikonis,
M. Krasinskas,

tu daug galėtų padėti 
nalas “Darbas,” jeigu

turnio 
jailė 

ji pa?itiška diferenciacija ir kuo- kiančioms korespondenci- J. Ki 
met reiškiasi įvairus reakci- joms apie socialdemokrati kas ii
niai sambūriai ir samburė 
liai pavidale 
skambiais vardais užsimas-

................. ni Sėtuvių judėjimą ivai-
įvainausiais riuose kraštuose ir bendrai 

apie tų kraštų gyvenimą.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MlCHELSONlENt

Nežmoniškas Vaikų Baudimas

Prancūzų spauda pakėlė dą, o paskui perdūrė jam 
dideli lermų prieš tėvus, ku- koją.
rie nežmoniškai persekioja Kodėl taip žiauriai tenai 
ir kankina savo vaikus. elgiasi tėvai su savo vai- 

Vaikų persekiojimo skan- kais? j
dalas atsidūrė net i Pran- Priežasčių nurodoma vi-, 
cuzijos parlamentą. Į aukš- šokiu. Pavyzdžiui, vienas 
tesnįji parlamento rūmą yra tėvas sukapojo savo vaikui _ 
įneštas Įstatymo sumany- veidą diižo sagtimi dėlto, 
mas, kuris reikalauja tė- kad vaikas gavo mokykloje; 
vams už vaikų kankinimą prastų pažymėjimų. Kitas, 
padidinti bausmę, o kai ku- tėvas su kirviu vaikėsi savo. 
riais atvejais net ir mirties sūnų aplink namą dėlto,’ 
bausmės kaltininkams. [kad nekenčia vaikų.

Bet prancūzu spauda ma-, 
Justicijos ministeris Re-|n0> kad čia bus kalčiausias 

ne Mayer jau išsiuntinėjo;alkoholizmas. Nors už Vai-į 
teismams paraginimą, kad ku kankįnima Prancūzijos 
nusikaltėliai prieš vaikus
butų baudžiami “visu turi-

K21EIVTS, SO. BOSTON
SKAI TAI PAGERBIA ŠALIES DIDVYRIUS

Jauni skautai žuvusiųjų minėjimo dieną puošė kare žuvu
siųjų kapus, čia matyti skautų būrelis nacionalinėse 
Cypress HilI kapinėse New Yorke. Memorial dienoje 
šitokie vaizdai buvo matomi visose šalies kapinėse.

įstatymai numato gana sun
kių bausmių, tačiau tos 
bausmės yra lengvinamos,iriųjų Įstatymų griežtumu.’

Laikraščiai yra užpildyti Į kuomet prasikaltimas ivyks- 
žiniomis ir straipsniais, kur!ta po alkoholio Įtaka.
aprašomi visokie vaikų kan
kinimai.

Ir iš tikro, paduodama 
šiurpulingų atsitikimų, štai, 
tūlas Lavenu, 23 metų am
žiaus fabriko darbininkas, 
taip sumušė savo trijų ir 
pusės metų vaikuti, kad nuo 
sužalojimų jis mirė.

Kitas tėvas spyrė savo 11 
metų amžiaus sunui i pilvą, 
o kai vaikas apalpęs parkri
to, tėvas pagrobė ji ir Įme
tė upėn. Vandeny vaikas 
atsigavo ir pradėjo šauktis 
pagalbos, bet tėvas nuėjo 
tolyn ir vaikas prigėrė.

Kitoj vietoj girtas mai- 
nerys Įkaitino kačergą rau
donai ir prispyrė prie sienas

VANDENS LELIJOSKankinamus vaikus Pran-: kietis, su vyresniąja savo 
euzijoj valstybė paima savo dukrele Danute grižo Ame- 
globon. Tokia pat globa'rikon, manydamas, kad-iš 
yra teikiama ir merginų čia, per Amerikos valdžią, 
vaikams, “pamestinukams.”įgalėsiąs lengviau išsirūpinti 
Vaikų globos administraci-:savo žmonos išlaisvinimą. Toly atliko lūšna 
ja praneša, kad dabartiniu Bet viskas, kas jam iki šiol mano valtelė stingt 
laiku ji turinti ant savo ran-įteko apie ją sužinoti, tai 
kų 18,000 tokių vaikų, kas tik tas, kad ji išvežta Sibi

ran, Į vergų stovyklą, kaip 
ir tūkstančiai kitų lietuvių.

Todėl Danutė Armonaitė 
savo laiške ir prašo Jungti- 

organizacijos

reiškia 2,500 daugiau negu 
metai atgal.

Nors dėl vaikų kankini
mo Prancūzijoj dabar yra 
kilusi didelė protestų aud- i nių Tautų 

daugumas J sekretorių: 
pripažista, kad'duoti mano

ro.”

dėltora, vis 
prancūzų 
išdykusius vaikus reikia 
plakti. Vadinamas “marti- 
net” (mažas diržiukas) 
daugely šeimynų tebėra lai-

“Padėk
mama 15

dvi savo dukreles, 10 ir 11 koipas dar kaip tėviško au-
metų amžiaus, kad jos pri
sipažintų kaltos tuo, kuo 
jos iš tikrųjų nebuvo nusi- 
kaltusios. Kai jos neprisi
pažino, jis jas sumušė ir nu
traukė joms plaukus.

toriteto simbolis.
Reikia pasakyti, kad žiau

rumo su vaikais nestinga ir bvla.

Viena pora pragėrė išĮmesi°.

Amerikoj, gal daugiau dar 
negu Prancūzijoj, bet čia 
nedaug kreipiama i tai dė-

Mano valtelę stabdė ir vijos 
baltos karp sniegas vandens le

lijos.

gimtoji— 
ir susto

jo. .. .

Mielos lelijos, o žaliakasės, 
tikiu, laimužės jaunas surasiąs!

Metus klajojęs, 
grisiu išpuošti 

nes.

širdį kankinęs, 
brangios girtiti-

jgva-■■ Gerosios sesės. 
liai!— 

su grėbliais 
molei.

o;k:OIV7I-

Jungtinių Tautų sekreto
rius Trygve Lie jau matėsi Nūn mane 
su Stalinu Maskvoje, bet už 
mes netikim kad jis butų!
Sovietų diktatoriui sakęs jtž
ką nors apie Armonienėsį ruko.

valstybės gautą savo šeimy
nai pašalpą, o kada trys al
kani vaikai pradėjo verkti, 
sumušė juos ir nakties lai
ku išmetė iš namų Į gatvę.

Vienas girtas fabriko 
darbininkas sviedė šakėmis 
savo 12 metu vaikui i vei-

* Padėk Išvaduoti 
Mano Mamą iš Sibiro'

DRĄSI MERGAITĖ

Kalifornijoj, lekiant keleivi
niam orlaiviai ankštybėse, 
vienas karo veteranas išėjo iš 
proto, išsitraukė revolverį 
ir pradėjo grasyti iššaudyti 
visus keleivius, šita mergai
tė, Joan Heron. orlaivio tar
nautoja 22 metę, taip sama
niai ir drąsiai su tuo putra- 
kėliu elgėsi, kad jis nusira
mino ir nebeleido revolverio j 
darbą. Mergaitė nutraukta 
prie išmušto lango, kurį iš
kalė patrakėlfa J. CFReilly.

jime, saiką. Su cigaretėmis 
gatvėse moterys nesirodo. • 
Jaunos mergaitės dažų ne-! 
vartoja ir nerūko.

Rašinėly sakoma: “Nors 
pats ir nevisai doras, vyras 

[tačiau nori, kad moteris bu-1 
'tų dora ir jam ištikima.”) 
Visai teisingai. Kiekvienas 
vyras, ar jis doras, ar pasi
leidęs, ieško pasaulyje idea- 

[alo. Tą idealą' jis nori su
rasti skaisčios sielos ir ne-' 
dažytos moters asmeny. 
Rimta motei-is tik gali būti 
gera drauge vyrui, kuri pa
keis vyro būdą ir jis taps 
geru. Kartais vyras būna 
patvirkęs tik dėl to, kad 
jam Unkšta rimtos gyveni
mo draugės. Musų patarlė 
sako: “Su kuo sutapsi, pats 
tokiu tapsi.”

Ne tik seniau, bet ir da
bar Europoje dažosi, ruko 
ir geria daugiausia patvir
kusios moterys. Kaip ci
garečių rūkymas, taip da- 
žymasis ir degtinės gėrimas 
žemina moterį ne tik vyro 
akyse, bet ir jos pačios pri- 

į gimt}—moteriškumą. J uk 
moteris savo prigimtimi tu
ri kilnią ir garbingą misiją. 
Ji pratęsia šeimynos egzis
tenciją, ii duoda pasauliui 
mokslo ir meno galiūnus.

Moterų skyriaus vedėjai, 
gerb. poniai M. Michelso- 
nienei, ir to rašinėlio auto
rei, p. T. P., tariu ačiū.

Reiškiu pagarbą.
Mikas Marazas.

So. Boston, Mass.

žavingi bro-

arklais grįžkit na-

didžiahangio. 
no. . . .

veną vilnis vadina 
už vandenv-

kalnynu, už melsvo

Juk tokių Armonie-baltoji gulbė tris kart sušuko.
tuksiančiai Sibire, t „

rtalmas gerai apie tai zi- ’ .. ... . . ._ .. 6 . 1 jtai amžių džiaugsmo viešniaIr jis taip pat zmo,' bekaukė.

vramu 
ir S 
no
kad visi jo vergai ir 
trokšta laisvės. Bet jis jųUnielai vadino skrist i tą kraštą,

verges

nepaleidžia, nes vergai jam 
reikalingi, reikalingas neap
mokamas jų darbas.

kur minios 
rasta. .

-kaito paslapties

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOt'lALIZMO PRADAI

I-abai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė.
Kaina ................................................54>c

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c

TIKRA TElSYBfi APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori iinoti apie Kušl
ių. V įsiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva 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 ateitis gali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi ga

Danutė Armonaitė, 15 me 
tų amžiaus lietuvaitė, kuri) 
Clevelande lanko high j 
schoolę, išgirdusi andai, 
kad Jungtinių Tautų orga 
nizacijos generalinis sekre
torius Trygve Lie ruošiasi 
vykti Maskvon (jis jau yra 
grįžęs iš Maskvos—Red.), 
parašė jam laišką, tarp kit
ko sakvdama:

“Prarau tamstą paprašyti 
jį (Staliną), kad jis paleis
tų mano mamą ir broliuką 
it vergų stovyklos Sibire ir 
leistų jiems atvykti Ameri 
kon. . . .”

Toliau Armonaitė aiški
na savo laiške, kaip jos mo
tina su broliuku pateko Si
biran. Sako, apie 10 metų 
atgal mano tėvai nuvyko iš 
Amerikos pažiūrėti Lietu
vos. Kai Lietuvą užėmė 
rusai, kai pradėjo gyvento
jus areštuoti ir gabenti Si
biran Į vergų stovyklas, tai 
kartu buvo suimta ir išvežta 
Armonienė su savo mažu 
šuneliu.

Į Armonaitė sako, kad jos 
tėvas buvo gimęs Bostone, 
taigi Amerikos pilietis. 
Motina irgi buvusi Ameri
kos pilietė, bet Lietuvoj gi
musi, todėl maskoliai jos 
pilietybės nepripažino. Ka
dangi jos sūnelis buvo gi- 

’męs parvažiavus Lietuvon, 
tai raudonieji smurtininkai 
pasiėmė ir jį.

Į J. Armonas, kaip ameri-

KAS YRA VAGIS?

žydrioj padaržėj ereliai mau
dos.

Lydi motulės užgeltos

Rusijos bolševikų spauda 
’ j nesenai paskelbė, kad tele

viziją išradęs vienas Sovie
tų inžinierius, bet Amerikos 
kapitalistai tą išradimą pa
vogę ir dabar vartoja kaip 
savo.

Tuo tarpu yra gandų, jog 
Maskva yra atsiuntusi Ame
rikon apie tuziną šnipų, kad 
sužinotų arba pavogtų pa
slaptį, kaip televizija yra 
padaroma ir kokiems tiks
lams ji yra vartojama.

Kad korkos prie bonkų 
nepridžiutų, užkemšant rei
kia jas patepti glicerinu.

UŽMUŠĖ MOKINĘ

17 metų mokinė, Lorraine 
Hess, buvo žiauriai 
Milville, N. J. PoHdja 
piai ieško žmogžudžio.

stro-

Skrisk, mano 
plotu.

neški klajūną

laive.

raudos.

slaptingu

giesmių giedotų,

K. Inčiura.

KAPAI
Už miesto, prie kelio 
Ramybės namar.
Gėlėms apsodinti—
Jų vardas kapai.

Palociai vienodi,
Pėdų tik šešių.
Niekas nepavydi 
Jiems šitų namų.

Viai čionai lygus. 
Turčius ar varguolis, 
Patalai jiems šalti 
Ir vienodas guolis.

Vaidų nei barnių 
Čionai negirdėti, 
šalti akmenėliai 
Ant kapų padėti.

Katrie tur saviškių— 
Papuoštas kapelis;
Kas draugų neturi— 
Apaugę smilgelėm.

Tai žmogaus troškimai 
Ir visos svajonės.
Viskas ką mes gaunam 
Pabaigoj kelionės.

(Prisiuntė 3. G.)

Moterys ir Dažai
Gerbiama redakcija! Jūsų 

redaguojamame laikraštvje 
(“Keleivis” Nr. 20, geg/l7 
d.) atspausdintas rašinėlis 
“Kokias Moteris Mėgsta 
Vyrai.” Sveikinu, kad ke
liate viešumon tokias min
tis.

Atvykus i šį Amerikos 
kraštą ir pamačius gatvėse 
prisidažusias. su cigaretė
mis dantyse, moteris, liūd
na iki pasigailėjimo daro
si, kad moterys taip save 
žemina. Manau, kad toks 
negailestingas natūralaus 
jnoters grožio paniekini
mas, per dažų vartojimą ir 
rūkymą, yra toli pralenkęs 
amerikonišką “stvle’* ir vir
tęs negražia moterų liga. 
Čia dažosi visos: ištekėju
sios moterys, mergaitės ir, 
po 15 metu. oaauglės. Ame
rikos moteris dažymosi ir 
rūkymo “menu” pralenkė 
Europos moterį. Europoje, 
palyginus, dažai ir kiti pa
gražinimo reikmenys nėra 
brangus ir visiems luomams 
pasiekiami, bet ten mote
rys turi, kosmetikos varto-

Verdant kopūstus arba 
svogūnus, reikia įmesti rie
kutę citrinos. Tąsyk nebus 
jokio nemalonaus kv

KARALIŠKA

Japonijos Imperatoriaus duk
tė, Taka. ištekėjo už “papras
to” žmogaus, vieno valdinin
kėlio ir, kaip ir visos šeimi
ninkės, mazgoja indus. Ja
ponijoj tas atsitikimas/ yra 
takai nepaprastas.

gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Atsiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų i[ įdomių 
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. 
Kaina ......................................% $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui teikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ....................................... 15c

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romo* 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas, šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad ją 
moterys, dukterys ir mylimosios ne 
papultų į tokią kunigų globą. PsfS- 
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia
Kaina ............................................ 25c
ŽEMAITĖS RASTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
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
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
♦;krai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. <3.00
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina ................................... 10c

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių Ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojimama, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina .......... 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA?

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos 
žmonės kuria per amžius! šį intri
guojantį politiškai-ekonoinišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................... 10c
SOCIALIZMO TEORIJA 

šis veikalas trumpais ir aiškiais
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
irau g įjos fortuos, ir kode! turės bu 
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c 

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstoto nužudymą caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 23 ypatus. 25c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. _ Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... <1.25 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kukius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonėr 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. <1.00
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dain-js 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyg3 palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina .................................. <1.00
SAPNININKAa

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Sale mono galva, išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. <1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino SSV5 Ikj- 
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina................................................. 26e
KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl iia 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas.......... koe
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo n»ri 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žino.įi- 
mą. šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ..................................

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta
ir papildyta laida. Kaina __ _ 25c
TAVO KELIAS J
SOCIALIZMĄ, 

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 26c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias .Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbao.'' 
SOCIALDEMOKRATIJA IR
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina.............................. 20c
TABAKAS

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

So. Boston 27, Mass.

M am y t ė La b ai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- 
a užrašiau jai “Keleivį.”

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, dukrele, 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 mainytė. Adresuokit taip:

Keleivis
636 E. Broadaray, So. Boston 27,
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ils Plataus Pasaulio
Girių Gaisrai Kanadoj i Korėjos Balsavimas

Kanadoj, Nova Scotia' Gegužės 28 d. Pietinėj 
provincijoj, kilo milžiniški Korėjoj buvo renkamas 
giriu gaisrai. 15,000 ake- parlamentas. Visos didžio 
rių giriu jau išdegė vienoje sios, prezidento Rheee vy- 
vietoje, o gaisrai siaučia ir riausybę remiančios ,parti- 
kituose tos provincijos miš- jos rinkimuose pralaimėjo, 
kuose. Per tris praeitos sa- ir buvo išrinkti nepriklau- 
vaitės dienas gaisrai padarė somi atstovai. Susirinkus 
daugiau nuostolių, negu naujam parlamentui birže- 
normaliai gaisrai padaro !io 19 d. vyriausybė turės
per istisus metus.

Egyptas ir Anglija

| jam prisistatyti ir prasyti 
i pasitikėjimo, arba trauktis.

Egypto vyriausybė krei
pėsi Į Angliją ir reikalauja 
tuoj pradėti
peržiūrėjimo

Italijos Gynimas
Italijos maršalas, Giovan- 

ni Messe, sako, kad Italija 
derybas dėl karui kilus galėtų išstatyti 
1936 metų tiktai 8 nepilnai ginkluotas

anglų-egyptiečių sutarties, kariuomenės divizijas ir to- 
Egyptas reikalauja, kad dėl vargu galėtų laikytis 
Anglija visai ištrauktų savo prieš ne mažiau, kaip 45 
kariuomenę iš Suezo kana- rusų ir jų satelitų divizijas, 
lo zonos ir perleistų Egyp- ! kurios butų mestos prieš 
tui Sudano provinciją, kuri Italiją. Maršalas siūlo pa
guli tarp Egypto ir Abisini- didinti italų ginkluotas pa
jos palei Nilo upę. Dėty- jėgas.
bos greit prasidės. --------

_______ Kinijos Komunistai
Kinijos komunistinės vy

riausybės užsienių reikalų 
ministeris, Chou En-lai, at
siuntė telegramą Jungtinių 
Tautų sekretoriui ir reika
lauja užleisti Kinijos komu
nistinės vyriausybės delega-

Argentina ir Atomai

Argentinos vyriausybė 
skelbia, kad ten Įkuriama 
atominės energijos komisija 
ir prasidės tyrinėjimai dėl 
pritaikymo atominės energi-

tui saugumo tarybos vietą, 
o taip pat ir vietą kolonijų

jos krašto gynimo reika
lams. Dekretas apie ato
minės energijos komisijos'priežiūros taryboje.
Įkūrimą paskelbtas birželio j —---- ; .
2 Kipro Salos Likimas

Pacifiko Gynimas

Septynios Azijos pietry
čių valstybės — Filipinai, 
Australija, Indija, Pakista
nas, Indonezija, Siamas ir 
Ceilona?—turėjo konferen
ciją ir nutarė derinti savo 
kariškas pajėgas, kad galė
tų sėkmingai priešintis bol
ševizmo agresijai Azijoj.

KEEETYIS, SO. 'BOSTON

PBR PLAUKĄ WL1KO GYVAS

Laike automobiliu lenktynių Pontoną. Calif., vienas pagarsėjęs lenktyniaut n(’luick 
Stevenson, nebesuvaldė mašinos ir ji kelis kartus ore apsivertė (viršuj parodyta ieš
mu). Visi žiūrėtojai manė, kad vairuotojas tur būt užsimušė vietoje, bet (dešinėj) 
matytis, kaip jis išlindo iš apsivertusio automobilio visai lengvai apibružintas.

Naujienos is Kanados
“Karas ar Taika”

Visą pasaulĮ dabartiniu 
metu labiausiai jaudina 
klausimas “karo ar taikos.” 
To reikalo gvildenimui vi
sur skiriama begalės straip
snių laikraščiuose, paskaitų 
per radio ir daugelis storų 
knygų žymių bei Įtakingų 
pasaulio politikų. Pastaruo

Nauji Leidiniai

Trijulė Ispanijoj,” S. S. 
“Pasaulis Be Dolerių,” 
“Vengrijos Darbininkų Bu-

REIKALINGAS PUSININKAS
Paieškau pusininko prie saliuno "ar 

kitokio biznio. Turiu graną vietą, 
j,! ie vandens, sveika gyvent. As 
esu viena moteris todėl sunku apsi- klė, “Latviu SoCialtiemO- dirbti ir brangiai kainuoja. Kas 

‘norėtų prisidėti, aš sutikčiau eitikratų Veikla Tremtyje”—
; apie musų kaimynus kiek
vienas privalo kai ką žino
ti. Yra ir visa eilė infor
macinių straipsnelių, yra 

'žodis tiems, kurie daug šne
ka apie veiklą, laisvę, ne
priklausomybę, bet 
patys nedaro, kad tas gery
bes iškovoti—tie teperskai- 
to vedamąjį “Suaktyvėki- 
me!” “Darbe” yra apsa
kymėlis ir eilėraščių.

Žurnalas “Darbas” me
tams kainuoaj tik $1, atski
ras numeris 25c. Kur kar
tais be reikalo nenukrinta 
doleris ar centas.. Kodėl 
tie kartais be reikalo lei
džiamieji pinigai neturėtų 
paremti naudingo ir reika
lingo leidinio, “Darbo” žur
nalo? Jo adresas: 636 E. 
Broadway, So. Boston 27, 
Mass.

ant puses.
.Mrs. M. A., 
841 Biddle, 

Wyandotte, Mich.

<24) .i

SANDĖLIS KNYGŲ-ŽOLIŲ

DARBAS Nr. 2 (9). 1950 metų 
antrojo bertainio sąsiuvinys. 
Leidžia Lietuvių Darbininkų 
Draugija.

GERA GASPADINfe
Esu perą gaspadinė ir ieškau 

darbo. Norėčiau gauti vietą ant 
farmos. Kam reikia geros šeimi
ninkės, prašau kreiptis šiuo adresu: 

Mrs. M. I).,
844 Biddle,

Wyandotte, M ich.

ĮFrenzelių fanuos Oakvillėj 
ir ios pasiklausyti kviečia
mi atvykti kaip iš Hamilto
no taip ir iš Toronto visi tie 
lietuviai, kurie tuo klausi- savo turiniu ir Įvairus ir Įdo-

Ir šis “Darbo”

Graikijos vyriausybė pra 
nešė Kipro salos graikų at-;ju metu tj£ atkreipė Į 

‘save skaitančio ir galvojan
čio pasaulio dėmėsĮ žinomo

stovams, kurie buvo atvykę 
Į Graikiją prašyti, kad ta 
sala butų prijungta prie 
Graikijos, kad šiuo metu 
Graikijai nepatoggu kelti 
Kipro salos prijungimo 
klausimą, bet patogiu mo
mentu klausimas bus pakel
tas. Kipro sala priklauso 
Anglijai.

mu Įdomaujasi. Kap iš 
Hamiltono, taip ir iš Toron
to Oakvillė pasiekiama au
tobusais, kurie eina kas va
landa.
Joninių Laužas- 
Piknikas Oakvillėj

CHICAGOJ ŽUVO 33 ŽMONĖS

Chicagoj įvyko gatvėkario su gazolino tanku susidūri
mas. žuvo 33 gyvybės, šiame vaizdely matosi apdang

styti lavonai.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.

Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra Išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubilieums Va
jus. įstojimo nereikia mottti. Daktarui už egzamina
vimų apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba į Centrų adre-

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
307 W. 30th SL Now York 1, N. Y.

John
Foster Dulles knyga “War 
or Peace.” Ta aktualia kny 

,-ga susidomėjo ir socialistai 
kaminskiečiai ir jos aptari
mui bei išgvildenimui pa- 
skyrė savo eilini susirinki 
rną, kurs Įvyko pas drg. An- 
cevičius, Oakvillėj, gegužės 
27 d. Referavo Dr. Anee 
vičius, kurs savo referato 
(pradžioj susirinkusius su
pažindino su knygos auto
rium, nupasakodamas jo 
politinės biografijos svar
besnius momentus. Po to 
jis gyvai ir vaizdžiai refe
ravo visus J. F. Dulles kny
goj su nepaprastu atvirumu 
paliestus tarptautinės poli
tikos svarbiausius klausi
mus. Referatas iššaukė ne
paprastai gyvas ir Įdomias 
diskusijas, kuriose dalyva
vo didelė dauguma susirin
kimo dalyvių. Paliesto klau
simo visapusiškam išgvilde
nimui nepakanka vieno dis
kusinio susirinkimo. Tie 
klausimai bus toliau nagri
nėjami ir sekančiuose dis
kusiniuose susirinkimuose, 
kuriuose bus nagrinėjama 
tema, “Ar bolševizmas yra 
nenugalimas?” pagal New 

jYorko Universiteto profeso
riaus James Burnham nau
jausias knygas.

Kaminskiečiai Minės 
Lietuvos Okupacijos 
Dešimtmetį

Artimiausiu laiku kamin
skiečiai nutarė padaryti 
mažą nukrypimą nuo savi
auklos ir artimiausią susi
rinkimą darys po atviru 
dangum ir skirs lietuviškų 
reikalų aptarimui. Toks 
nepaprastas susirinkimas 
Įvyks sekmadienį, birželio 
18 d., 2:30 vai. po pietų ir 
jo dienotvarkėj bus tiktai 
paskaita tema: “Kodėl ir 
kaip prieš dešimts metų 
Lietuva neteko savo nepri
klausomybės.” Paskaita

mildinvū politiko Jau pernai vasarą ruošia
mi Oakvillėj socialdemo
kratų piknikai ir subuvimai 
išsidirbo sau geriausių pra
mogų vardą. Bet šiemet 
socialdemokratai žada pra
lenkti pernykščius metus. 
Kaminskiečiai, susitarę su 
Toronto socialdemokratų 
organizacija, jau dabar rao- 
šiasi Joninių laužui-pikni- 
kui, kurs Įvyks šeštadieni, 
birželio 24 d., Oakvillėj, 
miškely prie Frenzelių ir 
Novogrodskų farmų. Pik
niko pradžia bus 7 vai. va
karo. Bus platformos šo
kiams, tinklinio aikštelė, 
laužas, puiki orkestrą ir vi
sa eilė Įvairiausių staigme
nų. Taigi jau dabar visi 
prašomi Įsidėmėti paminėtą 
datą ir iš anksto ruoštis pik
nikui.
Sekanti* Diskusinis 
Susirinkimas

Sekantis kaminskiečių su
buvimas skirtas saviauklos 
reikalams Įvyks pas -drau
gus Frenzelius. šiais me
tais tai bus iš eilės penktas 
diskusinis susirinkimas. Ja
me bus svarstomas refera 
tas aktualia tema, nes ka
minskiečiai yra nusistatę 
neruošti nei vieno diskusi
nio susirinkimo be referato 
ir to nusistatymo kietai lai
kosi. Paskutiniame disku
siniame susirinkime dalyva
vo draugų kaip iš Hamilto 
no taip ir iš Toronto. Ke
letas naujų narių Įsirašė i 
kaminskiečių organizaciją. 
Be narių diskusiniuose su
sirinkimuose gali dalyvauti 
kitų socialistinių organiza
cijų nariai ir kaminskiečių 
Įvesti arba rekomenduoti 
svečiai.

Kaminskietis.

mus. Straipsniai aktualio
mis temomis ir liečia klau
simus, kuriuos susipratęs 
žmogus privalo žinoti, jei 
jis nenori atsilikti nuo bė
gančio gyvenimo. Imkime 
pavyzdžius. Argi šiandien 
protingam žmogui nesvar
bu žinoti, kuo stalinizmas 
skiriasi nuo titoizmo? Ir 
Tito ir Stalino ožiavimasis 
nėra pripuolamas reikalas. 
Komunistų šeimoje išdygę 
vaidai gresia sovietiškajam 
totaliam stalinizmui skili
mu. Tito šūkis—visos ko
munistinės partijos turi bū
ti lygiateisės—randa vis 
daugiau pritarėjų. Tat, kam 
šis klausimas rupi, teper- 
skaito St. Ilgūno straipsni 
“Titojizmas.’

Vakarų Vokietijoj eina 
didžiulės grumtynės tarp 
darbininkijos ir kapitaliz
mo. Pirmiesiems vadovau
ja socialdemokratai, ant
ruosius gina krikščioniškie
ji demokratai. Kaip tosios 
grumtynės vyksta, kokios 
taktikos laikosi priešinin
kai. kas ir kodėl laimi ir 
kas pralaimi, vis tai klausi
mai, kurie skaitančiam ir 
visuomeniškai susipratu
siam žmogui žinoti ir su
prasti reikia.

Straipsnely “Australijos 
Darbiečių Pralaimėjimo 
Priežastys” gvildenamos tos 
priežastys ir duodama su
prasti kokios jėgos Austra
lijoj rinkimuose grūmėsi. 
Australija, kuomet toj ša
ly gyvena nemažas musų 
tautiečių būrys, šalis ir jos 
tvarka studijuotina ir bend
rai žinotina.

“Darbe” rasite J. Skied
ros straipsnelį “Reakcijos

GASPADINEI PAGRI.BININKĖ
Tremtinė ieško darbo prie šeimy

nos. Maloniai dirbtą už maistą, 
kambaij ir mažą atlyginimą. Kreip 

numeris ***** »«*? adresu: .Marė Janušauskiene,
1 Harrison Park, 
Dorchester, Mass.

Vainikėlis, maldų knyga, mišių 
maldos su paveikslais, Tilžės
spaudos ................................... 75c

nioL-ni Ramybės šaltinis, stambiom 
IUCKU raiuėm ..................................... $4.00

Lengvas Budas Išmokt Angliš
kai .............................................. SSc

Karvės ir nauda iš jų, kaip da
ryt gerus sūrius ................... 25c

Lietuviška ir angliška virėja, 
kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų ................................... $1.25
Dainorius, apie 120 dainų rin
kinys ........................................... 75c

Laimė, Planetos ir sykiu Ka
balas ....................................... 4Oc

Pekla, kur ji yra kam reika
linga ......................................... .'15c

Pralotas Alšauskas ir jo mei
lužė ........................................... 25c

Duktė Marių, graži apysaka.. 25c 
Gudrus Piemenukas ir keletas

kitų pasakų ........................... 25c
Kaip Duktė Gyveno Pustynėje 25c 
Velnias Kapitonas, 2 tomų,

400 pusi...................................... $1.75
Vežimas Juokų ir kitokių

trumpų pasiskaitymų ........... 25c
Girtuoklių Gyvenimas su ke

liais paveikslais ..................... 25c
ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE 

Nervų Tonikas, stiprina nervus $1.00 
Nuo Cukrinės Ligos (Diabete*) $1.00 
Nebūk Sutukęs, eik kudyn.... $1.00 
Stambi Trejanka arielkai, 75c

ir ................................................ $1.00
Nuo visokių reumatiškų saus

gėlų .................... ;.....................
Nuo Inkstų ir Strėnų gėlimo..
Nuo Kosulio, Dusulio, Mainų

Astmos ......................................
Nuo vandeninės ir širdies ligų 
Nuo užkietėjusių vidurių .... 
Plaukų Tonikas, sulaiko praži- 

limą ............................................

75c
75c

f-tC
75c
75c
75c

Pinigus geriausia siųsti money or
deriu. Bet jei norit, vaistus bei 
knygas galim išsiųsti apdėtu mokes
čiu. C.O.D. (23)

M. ŽUKAFTIS
335 Dean Park, Spencerport, N. Y.

Norėčiau susirasti sau kokį nors 
darbą ant farmos ar prie namų. 
Esu patyrusi gaspadinė ir moku 
bučernės darbą. Mano amžius, 59 
metai. Sveriu nedaug. Mrs. M. R., 
215 E. 107th St., Chicago 28, III.(»)

ATSIVEDIMAI
Paieškau vedybų tikslu draugo 

tarp 45 ir 55 metų amžiaus. Aš esu 
56 metų, paaitarinti, su pinigais, 
našlė be šeimynos. Prašau rašyti 
teisingai. Adresas: (24)

Z. P. M.
6556 So. Westem Avė., 

Chicago 29, III.

Dar falima gauti “Kėlei 

Kalendorių 1980 me-

_____________Unw- •kaitymų i, in
Įvyks miškely prie draugu Į formacijų.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite ši A. Ijfllio kapi
talinį veikalą. Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12. įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

516 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių, 

viduriu uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam i jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadwav 

South Boston 27, Mass.

Paieškau širdies draugo, nuo 42 
iki 45 metų amžiaus. Gali būt vai
kinas arba ir našlys, nes ir aš esu 
našlė.

I„ RazLs,
82 Second St., Elizabeth, N. J.

Paieškau moters apsivedimo tiks
lu, nes vienam persunku atlikti na
mų Ir biznio darbus.—Baronas, 
11059 Dodge Rd„ Van Dyke, Mich.

(22)

DYKAI ^BANDYMAS

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raomeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į: (20)

Rosse Products Co-, Dept. x-9 
2708 Fanrell Are., Chicago 45, III.

KUO UŽSISENfeJUSlŲ. ATVIRŲ

Sfauidžiiį Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jta 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 

i miegoti, nes jų užsisenėjusios šais- 
1 dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir akaudžrų žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomas 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISl 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiastančios ir aaskil 
odoa. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I^gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$2.60. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monevj 

i orderį į: (11-li
LEGULO, Dept. 3,

<847 W. 14th Street. 
CICERO 50. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaokazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią 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, ivel ų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti važy*, ftiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

t

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

KELEIVIS
South Boston 27, Maaa.

I I



Puslapis Aštuntai KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 23, Birželio 7, 1950

Vietinės Žinios
KULTŪROS RĖMĖJŲ i TURTUOLIS APVOGĖ

SUSIRINKIMAS SEARS ROEBUCK A CO.
ORLAIVIO KELEIVIAI 
IŠSIGELBĖJO ATLANTE

Amerikos Lietuvių Tarybos
Bostono Skyriaus Pareiškimas

šeštadieni, birželio 10 d., 
8 vai. vakaro, bažnytinėj 
salėj, prie Fifth St, bus 
Kultūros Rėmėjų susirinki
mas. Visi nariai kviečiami 

Į dalyvauti.
Valdyba.

Samuel Brody, turtingas Nakčia iš pirmadienio į

Šių metų birželio mėn. 15 badauja, protestuodami J. M. Curley Žada Grįžti
d. sukanka 10 metų, kai So- prieš Sovietų Rusijos vyk- --------
vietų Rusija klasta ir ap-'domą lietuvių tautos žudy- Buvęs Bostono majoras, 
gaule, sulaužiusi visas su mą ir solidarizuodami su -James M. Curley, grįžo iš
nepriklausoma Lietuvos 
Respublika pasirašytas tai
kos, draugiškumo bei savi
tarpės pagalbos sutartis, už
puolė Lietuvą, sugriovė jos 
nepriklausomybę, įvedė 
žiaurų komunizmo režimą 
ir ligi šios dienos kankina, 
blaško ir žudo nekaltą lie
tuvių tautą.

Tuo pačiu laiku sukanka 
devyneri metai, kai sovietai

genocido aukomis, tuo no- Europos, kur jis lankė įvai
rėdami atkreipti pasaulio rias šalis, ir tik išlipęs iš lai-
galiųnų dėmesį tai, kokie 
baisumai viešpatauja musų 
senoje tėvynėje. (Norma 
liai valgo tik sunkiai dir
bantieji, ligoniai ir 
vaikai.)

vo Ne\v Yorke pareiškė 
laikraštininkams, kad jis 
jaučiasi *‘25 metus pajaunė 

;jęs” ir ateinančiais metais 
maži; statys savo kandidatūrą į 

musų miesto majoro vietą.
3. Birželio 18 d. (sekma- Jis sakė, kad visi didieji 

dieni) visose bažnyčiose miestų bosai dabar esą pa 
įvyksta pamaldos už nukan- šalinti, bet jis jaučia, kad 
kintus lietuvius, už laisvę ir jo laikas dar neatėjo pasi- 

įvykdė pirmąjį didelį lietu-j taiką. (šalinti iš politikos,
vių trėmimą į šaltojo Sibiro 4. Po pamaldų surengia Buvęs majoras Curley 
tundras 1941 m. birželio'mi mitingai su prakalbomis musų mieste turi daug šali- 
mėn. 14-15 dienomis. Jie [ ir rezoliucijomis. ninku, bet dabar keliami
išvežė mirčiai apie 40,000 5 tos šiurpios lietuvių (~ kandalai iš jo majoravimo
įvairaus amžiaus gyventojų tautos tragedijos akivaizdo-Į laiklN >’Pač gatvių grindimo 
—vyrų ir moterų, senelių ir ’
kūdikių, sveikų ir ligonių, 
ūkininkų bei darbininkų.
Nuo to laiko, kai raudonoji

je visi lietuviai aukoja vie- kontraktų skandalai, vargu 
nos dienos uždarbį ar pagal padidins jo įtaką, 
savo išgalę Lietuvos laisvi-i

Cambridge kontraktorius, antradienį vienas keleivinis 
šį pirmadienį teisme prisi- orlaivis su 65 žmonėmis nu- 
pažino, kad jis bendrai su krito į Atlanto vandenyną 
kitais dviem savo sėbrais netoli Floridos. Šį antra- 
apvogė didžiąją Sears Roe- dieni nukritusio orlaivio 
buck kompaniją, dalydami ieškotojai pastebėjo juroje 
tai kompanijai užpirkimus mažus laivukus su išsigelbė- 
ir sukčiaudami. Turtuolio jusiais keleiviais netoli Mia- 
vagysčių sėbrai buvo A. J. mi miesto ir tuoj pasiųsta 
Wasel, dorchesterietis, bu- laivas keleivius išgelbėti iš 
vęs Sears Roebuck kompa- juros. ,
nijos užpirkėjas, ir tūlas* --------- -----------------
Libby, kuris jau sėdi kalėji- BIZNIO SĄLYGOS .PER 
me už kitokias suktybes.1 VASARĄ BUS GEROS
Sprendimas toje byloje bus ---------
išneštas tik rudenį. Tur į Gegužės mėnesį Naujo- 
tuolis prisipažino pavogęs sios Anglijos dirbtuvės dir- 
$67,061. bo geriau, kaip balandžio

mėnesį. Taip praneša už
pirkimo agentų draugija. 
Sako ir šią vasarą biznio 
sąlygos busiančios geros, 
bedarbų skačius eisiąs ma
žyn.

DORCHESTERIO 
KLUBO SUSIRINKIMAS

SEIMELIS NEGALI
PRIIMTI BIUDŽETO

Protestuoja Nuomų Kėlimąnimui. Aukas siųskite ALT 
armija 1944 m. antrą kartą per organizacijas, 
okupavo Lietuvą, musų se- Miesto Housing Authori-
noje tėvynėje vyksta baisus Tautiečiai: Musų pagal- r y pranešė South Bostono 
ir istorijoje negirdėtas tero- bos ir užuojautos saukiasi naujųjų projektų gyvento- 
ras, kuris planingai siekia j musų senoji tėvynė Lietuva, jams prie Broadvvay, kad jų 
išžudyti prie savo gimtosios Mes esame visi to paties nuomos nuo liepos mėnesio 
žemės prisirišusią ir dėl lai- kraujo lietuviai 1 Asaros. bus pakeltos. Pakėlimas 
svės kovojusią lietuvių tau- besiiiejąs kraujas—yra vie- bus nuo 3 iki 25 dolerių mė
tą. Jau nužudyta ar iš-: nėšiui. Broadway projek

Massachusetts valstijos 
seimelis vis dar negali susi
tarti dėl ateinančių metų 
biudžeto, kurį republikonai 
senate užblokavo. Jeigu 
iki liepos mėnesio biudžetas 
nebus priimtas, tai valstijos 
tarnautojai negalės gauti 
algų. Seimelio partijos da
bar tariasi, kaip išspręsti tą 
reikalą. Mat, senate repub
likonai ir demokratai turi 
lygų skaičių balsų, todėl tik 
kompromiso keliu galima 
biudžetą priimti.

NUŽUDĖ SAVO TETĄ

Eilinis D. L. P. Klubo na
rių susirinkimas įvyksta šį 
penktadienį, birželio 9 d., 
nuosavame name, 1810 
Dorchester Avė. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Dėl Baleto Koncerto

Tas šauksmas ateinatremta mirčiai apie 800.000 mas. 
lietuvių’ Vien praėj
žiemą išvežė apie 800 va-į iš to didžiojo tautų kalėji- 
gonų pripildytų žmonių, mo. kuri įsteigė Europoje 1 _
Tame skaičiuje yra nema- ir Azijoje rusiškas komu-;Sįui0

praėjusiai iš už geležinės uždangos-
tuose gyvena karo veteranai 
ir jie vieningai protestuoja 
prieš nuomų kėlimą.

žai Amerikos lietuvių arti
mų giminaičių ir Amerikos 
piliečių. Likusieji gyvena 
nuolatinėje baimėje, ne
žmoniškame nuskurdime ir 
varge.

Amerikos Lietuvių Tary
ba ir Vyliausias Lietuvos'

nizmas.
Amerikos Lietuvių Tarybos 
Bostono Skyriaus Valdyba.

SLA Apskričio Piknikas

Ateinanti sekmadieni, bir-

Referendumą 
Dėl Parapijinių Mokyklų

Išlaisvinimo Komitetas savo iželio 11 d., bus >LA Antro tonaj

Massachusetts valstijoj 
veikia įstatymas, pagal kurį 
valstija parūpina vaikų 
transportacijai į mokyklas 

įbusus ir katalikiškoms pa
rapijų mokykloms. Protes-

19 metų vyrukas, Wm. 
W. Ehvell, šį pirmadienį 
Malden teisme prisipažino 
nužudęs savo 56 metų tetą 
Viola L. Tuiiy jos namuose 
Melrose. Kaltinamasis gy
vena Maine valstijoj, jis 
praeitą savaitę atvyko ke
lioms dienoms pas savo tetą 
ir ją nužudė dėl kokių tai 
neaiškių priežasčių.

Jauniklių Nelaimės

Ryšium su “Keleivio“ 22 
Nr. tilpusio straipsneliu 
apie baleto koncertą, Lietu 
vių Kultūros Rėmėjų valdy 
byba trumpai paaiškina štai

atsišaukimais paragino tin
kamai paminėti šią dvigubą 
musu skausmo sukakti. Pa

nuo 1936 metų jau
Prie Fort Kent, M e., vie 

nas automobilis su keturiais
Apskričio piknikas Lithua- reikaiauja ^ėl to klausimo jaunais mokiniais atsidaužė
nian National Pai*.e, neL°^ipadarvti referendumą ir su-

_____________t nuo Lawrence ‘ Methuen* žinoti' aiškiai, ar valstijos
pildomai ALT Bostono sky-[Bus dainų, muzikos, kalbųĮffyventojai tą remia. Bet 
liaus valdyba kreipiasi į’\r kitokių gerų dalykų. Pla- yįa5sachugetts seimelis porą 

čiau apie tai paaiškinta skei iųa]^.y Sumanymą atmetė.Bostone ir apielinkėje gyve
nančius Amerikos lietuvius 
ir kviečia paminėti tas liūd
nąsias birželio dienas šia 
tvarka:

1. Birželio 14-15 dienos 
yra musų liūdesio, rimties 
ir pasiryžimo dienos. To 
mis dienomis nesilinksmina- 
ma ir nešokama.

2. Birželio 14 d. (trečia
dienį) visi Aerikos lietuviai

bime, kuris telpa šiame pu: 
lapy

Dabar grupė protestonų ku
nigų ir svietiškių vėl įnešė 
prašymą dėl referendumo, 
kad butų atšauktas taip va
dinamas 1950 metais išleis- 

Pereitą sekmadieni Ro-!tas Sears-Ruggs įstatymas, 
muvos Parke, Montelloj,[kuris leidžia parapijinėms 
buvo suruoštas South Bos -(mokykloms naudotis valsti 
tono lietuvių legionierių j J°s patarnavimu, 
piknikas, bet užėjęs lietus!
jį sugadino

Lietus Pagadino Pikniką

į troką, vienas 14 metų mo
kinys,R. Picard, žuvo vieto 
je, 2 jaunuoliai buvo su
žeisti.

Prie Lowell, Mass., vie
nas automobilis su trimis 
jaunais žmonėmis atsimušė 

medį. Automobilio vai
ruotojas. 21 metų Roger 
Lajoie iš Nashua. N. H., 
buvo užmuštas, o du jo ben
drakeleiviai atsipirko leng
vomis žaizdomis.

Atrado Mažojo Džeko
Foley Lavoną Upėje

Kalboms apie kokį “partiš
kumą” čia negali bud vie
tos.

Dramos studijai paramos 
organizavimas buvo vienas 
iš dviejų pagrindinių užda
vinių, kuriuos valdybai už
dėjo visuotinis Kultūros Rė
mėjų susirinkimas. Todėl 
ir dramos studijos pirmąjį 
spektaklį valdyba pati or
ganizavo taip, kaip sugebė
jo ir įstengė. Kultūros rė
mėjai platesnių paaiškini
mų visada galės išgirsti vi
suotiniame susirinkime.

Valdyba.

PADĖKA

Bričkus, Č. Kiliulis, L. Moc- 
kapetris, T. Šležas, R. Ta
mošiūnas, A. Žilinskas) ir 
inžinieriai B. Galinis ir E. 
Manys.
Liet Kult Rėm. Valdyba.

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

šų 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, p'.umbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broad *ay, So. Bostono
Tel. SO 8-4118

S. L. A. Antro Apskričio 20-tas Metinis

PIKNIKAS
Birželio (June) 11, 1950 

LITHUANIAN NATIONAL PARK
Nortb Lowc1l Road (Route 113) 

LAWRENCE-METHUEN, MASS.

Pušynas yra gražus ir svetainė didelė. Gros pagar 
sėjusi Jono Dirvelio Orkestrą ir dainuos Gabijos 
Choras, grupės ir solistai.
Kalbės prokuroro padėjėjas adv. KAZYS KALI
NAUSKAS, buvęs šio apskričio pirmininkas, ir da
bartinis pirm. inž. ALEKSANDRAS CHAPLIKAS. 
Pasakys savo žodį ir iš tremties atvažiavusieji sve
čiai.
Bus tarp senų amerikonų ir naujakurių spėkų ban
dymas—virvės traukimas. Bus visokių žaidimų ir 
sporto kontestų, kuriuos laimėjusieji gaus vertingų 
dovanų. ,
BUŠAI išeis nuo South Bostono Lietuvių Salės, E ir 

Silver Sts., 12 valandą dienos
Visi Naujos Anglijos lietuviai kviečiame dalyvauti 

ir sykiu turėti “good time.”
SLA Antro Apskričio Valdyba.

Nuo gegužės 23 d. ieško
mas 5 metų Jackie Foley iš 
Brookline po dvejų savaičių 
buvo atrastas Brookline 
drumzliname upeliuke. Vai
kas prieš dvi savaites dingo 
-oje upėje, kitas vaikas sa
kė, kad jis įkritęs į vandenį, 
bet jo lavono niekaip nega 
Įima buvo rasti, nes jis bu- 

ivo [grimzdęs į upės dum
blėtą dugną.

Admirolas Atsisako 
Vadovauti Bostono Uostui

Po visą Naująją Angliją 
policija ieško kur tai din
gusią Dorchesterio 16 metų 
mergaitę. Marilyn A.. Pa- 
rant, Roxbury mokyklos mesi.
mokinę.

L-o •
Baleto koncertas buvo 

tikrai gražus kultūrinis įvy
kis. Per pastaruosius metus 
kultūrinis gyvenimas Bos
tone yra labai pagyvėjęs ir 
visi tuo džiaugiamės. Ba
leto koncertas buvo ne pir
mas ir, be abejo, ne pasku
tinis gražiai praėjęs kultū
rinis parengimas. Organi
zacijų ar atskirų asmenų 
buvo taip pat surengti mu
sų operos solistų bei chorų 
koncertai ir pati visuomenė 
jiems už tai padėkojo.

Lietuvių Kultūros Rėmė
jų valdyba nesiima kiekvie
nu atveju visuomenės atsto
vavimo ir sveikinimo teisės 
bei pareigos. Kiek "jėgos 
leidžia, be abejo, mes esą 
me pasiryžę remti kiekvie
ną pozityvią kultūrinę pa
stangą. Ryšium su baleto 
koncertu, kurį rengė pati 
baleto grupė, Lietuvių Kul
tūros Rėmėjų valdyba krei
pėsi viešu žodžiu per spau 
dą. prašydama narius ir vi 
suomenę į jį atkreipti dė- 

Jokia kita parama iš

Lietuvių Kultūros Rėmė 
jai Bostone dėkoja visiems, 
padėjusiems suruošti Lietu
vių Dramos Studijos vaidi
nimą gegužės 7 d. ir gerb. 
svečiams, atsilankiusiems į 
vaidinimą. Ypatingą padė
ką reiškiame:

Padėjusiems pagaminti 
dekoracijas Bajerčiui, Če
pui, Daniusevičiui, Gurkie- 
nei, Juodkienei, Montvilai.

Talkininkams išplatinti 
bilietus Barniui, Blynienei, 
Dr. Kalvaičiui, Nenortai, 
Šimėnaitei ir Antanui Ivui, 
leidusiam pasinaudoti jo i 
įstaigos patalpomis.

Tvarkdariams salėje Bos
tono vietininkijos skautėms 
ir skautams, V. Girniutei, S. 
Lizdenienei, Balčiūnaitei, 
Mockienei, Grabliauskui.

Arbatėlės rengėjams An
driui, Kalvaitienei, Končie
nei, Manienei, Starinskie- 
nei.

Atskirai turime pažymė
ti, kad netikėtai paprašyti 
vaidinimo svečiai mielai 
pagelbėjo nuardyti scenos 
dekoracijas tą patį vakarą: 
skautų “Tigrų“ skiltis (R.

RAD10 PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra- 
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te Imis sekantis:

1.—Muzika.
2—Artistė Juzė Krišto 

laitytė iš Worcesterio, bu
vusi Vilniaus Operos solis
tė.
3—Magdutės pasaka..

Po programų! prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
1 stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus
REIKALINGAS RIGERIS
Privalo turėt laisnį stalažams 

(stagings) statyt. Telefonuo- 
kit: SO 8-7924, Geo. Lozisky.

musų nebuvo reikalinga,

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broad way, South Boston

VIENINTELIS SI TAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtą.- per $35.000,000 Sutaupos per $31,000,000

DR. D. PILKA
Ofi»o Valandos:

Ir
t IU « 
T IU •

546 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

Telefonai: SOUth Boston 1SSO

TeL SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAO 

arti Upbam’s Gsmsr
DORCHESTER, MAS*.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSURANCM

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

17 ORIOLE STRER 
W«*t Rovhory. Maaa.

Tel. PArkway 7-O4O2-M.

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.

Ar Malevosit Namą?
Jei taip. paveskit darbą fir

mai Reg-La-Flo Painting Co. 
Apskaičiavimas dykai. Te'efo- 
nuokit: SO 8-7924. (25)

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, KimbaI Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimu Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

Admirolas L. E. Denfeld, 
[pasitraukęs iš kariškos tar- 
. nvbos, atsisakė paimti va- 
į dovauti Bostono uostui, nes 
esą uosto vadovybė priklau
santi nuo politikos. Kai kas 
įspėja, kad admirolas UeT} 
[feld įsitrauks ir pats į po*1* 
tiką ir šį rudenį gal staty- 

, siąs savo kandidatūrą ku
rioms nors pareigoms. Bos
tono uosto vadovas gauna 
per metus algos $15,000.

apsidrausk nuo 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
v $25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalais

kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2183

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

APSALGOKIT savo dokumentus, bondsus ir 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS 

Paimkit Nuomon Safe Deposit Bosą Tik 96 Ir Taksai

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TcL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandatrus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insttred 
Moven)

Parknuatom
«a pat ir j to-1 
Urnas vietai.
San id priežiūra, kaina 

S26 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS. 

TeL SOatb Boston 8-4S1S

t 8 e




