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Korėjos Paliaubų Derybos Vis
Dar 'Neproduktingos’
Po 23 Posėdžių Paliaubos Nepriartėjo; Bolševikai Užsi
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vikų Delegatai Tris Valandas Sėdėjo ir Nieko
Nesakė; Jungtinių Tautų Delegatai Ne
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Rusų Sportininkai
Negali Pralaimėti
Berlyne, laike komunisti
nio jaunimo sąskridžio, bu
vo daug sporto varžytynių.
Rusų sokerio komanda “Dinamo Maskva” laimėjo
mngtynes su vokiečių rink
tine sporto komanda, bet
laimėjo tik todėl, kad rusai
atsivežė savo teisėją, kurs
nusprendė, kad rusai yra
laimėtojai. 80,000 žiūrovų
pradėjo baubti po rusų tei
sėjo šališko sprendimo, bet
tas nepakeitė sprendimo ir
nišai grįžta namo laimėto
mis. Bolševikų spauda sa
ko, kad baubimas sporto
, rungtynėse yra senos nacio
nalistiškos dvasios pasireiš1 kimas ir smerkia jį, bet nie
ko nesako prieš tai, kad ru
sų komanda vežiojasi savo
teisėją, kurs visada spren
džia už savo komandą. Su
tokia tvarka rusai negali
’ pralaimėti.

Atskiro Numerio
Kaina 7 Centai

46 METAI

Rnsįja Dalyvaus Pasirašyme
Taikos su Japonija
Rugsėjo 4 Dieną Gromyko Atvyksta Sabotuoti Taikos
Sutarties Pasirašymą; Siūlys “Permainas” Taikos
Sutartyje; Mobilizuos Nepatenkintas Valsty
bes Prieš Taikos Sutartį; Amerika Prie
šinsis Sabotažui

Arkivyskupas
Amerika
Kalba Už Franka f^

ir Anglija iš-

laužyti derybų vietos neut
T
..
.. „ x d San Francisco rugsėjo 4 d.
ralumo, buvo atnaujintos, Senatorius Joseph McIs
Ispanijos
grjzęsi
Bosto-; pasirašyti
sutartį su
bet jos nepažengė pirmyn. Uarthy, republikonas iš
no arkivyskupas Cushing Japonija. Rusija deryba3
Bolševikų delegatai reika- Wisconsin’ Praeit3 savaitę
aiškino spaudos atstovams, dėl taikos surašymo su Jalauja, kad karo paliaubų
kad fašistine Ispanija yra ponija boikotavo
j San
linija butų 38-toji paralelė, lė viešumon, kad valstybės
vienintele Vakarų Euro- Francisco nutarė atvykti ir
o JT delegatai nemato jo departamentas tyrinėja 26
pos šalis, kuri yra ir pasi žada ten siūlyti permainas
kio reikalo trauktis iš už valdininkų ištikimybę. Jis
ryžusi ir pasiruosusi kanau- toikos sutart je.
kariautos teritorijos iki nė išvardijo visus tuos valdi
ti pnes komunizmą.
: visiems aišk kad Rusj.
ra sprendžiamas poltiinis ninkus ir nurodė, dėl kokios
Arkivyskupas
Ispanijoj'ja atsiunčia
delegatus
klausimas dėl Korėjos atei priežasties kuris yra tyri
turėjo pasikalbėjimą su getikslu kad įnešus
ties ir ypač, kol nėra tikru nėjamas.
nerolu Franko ir iš jo gavo nesantaiką į pasirašančiųjų
Išvardintieji valdininkai
mo, kad bolševikai tikrai
užtikrinimą apie Ispanijos sutartį valstybių tarpą. Mat,
tuoj pat paneigė jiems da
nori taikos.
pasiruošimą”
kariauti. dėl taikos sutarties su Japo
romus kaltinimus. Valsty
Apie Ispanijos diktatorių nija yra priešingumų įvai
Jau 23 posėdžiai buvo bės departamentas viešai
arkivyskupas sako, kad jis rių valstybių tarpe. Rusija
daromi su bolševikų dele pareiškė, kad šen. McCar
Kai
Vogė,
tai
Vogė
yra “labai širdingas, reli tikisi tuos priešingumus pa
gatais ir jau praėjo visas thy užsiima “šmeižtais,” nes
gingas ir nepuošnus vyras,” naudoti tam, kad taikos su
mėnuo, kaip dervbos su tyrinėjamųjų
valdininkų
Kuboje
patraukti
teismo
kurs tik iš būtinumo yra ap tarties pasirašymą atidėjus,
bolševikais pradėtos dėl kaltybė dar nėra įrodyta.
atsakomybėn
buvę
aukšti
suptas spalvuotos minios. o tuo tarpu Rusija nori
karo veiksmų sulaikymo, Šen. Lehman iš New Yorko
valdžios
pareigūnai,
kurie
Visi biznieriai, su kuriais įtraukti į derybas komunis
šitokia rakieta, sverianti su kurs 11.000 svarų^ buvo iš
bet kol kas nieko nesutar sakė, kad šen. McCarthy,
apsivogė
taip,
kaip
"
retai
šauta į viršų Naujosios Meksikos dykumoj. Ji iškilo į
arkivyskupas sakosi kalbė tinę Kiniją, kuri derybose
ta. Rugpiučio 11 d. posė pasislėpęs po kongreso ne
kur
pasitaiko.
Sako,
buvęs
viršų
135
mylias
ir
pasiekė
rekordinio
aukščio.
Viršuj
jęs
Ispanijoj, jam sakę, dėl taikos sutarties nedaly
dyje bolševikų delegatai liečiamybe, mėto purvus
kampe
matytis
armijos
sekretorius
Frank
Pace,
Jr.
(de

šalies
prezidentas,
Dr.
Grau
kad Franko yra “buteny- vavo ir į pasirašymą nėra
per 3 valandas sėdėjo ir gal visai į nekaltus žmones.
šinėj) ir gen. G. G. Eddy, bandymo lauko viršininkas.
ir
jo
aukšti
padėjėjai
pavo

bė,
” nes “arba Franko arba kviečiama.
nieko nesakė, o jei kalbėjo,
Sęn. McCarthy dėl šen.
gę
iš
valstybės
iždo
ne
ma

chaosas.”
O
tai tik trumpai pabrėždami, Lehmano priekaišto sakė,
Indija, Filipinai ir kitos
žiau,
kaip
$174,000,000.
Vi

kad jie reikalauja 38-sios kad
valstybės turi skirtingų pa
demokratų
partija Argentinos Peronas 68 Kongresmonai
sa eilė aukštų valdininkų Lavinama Pietų
paralelės paliauboms. Se esanti “komunistų ir suk
žiūrų į taikos sutarties sura
Areštuoja Opoziciją
Gauna Pensijas jau seniau patraukta į teis
kančiame posėdyje bolševi čių partija.”
Korėjos Armija šymą Japonijai. Jei Rusi
mą, o praeitą savaitę pat
kai patiekė Korėjos žemė Senato viena komisija
jai pasisektų sukelti tas
lapi, kuriame jie išvedė JT praeitą savaitę paskelbė, Argentinos diktatorius J. Pagal 1946 metais išleis raukti į teismą dar 8 aukšti
valstybes prieš taikos sutar
delegacijos siūlomą paliau kad republikonų vedama Peronas ir jo fašistinė par tą įstatymą kongresmonai pareigūnai, kurie nukniau Amerika davė daugiau tį, tai taikos sutarties pasi
karo patarėjų ir instrukto
bų liniją ir jų siūlomą lini rinkimų kampanija Mary- tija pradėjo “rinkiminę gali gauti pensijas iki gyvos kė “tik” $36,000,000.
rių Korėjos respublikai, rašymas ir įtraukimas Japo
ją palei 38-tą paralelę, bet lande buvo “paniekos ver kampaniją” prieš visas opo galvos, jeigu jie yra išbuvę Kuboje tų buvusių 18-kos
nijos į demokratinės koali
bolševikai vis laikosi savo ta” ir toje kampanijoje ne zicines graupes ir jau suki kongrese 2 terminu (4 me aukštų valdininkų byla yra kad ji galėtų perorganizuo cijos frontą butų sutrukdy
reikalavimo, kad paliaubos gražiai pasižymėjo senato šo į kalėjimą 22 opozicijos tus). Jau 68 buvę kongres vadinama “causa 82,” arba ti ir geriau paruošti savo ar tas.
butų daromos pagal senąją rius McCarthy. Bet jokia vadus iš liberalų, socialistų monai gauna tokias pensi 82-roji byla. Sako, pinigai miją. Ištisos pietinių korė Rusija prieš japonus ka
sieną. Jei abidvi pusės no bausmė už “paniekos ver ir konservatorių partijų. jas, kurios vidutiniai siekia buvo vagiami be jokios ato jiečių divizijos bus iš nau riavo tik 2 dienas. Ji į ka
ri baigti karo veiksmus, tai, tą” kampaniją šen. McCar Perono fašistinė partija vi $3,308 per metus. Pensijų dairos. Pavyzdžiui, iš cuk jo treniruojamos, apgink rą įsitraukė tik grobiui pa
sas opozicines grupes vadi aukštumas priklauso nuo raus darbininkų senatvės luojamos ir bėgyje kelių sidalinti ir iš to karo dau
atrodo, laimės ta pusė, kuri thy, rodos, negresia.
na “tarptautinio kapitalo” to, kiek metų kuris kon pensijų kasos pavogta $24,- mėnesių Korėjos respublika giausiai pasipelnė.
bus pajėgi ilgiau sėdėti ir
agentais ir sąmokslininkais gresmonas yra išbuvęs kon 900,000; iš Kubos veteranų turės gerai paruoštą kariš
nenusileisti. Bet JA dele
prieš
Argentinos tautą. grese. Kai kurie buvę įsta oensijų kasos virš $5,000,- ką jėgą, kuri, jei ir butų pa AMERIKOS PRAMONĖS
gacija turi abejonių, ar bol PERU IR EKVADORO
ševikai iš viso nori karo PASIENIO INCIDENTAS Areštai, spaustuvių uždari tymų leidėjai gauna po 000; iš iždo pelnų pinigus dalytos karo paliaubos, tu
PELNAI EINA DIDYN
nėjimas, pikta propaganda $793 per metus, o kiti gau kalant nukniaukta $3,000,- rės saugoti respublikos sau
veiksmų užbaigimo.
Praeitą ketvirtadienį Pe prieš opoziciją daroma są na ir iki $7.375. Iš viso 000; iš aukso pirkimo fon gumą nuo šiaurinės Korė
ru ir Ekvadoro respublikų ryšyje su besiartinančiais buvusių kongresmonų pen do iždo pavogta virš $4, jos bolševikų ir kinų puoli Federalinė prekybos ko
misija praneša, kad iš 25
mo.
(Pietų Amerikoj) pasieny linkimais, kuriuose fašistai sijoms per metus išleidžia 100,000 ir tt.
ŠVEICARIJOJ MIRĖ
JT karo vadas Korėjoj, pramonės šakų, visose iš
JUOZAS GABRYS je įvyko pasienio sargybi keta išstatyti dabartinį dik ma $225,000.
gen. Van Fleet, sako, kad skyrus 3, pelnai 1950 me
nių susišaudymas prie senai tatorių Peroną ir jo žmoną Pirmą kartą kongresmo
tais buvo daug didesni, ne
Rugpiučio 3 d. prie Vevey ginčijamos teritorijos. Kau Ievą į prezidento ir vice nų pensijų klausimas buvo PRANCŪZŲ KABINETE kada nors Jungtinių Tautų
36 MINISTERIAI jėgos turės pasitraukti iš gu prieš 10 metų. Pavyz
miestelio Šveicarijoj mirė tynėse yra užmušti keli ka prezidento vietas.
iškilęs 1942 metais, bet ta
Korėjos, bet kad kraštas džiui, automobilių pramo
Juozas
Gabrys - Paršaitis, reiviai. Peru skelbia, kad
da visuomenės protestas
tarpe lietuvių plačiai žino Edvadoro “girti kareiviai,”
privertė kongresą sau pen- j Prancūzų kabinetas, po nepaliktų be apsaugos, Ko nėje 1940 metais pelnai, at
skaičius mokesnius, siekė
mas politinis avantiūristas. atšventę nepriklausomybės Atlanto Nugalėtojai
sijų skyrimą atidėti. 1946 mėnesio įvairių derybų, rėjos respublika turės turėti virš 17 nuošimčių nuo įdėto
Siunčiami Atgal metais Įstatymas betgi pra praeitą savaitę sudarytas ir stiprią kariuomenę.
Paskutiniais metais Juozas šventę, pradėję šaudyti į
kapitalo, o 1950 metais pel
parlamento patvirtintas. J
Gabrys buvo pasiskelbęs Peili pasienio sargybinius.
ėjo
nai jau pasiekė 31 su vir
jį įeina 36 ministeriai iš ka
“Lietuvos Direktorijos” pir Šią savaitę iš abejų valsty Pokariniais metais iš Bal
Anglų
ir
Irano
šum
nuošimčio. Panašiai
talikų, liberalų ir “nepri
mininku ir buvo save nu bių praneša, kad pasienyje tijos kraštų, Suomijos, Esti
Derybos dėl Aliejaus yra ir kitose pramonės ša
jos, Latvijos, Lietuvos ir GEN. EISENHOWER
klausomų” valstiečių grupių.
matęs į Lietuvos preziden ramu.
kose.
Lenkijos į Ameriką atvyko U2 EUROPOS GYNIMĄ Socialistai už vyriausybę
to vietą.
Anglijos
diplomatinė
mi

apie 300 žmonių mažais laibalsavo, bet savo atstovų į
sija, kuri veda derybas su SUNKUSIS BOMBERIS
Generolas
Eisenhower,
Jaunose dienose J. Gab KORĖJOJ KETURI
vukais be amerikoniškų vi
kabinetą nepasiuntė.
Irano vyriausybe dėl alie
ATSIDAUŽĖ J NAMĄ
rys yra dirbęs ir kultūros MILIONAI PABĖGĖLIŲ zų. Dabar National Luthe- Atlanto Pakto šalių gink
jaus kasyklų tolimesnės ek
srityje, jo redakcijoj TMD
ran Council praneša, kad luotų pajėgų viršininkas,
sploatacijos, paruošė “ga Šį pirmadienį vienas sun
Amerikoje yra išleidusi Iš šiaurinės Korėjos į pie
Amerikos senato atstovams AZILIO TEISĖ
Vinco Kudirkos raštų rin tinę yra pabėgę apie 4,000,- 84 estai, atvykę į Ameriką Paryžiuje sakė, kad Ameri- LENKŲ JURININKAMS lutiną” planą, kaip tg gin kusis bomberis nukrito že
čą išlyginti ir vėl tęsti alie myn Seattle, Wash., mieste,
kinį, jis yra prisidėjęs ir 000 žmonių, kurie grįžtant 1948 metais, yra išdepor- ka turėtų arba visai trauk-------tuojami
iš
Amerikos
į
Šve

prie didžiojo Vilniaus sei bolševikams į šiaurinę Ko
tis iš Europos, arba jei no- Švedijos vyriausybė pri- jaus kasimą. Anglų pasiū atsidaužė į gyvenamą na
mo organizavimo 1905 me rėją geriau norėjo bėgti į diją, iš kurios jie atvyko. rima Europą ginti, tai gal pažino prieglaudos teisę 12 lymas rugpiučio 13 d. įteik mą, per tą namą perskrido
tais; senais laikais buvo pietus su Korėjos respubli Apie 200 atvykusiųjų yra reikės pasiųsti ten daugiau lenkų jurininkų, kurie vie- tas Irano vyriausybei. Bet ir atsidaužęs vėliau į kalvą
“Lietuvos Ūkininko,” “Lie kos kariuomene, negu pasi paleisti “ant žodžio” ir jų kariuomenės negu šešias di- name mažame karo laive iš Irano praneša, kad ten išsprogo, kaip bomba. De
tuvos Žinių,” “Vilniaus Ži likti kęsti bolševikų terorą. klausimas išsispręs tada, vizijas. Gen. Eisenhower padarė sukilimą, sukišo lai- vyriausybė vargu skubins vyni žmonės žuvo toj nelai
nių,” “Ūkininko” ir dauge Pabėgėlių padėtis yra bai
sakė, kad Vakarų pajėgos vo karininkus į kajutes ir anglų pasiūlymą priimti, mėj, o keli žmonės buvo su
kai
senatas
priims
“
privati

lio kitų lietuviškų laikraš siai sunki, nes jie kenčia
yra nepalyginamai didės- atplaukė su laivu į Švediją, nes Irane didėja opozicija žeisti. Nelaimėje žuvo trys
nius
bilius,
”
pagal
kuriuos
čių bendradarbis. Velionis visokius nedateklius, bet jų
nės, negu ‘ Rytu bloko,” bet Lenkijos vyriausybė reika- prieš Dr. Mossadegh vy Boeing lėktuvų kompanijos
buvo gimęs 1880 metais tarpe labai mažai tėra no tie žmonės galės pasilikti musų pajėgos yra dar tikdavo maištininkus išduoti, riausybę dėl jos “nuolaidu- inžinieriai, kurie skrido tuo
mo.”
nelaiminguoju lėktuvu.
rinčių grįžti pas bolševikus. Amerikoje.
Garliavoje.
mobilizuojamo?.
įbet Švedija atsisakė.
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AVIATORIAI POTVYNIO METU

Kas Savaite
vietą tupykloje ir juos kar‘Deda Pamatu*’
: galima bus pamelžti ir sūrį
..
. .
...
. tu su tais, kurie tais “akpadarius pasiųsti pačiam
Komu".stų partijos pirremiasi
Stalinui į Kremlių.
mminkas, Wm. Z. roster, ... I1Z,
,
.
»
Bolševikų “Laisvėje” už
pagal “Laisvę,” "didžiulės
raZ su
Pasiskaičius
tokių
“
Lais

tinkame Lietuvos rojiško
energijos vyras dėl ligos buv<>
J aiakinaniagyvenimo aprašymą, kurį vės” kledėjimų, nenoromis
kyla
mintis,
kodėl
tie
nera

netraukiamas
eismo
atsa-.
caeku0Jamasi
, „ dabar
dedame ir į “Keleivį,” kad
komyben. Mat kapitalis- „di
ų,fams„ at_
skaitytojai patys įsitikintų, liuoti Stalino garbintojai
tims teisingumas atsizvel-1
•>
su nje.
nepasiskaito
pačių
Lietuvos
kaip Maskvos agentai žmo
gia j žmogaus ligą. Tas to. | nesiskait ti uob kad
Karo aviatoriai ištikus potvyniams Kansa- valstijoj dirbo be poilsio, kad išgelbėjus
nes mulkina ir kaip pusgal- bolševikų pranašysčių, • iš
kurių
jie
pamatytų,
kad
pirmininkas, pasisikalbeji- .
a, ta3
žmones ir jų mantą nuo vandens sunaikini mo.
Dešinėj matosi kareivių padirbtas
viškai jie supranta stalininį
me su spaudos atstovais, atšyla į jų delmoną.
lengvas laivukas. kuris plaukiojo patvynu<iomis vietomis ir gelbėjo pasilikusius gy
“socializmą.” štai tas lie bolševikai Lietuvoj 1955
metams
žada
(tiktai
žada)
sakė:
,
ventojus.
tuviškas rojus Stalino oku
Įdomu, kodėl nepaprašyti
galvijų skaičių padidinti iki
“
žmonės,
kurie
puola
ko

iš diplomatų atskaitos iš
pacijoj :
,
maždaug 1930 metais Lie kimus, nes kitokios baus- kurie įstatymu leidėjai žai- mų kai kuriuose kraštuose munistų partiją, kartu deda “užšaldytų” kreditų?
“Ateinančiose iš Lietuvos ži tuvoje buvusio skaičiaus.
x
mės tiems politikieriams džia su žmonių centais, ku- ir aiškus pasisakymas už pagrindus didžiulei, sąlydžiai
niose su didžiausiu džiaugsmu Gal
komunistinei partijai Jungti
“buožinės” karvutės nėra.
j
ne
be
jokiu
reikalo
bus
pažangiosios
demokratijos
pasakojama, kaip sujungę savo nedavė tiek pieno, kiek jos
nėse Amerikos Valstybėse— Morrison “Pravdoje”
Prezidentas
Trumanas
traukiami
iš
kišenės
ir
deidėjas
Rytų
Europoje?
žemės plotus, dirbdami sau,
Maskvos “Pravda” įdėjo
duoda Stalino gadynėje, sukiuždintos kontrolės įsta-Įdami į pelnagrobių kišenes.) Kalbant apie Europos Toji nuomonė, buk komunis
kolūkiečiai viršija maisto pro
tų partija gali būti sunaikin H. Morrison, Anglijos už
dukciją visose jos srityse. Iš pa bet mes labai abejojame, tymą pasirašė, nes jis buvo [Toks kišenių kraustymas Rytų tautų vadavimą Ame- ta žiauriais persekiojimais, sienių reikalų ministerio,
sėlių gaunamas gausus derlius ir kad karvės darytų skirtu pastatytas prie sienos. Jei .yra dąr šlykštesnis, kad jis riko je tuoj pat iškyla klau yra tikra kvailybė. . . .”
straipsnį apie demokratijos
plečiami pasėlių plotai.
Kas mą, ar jas melžia “buožė, nebūtų pasirašęs, tai viso- pridengiamas
rėksningu simas, kas svarbiau, ar va- Taip kalbėjo Zaratustra. svarbą piliečiams. Morri
metai prisiauginama daugiau ar bolševikas. O jei karvių kia kontrolė butų atpuolu-! “patriotizmu" ir mušimusijduoti Europą ar Aziją (Ki
Bet kodėl Fosteris ir jo pa son puikiai papasakojo apie
galvijų, paukščių. Daugėja iš tik 1955 metais bus maž ši, ypač kas liečia būtiną!į krutinę už visas patriotiš-'niją)?
Mokslininkas Se- pūga Mizara nereiškia pa Anglijos piliečių teises ir
tekliai pieno, kiaušinių, mėsos. daug tiek, kiek jų buvo
žaliavų skirstymą karo pra- klausias don bes. Kai ku-.ton Watson į tą klausimą dėkos “persekiotojams,” jei kartu nurodė, kad Rusijoj
prieš
karą,
tai
kaip
iš
to
bu

monei. Bet pasirašydamas riems skurlupiams pelnų di- atsako, kad Rytų Europos jie “deda pagrindus didžiu piliečiai neturi tokių teisių
“Pranyko motinoms rūpestis
simo
pieno
“
Laisvės
”
reapie alkanus kūdikius, niekam
kontrolės įstatymą prezi-dinimas yra didžiausioji suvirškinimas Sovietų Są
redaktoriai galėjo jau da dentas teisingai nurodė, dorybė, prieš kurią nublan- jungai bus naudingesnis lei, sąlydžiai komunistinei ir yra bolševikų diktatūros
nebereikia alkti.
partijai”? Argi jie tokios visiškoj malonėj ar nemalo
“Pasimota šiais metais priau bar pasigerti ir parašyti to kaip
dalykas negu pajungimas partijos nenori?
neatsakomingai kai ka visos kitos dorybės.
nėj.
Jei
ginti du kartus tiek galvijų, kį nevalyvą jovalą?
400 milionų kiniečių.
Rodos, viena iš dvejų: “Pravda” prie to straips
kiek turėjo pemai. Pieninin kas iš bolševikų į šitą klau
Pavergtųjų tautų vadavi arba “persekiojimai” silp nio tuoj pridėjo dvigubai
kystę išvystys taip, kad 1955 simą atsakys, tam su mielu
mo politika visai nereiškia nina kompartiją, tokiame ilgesnį atsakymą, kuriame
metais pagamintų 35 tūkstan noru nupirksime stalinišką
karą. Jei Rusija dar nėra atsitikime jie “blogi,” arba skaitome:
čius tonų sviesto. 50 tūkstan veršiuką ir leisime jį su
pasiruošusi kariauti, tai ji jie ją stiprina, tada reikia “Nė viename krašte nėra
čių tonų kiaulienos ir atitinka elektrikine mašina moksliš
Pokariniais
metais
“
Va-;tas
šimtas
milionų
daugiau
'
nesimes į karą dėlto, kad juos sveikinti. Bet Foste tokios žodžio, spaudos ir
mus kiekius kito mitybinio tur
kai
melžti.
karai,” savo uzgennimo" į lavintų fabrikų darbininkų į Vakarų Europoje atsiras ris ir jo papūga pasirenka asmens laisvės, niekur nėra
to.
ir “taikos” politika pado ir kanuolių mėsos iš Rytų' galingųjų šalių pripažintos stenėjimų ir pasigyrimų ke tokios organizacijų laisvės
“Lietuvos moterys nuo neat
GINKLAVIMOSI
menamų laikų buvo melžėjomis.
vanojo Maskvai 100,000,- Europos, tai ar per 20 metų Į Lenkijos, Vengrijos, Ralti- lią, jie verkšlena ir grasina, darbininkams, valstiečiams
Tai sunkus darbas. Juo sun IŠLAIDOS IR KONTROLE 000 (šimtą milionų) žmo tas Eurazijos blokas nepa- jos šalių ir kitų pavergtųjų
dedasi turtuoliais ir prašo ir inteligentams, kaip So
kesnis jis būdavo tuomi, kad iš
sidarys
nebei
veikiamas,
ar
j
valstybių
demokratiškos
nių
Europos
Rytuose.
Tas
Kongresas jau baigia privietų Sąjungoje.”
išmaldos.
gudžiuvusios karvutės mažai
x
imu 56 bilionų dolerių ‘są= šimtas milionų žmonių yra jis nebus pasiruošęs toli-vyriausybės, kurios, su VaReiškia, laisviausia pa
tepavykdavo primelžti.
Beže
visa
eilė
tautų
su
savo
senaįmesniam
žygiui
nušluoti
karų
pagalba,
galės
tautu
saulio šalis vra bolševikija,
Išmest mčv*rxny
-- - rmių ir mažažemių šeimos alk- matą kariškoms išlaidoms,
tautinėmis' ‘buržuazinę
civilizaciją’ vadavimo kovą perkelti į
kultūra,
savo
iš
kurių
armijai
skiriama
20
Stalino
diktatūros
šalis?
davo pieno, o sviesto tik dužio
pačius pavergtuosius kraš Senatorius William Ben- Taip išeitų. Bet savo atsa
siomis šventėmis teparagauda- bilionų, karo laivynui 15 tradicijomis ir didele eko nuo žemės paviršiaus?
ton iš Connecticut iškėlė
—J. S
su puse bilionų ir karo avia nomine pajėga. Lenkija, Klausimas visai teisingai tus.
vo.
senate reikalavimą, kad se kyme “Pravda” toliau sa
Vengrija, pastatytas. Sovietų Rusija,
“Dabar moksliškai, galingo cijai apie 20 bilionų dole Čechoslovakija,
ko:
1
Baltijos tautos ir k. tai yra padidinta iki virš 300,000,- Bėda dėl Perteklių natorius Joseph McCarthy “Sovietų Sąjungoje žo
mis mašinomis įdirbama žemė rių.
pasitrauktų iš senato, o jei džio, spaudos ir organiza
dėkingai atsimoka gausiu der
Prie tų išlaidų vyriausybė ta išduota ir “užimršta
žmonių, turėdama ir
gu ne, tai senatorius Benliumi. Kolūkiai prašalino alkį siūlo pridėti 8 su puse bilio Rytų Europa, kurią “Vakacijų laisvės nėra liaudies
a;,* Azijoje
apie
500,000,000
Musų kaimynas Kanada ton siūlo jį išmesti.
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•
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1
ne vien tiktai žmonėms, bet ir
rai” lengva širdimi
nuraM'gį'J^ninį
b^”;’ūitT"ne
nus
užsieniams
ginkluoti
ir
priešams,
dvarininkams,
.
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....................
_
.turi
nekasdieninės
bėdos
gyvuliams. Gerai maitinamos
Senatorius
McCarthy
tuoj
į nuostolius ir kalba tik ■ ^įveikiamas priešas, bet ir dėl pinigų pertekliaus. Vykapitalistams . . .”
ir prižiūrimos karvės kai ku apie 4 su puse bilionus oro
pat atsiliepė, kad, girdi, se Išeina, kad laisvė yra,
japie
dar
laisvojo
pasaulio
nuo
ję
Ur
j
0
“
laisvojo
riausybė
ten
per
tris
mėnebazėms
statyti.
riuose kolūkiuose išvystytos iki
Ir tai dar nėra visos išlai-|šynim3,
visiškai užmir- pasaulio gvnėjai” nebebus sius, nuo balandžio 1 iki natorius Benton esąs “rau bet tiktai parinktiems, o
davimo po 6.200 kilogramų pie
donųjų” vaisintojas ir “pro “priešams” jos nėra. O kas
no per metus. Pemai kai kur dos, nes Korėjos karo fi-{šta, kad palikus bolsevi- pajęgųs apsiginti ir visos i birželio 30 d., surinko iš pitinis nykštukas.”
butą ir tokių, iš kurių primelžė nansavimas pareikalaus galiams
milionų žmonių, ! antisovietiškos
koalicijos liečiu 336,445,157 dolerius Amerikos senate labai yra “priešas,” tą nustato
,iš kurių bolševikai gali "10-1^^^
net po 9,000 kilogramų.
iki 5 bilionų dolerių.
{daugiau, negu ji išleido. retas atsitikimas, kad kole Stalinas ir jo policija.
bilizuoti
fabriku
ir
kanuo-Į
“Patsai melžimas už metų ki
Viską sudėjus gausis virš
Taip, apsisukus ratu, pri
Šiandien yra telkiamos į Laikraščiuose tuoj pasigirtų bus pavestas elektrai. Tū 70 bilionų dolerių išlaidų lių mėsą, reiškia milžinišką jėgos prieš bolševikinį im-'do balsai, kad vyriausybė gos reikalautų kurį nors se einame, kad Rusijoj laisvės
natorių trauktis, arba gra
• i:____
_____ ______________ i_ __ r__ v
luose sustambintuose kolūkiuo per metus, arba daugiau ne- bolševikinps
bolševikinės tvarkos
tvarkos laimplaimė- ___
perializmą.
Bet telkiamos
‘plėšia mokesnius,” bet ___
ne- sintų jį išmesti iš savo tar nėra, bet “Pravda” nemik
se melžėjų būriai jau apmoko gu ketvirtoji dalis visų tauateičiai. O “laisvojo^
gynirr.uisi,
aiškiosturi kur pinigų padėti.
sėdama sako, kad niekur
__ w
_____ ,_be_______
mi vartoti elektriškas melžimo
po. Vargu ir šį kartą sena kitur nėra tokios laisvės,
nasaulio
eo.-nėiai
”
tos
atpi-l
_________
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pasaulio
gynėjai
tos
atei-(programos,
kaip
išvaduoti
Kanados
vyriausybė
aištos
pajamų.
ir visą pieno paruošos aparatū
Bent kinasi, kad ji šiais metais tas paseks šen. Benton pa kaip Rusijoj. Išeina, kad
Tokios išlaidos kariškam ties nemato ir tik gyvena pavergtąsias tautas.
rą ir atgabenamos tam mašinos.
siūlymą. Bet įdomu, kad
ginklavimuisi
neišvengiaien^, n°ru—apginti
Visa tai reikš žemės ūkio darbi- —
- - « ,Y.
.-■
x., tą, ką tokia programa viešai ne- turės išleisti 1,700 milionų toks pasiūlymas iš viso kilo. boba savo, o velnias savo.
x
ninkei palengvinimą darbo ir mai turės sumažinti civilę
<?ar tun, vos tik prade- skelbiama ir vis tupčiojama dolerių ginklavimuisi ir tie
Senatorius
McCarthy
jau
daugiau liuosvalandžių ilsėtis, gamybą, o todėl prekių bus.?arni reiksti savo susidomė- “gynimosi" ir “taikos sau- pinigai dar tik pradėti leisŠvemiko “Baisa*”
turi išsidirbęs savotišką re
šviestis ir džiaugtis gyvenimu.“ mažiau, bent kai kurių pre-J\m3 Europos Rytų išvada- gojimo” bailioj politikoj, ti, sako iki kitų metų balanputaciją. Jis gali sakyti Iš Maskvos pasiskelbė
m,'",,.kių trukumas bus stipriai vimudžio mėnesio visi ginklavi vieną dalyką, o apsisukęs Sovietų Sąjungos preziden
Jei
klausyti
kai
kurių
de

Bolševikiško rojaus, gy-1 ;aučiamas
Dė] tlukum„ Tiesa, paskutiniu laiku
venunas Laisve, apsvai„ .J pasigirsta balsai> kad Rytų mokratijų vadų, tai gal rei mosi pinigai bus išleisti, bet “užmiršti” ką sakė. Jis ža tas, apie kurį pasaulis ma
gino makaulę ir ji rašo sta nebus griežtai kontroliuoja- Europos negalima bus už kės ginkluotis ir būti pasi opozicijos tas visvien nenu dėjo duoti 251 bolševikų žai ką težino. Kai bolševi
ruošus per 20 metų. Kitaip ramina. Be to, Kanada nuo
kams prireikė “autoritetin
liniškas balabaikas nesi- mos.
miršti. Tuščių žodžių lin- tarus, reikės “ruoštis” be ateinančių naujų metų įve pavardes valstybės depar go” balso, jie iš Kremliaus
skaitydama net su bolševi Bet užuot stiprinti kon- dėjimų Rytų Europai išsitamente, paskui sumažino
da
senatvės
pensijų
mokėji

galo,
bet
su
vienu
tikslu,
kams įprastu protu. Pama trolę kongrese pietinių de vaduoti jau ir seniau buvo
skaičių iki 81, o davė tiktai dulkių išvilko “prezidentą”
tą, ką turime, mą, bet jokių pajamų toms
ir jo vardu pasiuntė Ame
nykit tik, per vienus metus mokratų ir dešiniųjų repub girdėti, bet tuščiais zo- kad išsaugoti
nebandant laisvės ri- pensijoms mokėti dar nėra vieną, bet po tos vienos pa
vardės jis dėjosi tėvynę iš rikai taikos burbuliuką.
bolševikai “pasimojo” pa likonų koalicija kontrolę dziais dar niekas nieko nė
numatyta. Todėl, jei pini
dvigubinti galvijų skaičių. susilpnino ir leidžia kainas ra išvadavęs. Visi puikus bų nustumti į pavergtuosius gų ir liktų kiek nuo trijų su gelbėjęs, nors jo išvardytas Švernikas, Sovietų Są
kraštus. Tokia “gynimosi”
Iš to aišku, kad prie Stali kelti. Kainų kontrolė atlei Amerikos ir Anglijos žo politika palieka iniciatyvą puse bilionų visų išlaidų, asmuo visai nėra valstybės jungos tituliarinis prezi
no Lietuvoje ir nesubrendę džiama kaip tik tuo metu, džiai Europos Rytų areš puolimui priešui, o kaip ap tai juos galima bus paskirti departamento tarnautojas. dentas, yra Stalino lėlė, o
veršiai ir buliai atsives po kada karo gamyba kyla ir tuotųjų ir kankinamųjų de statyti visas skyles, kad 'senatvės pensijoms mokėti. Šen. Benton savo reika jo reikšmė yra tiek menka,
veršiuką ir galvijų skaičius kada spaudimas į kainas mokratų “gynimui” nepa bolševikiškas imperializ-j Vienok opozicija skundžia lavimą remia paties senato kad apie tą vargšą prezi
dentą visas svietas užmirš
per metus padvigubės. Bol eina didyn.
dėjo išgelbėti nė vieno lais mas visiškai neprasiveržtų si ir tiek, sako, piliečiai vienos pakomisijos tyrinė ta ir kiekvieną kartą, kai
ševikams užtenka tik “pasi- Iš tokios kongreso politi vės kovotojo pavergtose į dar “laisvąjį pasaulį”?
|perdaug apkrauti mokes- jimo daviniais, kur parodo jis pasiskelbia, atrodo, lyg
ma, kaip šen. McCarthy
moti,” nes jiems nėra nie- kos pasipelnys kai kurie ga- tautose.
Vien gynimosi politika čiais.
įvairiomis suktomis priemo jis butų iš numirusių prisi
Europos Rytų vadavimas kovos prieš bolševizmą ne
ko negalima, ypač popiery- mintojai, kurie galės padi
Bėda kai nėra pinigų.
kėlęs.
je..
Gyvuliai, paukščiai dinti savo pelnus. Pakilus iš bolševikų Maskvos impe galima laimėti. Be gynimo Bet nemalonu, kada jų per nėmis padėjo išrinkti Ma Koks prasimelavęs yra
ryland valstijoj republikoprie Stalino veisiasi, kaip kainoms darbininkai turės rialistinio jungo nėra lab si reikia galvoti ir apie daug yra.
Šverniko laiškas preziden
ną
senatorių.
blusos šuns odoje, nes tokia reikalauti kelti uždarbius ir darybė, bet galingųjų de- briovimąsi patiems į bolše
tui
Trumanui matyti iš to,
x
vra Stalino galingojo va vyriausybė jau yra sutikusi m°kratijų savisaugos reika- vikų pavergtus kraštus, rei
kad tas lėlė rašo, jog Rusi
Lozoraitiada
šias dienas anglų kia ieškoti tose pavergtose JUOKAI
lia.
leisti kelti uždarbius, jei las.
ja nekliudanti žmonėms ke
Žinoma, kada prisiveis kainos kils. Kainos ir už mokslininkas Hugh Seton tautose sąjungininkų, reikia
“
Draugas
”
rašo,
kad
Lie

liauti iš Rusijos ir į Rusiją.
Tarp Draugių
daug galvijų, kaip čia juos darbiai vėl lips į viršų. Bet'^atson išleido knygą “The numatyti joms pagalbą at
tuvos diplomatas S. Lozo Taip, “nekliudo.” O kiek
rankomis pamelši. Reikės ką iš to laimės visas kraš- East European Revolution,” gauti savo laisvę. Ta paViena jauna mergaitė pa raitis nerodo jokio noro lietuvių iš Amerikos galėjo
elektrikinių melž i a m ų j ų tas, ginklavimasis ir milio- kurioje jis tarp kitko sako: galba negali pasitenkinti klausė savo
ištekėjusios bendradarbiauti su VLIK’u, nuvykti į Lietuvą per sepELEKTRA MELS
ROJAUS KARVUTES

Pridėk 100 Milionų...

mašinų, o tada karvių melžėjėlės pailsins savo nuvar
gusias rankas, jos “džiaug
sis gyvenimu,” o elektra
čiulps iš bolševikiškų kar
vių pieną ir jį paipomis leis
tiesiai į bolševikų gerkles.
Bus šviežio pieno “socializ
mas.” Tada ir buliukus

nai žmonių, kurie negali) “Jei vienas šimtas milio- kurstymais
___ ____ r- bet draugės:
___ per a-radio,
•
• t
.• . *
• ____
—
i
i
savo uždarbių padinti su nų žmonių bus visiškai turi
būti
daug aktingesnė.
j —ra
Sakyk,
ką aš turiu dakylančiomis kainomis?
Į įjungti į Sovietų ūkį, į didį- Kur yra pavergtosios Eu- ryti, kad Stasiui įtikčiau?
tą klausimą pelnagaudžių jį Eurazijos (Europos-Azi- ropos Rytų valstybių vy-{ —Turi daryti tą, ko nekoalicija kongrese atsaky-įjos) militarizuotą ūkiškąjį riausybės užsieniuose? Kur privalai daryti, tada jam
mo neduoda. Reikia tikė-, plotą nuo Elbos iki Amūro, Europos Rytų
valstybių tikrai patiksi.
tis, kad vartotojai duos*jei prie dvejų šimtų milionų ginkluotos pajėgos?
Kur--------------------------------------tiems skurlupiams savo at- Sovietų Sąjungos fabrikų ir'aiškus atsiribojimas nuo'
g-ritmia Tit•akymą per ateinančius rin- kanuolių mėsos bus pridė-'praeities reakcingųjų rėži-'t* pasiskelbti

jis vis dedasi kokiu tai tynius metus, kai bolševi
“tautos vadu” ir reikalauja kai Lietuvą iš antro karto
sau “pripažinimo.” S. Lo okupavo? Nugi, vienų vie
zoraitis “operuoja” garsiai nas Maskvos agentas Bim
ba, daugiau niekas!
siais “Kybartų aktais.”
Jau to vien užtenka, kad
Keleivyje” jau prieš kelis metus buvo padarytas'supratus, jog Švernikas yra
visai rimtas
pasiūlymas tik paprastas propagandos
«
Kybartų aktams” skirti papūga.
—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKU

JO NIEKAS NETEIKIA
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Puslapis Trečias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Naujo Brooklyne

KAS SKAITO^ BASO
TAS

DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje

Mirė T. Deinoris*

to nustatytą tarifą: jeigu
Spėjimas Neišsipildė
daryti sąžinės atskaitą. Tą
perkama visas puslapis, tai
t, ,
. . privalą daryti ir nedalyvaPaskutinę liepos menesio vusieji Neužtenka to/kad
p , 'jis kaštuoja 30 dol., pusė
Šiomis dienomis tsrook- pygj—is doltrečdalis
dieną per radio girdėjome fiauž&e nedalyvavai kad
lyne mirė Teofilis Daunora- pusi.—$10 dol. ir ketvirta
apie tai, koks bus oras mg- butum
Dar rei.
vičius, kuris vadinosi
piucio menes). Buvo pra- kia žiurtti a,. sav0 ši,.d je
De
De.nonum. .Velionis buvo t
lės
tie
našauta, kad rugpiutis bu- tiems darbams pritarei? jej
70 metų amžiaus ir ilgame-.į J
.
turf g l0
siąs kaltesnis, negu papra-tai esi kalt
tis “Keleivio” skaitytojas,“ 0
tis
štai. O dedasi visai atbu-«spaviedotis.. gaiiėtis įr
Buvo gero budo ir teisingas, Atskaičius visas spausdį.
lai pradžioje oras veses-,“pasipr0Vytk“ jr
dar ne_
žmogus.
a o vieną »u-.n-mo jg^jdą^ vįsi kiti pininis, negu paprastai.
gana. Ar jauti savo širdy
nų 3 dukteris ir 6 anukus. ,gai bug paskiltį
je reikalą nukentėjusiam
Šienligė Jau Čia
mziną Ja
1 sp
niams šelpti, todėl pageinegrui atlyginti už nuosto^B.J'ugzhene. gautina, kad tame leidinyje
Šienhgė, kuri prasideda liUS? jei ne> taį kaltas,
'dalyvautų kiek galin daudaugmaž nuo rugpiučio mė-j Gerai kad taip jautriai
Specialus Leidinys
I giau lietuvių organizacijų,
nėšio vidurio, jau čia. Tuk-tas reikalas statomas, bet
Vajaus Koncertui
.įstaigų, biznierių, profesiostančiams tai labai nemalo-,jįs statomas po įvykusių
Spalių 1-7 dienomis Di-,nalų ir kt.
ni viešnia. Chicagoj šienli-Įkaušių, o riaušės juk todėl
džiajame New Yorke prasi- Bendrame vajaus komi-.
ge sergančių daugiau, negu ;r kilo, kad rasinio sugyvededa vajus, kūno metu su tete leidinio skyriaus pir-į
bet kuriame kitame mieste, -nimo idėja nebuvo užtenkakeltosios lėšos skiriamos mininke yra išrinkta Izabe-'
Mat kraštuose aplink Chi- mai griežtai ir kietai į galcagą
gausu piktžolių, ku- vas kalama.
Vokietijoje pasilikųsiems irjlė Radzevičiūtė, o jai talki
rios gamina dulkes, suke
niekur išemigruoti negalin- Įninkauja komisija iš 11 asliančias tą ligą. Tie, kurie Kun- 4°n© Liuto Sveikata
tiems lietuviams. Kadangi menų, vietinių ir naujai atšienlige serga, taiko šiuo Kun. Jonas Liūtas buvo
jų tarpe daugiausiai yra se-'vykusių. Todėl visais to ki
'metu
pasiimti atostogas.
neliai, invalidai ir ligoniai, jdinio reikalais kreiptis Į
rimtai sunegalėjęs. Buvo
tai yra juo svarbiau, kad pirmininkę raštu ar telefo-,
Michael Reese ligoninėj ke
Ne Viską Pasakė
tas vajus gerai pavyktų ir nu: United Lithuanian Reletą savaičių. Šiek tiek sugalėtų jiems suteikti efek- lief Fund of America, Inc.,1
Antrame pamoksle, paša-stiprėjo ir dabar yra namie,
tingą pagalbą.
į 105 Grand St., Brooklyn'
kytame per “Margutį'’ apie 3554 So. Halsted St.
artimo meilę, jėzuitas Kidy-1
Prie BALF’o sudarytasis
N. Y. Tel. EVergreen
kas pakartojo tą mintį, kad Diskusijos Apie
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ktomaldos, poteriai, sakramen-Daužymą
cijų ir visuomenės veikėjų Boti, nes komitetas turės rerius
netyčia
užsidegė
ir
pasirito
po
vienu
lėktuvu.
Lėktuvas
butą
buvęs
sunaikintas,
specialus komitetas deda zervuotis laiko leidiniui su,tai yra niekis be artimoj p0 “Vilnies” ir vilniečio
bet vienas jurininkas. James L. Seig, greit sugalvojo prožektorių pagauti su para
visas pastangas, kad vajaus tvarkyti ir jį atspausdinti
meilės. Kas neturi artimo jonįko langų išdaužymo bušiuto virvėmis ir nutempė jį į -vandenį. Greitas jurininko galvojimas išgelbėjo ir lėk
metu butų išnaudota kiek-,sPaBy 7 d. koncertui,
, medės? Kapitalistai, gir- vo jr yra visokių diskusijų,
tuvą i». gal būt, žmonių gyvybes. Paveiksle matyti viršuje, kaip užsidegęs prožek
viena proga surinkti pinigų
(tuokliai,
. juodukų priešai, Pavyzdžiui, teko tokias distorius ritasi po bombų prikrautu lėktuvu, o apačioj (iešmu parodyta) matytis, kaip
LAWRENCE,
MASS.
neaukaujantieji
misionie- kusijas nugirsti:
ir tuo pačiu praskaidrinti j
jurininkas tempia prožektorių virve.
riams. Girdi, artimo meilės
anapus vandenyno esančių
Girto Komunisto Pasaka .
. .
gyvas pavyzdys yra Kristus. —Ar gerai pasielgė tie,
musų tautiečių dienas.
kalba tilpo
Keleivyje, alaus nevartoja.
pyje vadistinis režimas ban- Jis, girdi, kilo iš biednuo- kurie tai padarė?
ir
___
_______
Vajaus pabaigtuvių die • Liepos 8 d. vietos ir apie- Tai matot, tūkstantinė mi-j šitas “Laisvės’ prčkelis, dė skautus padaryti lvor
■7fc •* menės, jos tarpe augo, gy
—O ar gerai daro jie
linkių
naujakuriai
turėjo
nia
girdėjo
kalbant,
keliolivietoj
šmeižus
nekaltus to režimo priedu, bet tas veno,
ną, spalių 7-ją, ruošiamo
basas
vaikščiojo,
koncerto proga norima iš- “aunu pikniką, kuriame at- ka tūkstančių skaitė ir nie- žmones, geriau padalytų, neišdegė ir jauni skautai biednuomenei skelbė evan Maskvai, Amerikos priešui,
leisti specialu leidini. Te- silankė daug publikos, davė kas negirdėjo, niekas nema- kad parašytų, kas ir kaip paaugę nebūtinai nueidavo geliją, biednuomenės labui tarnaudami?
nai bus trumpos žinios apie puikią programą,—daina-Jte, kad butų nors vienu žo- birželio 23 d., vidurnaktį, į tautininkus,
darbavosi. Girdi, Kristus —Čia laisvas kraštas. Jie
BALF’o veiklą, apie trem vo, šoko, žaidė,—CIO dar- džiu neigta darbininkų ju-‘važiuodamas girtas nuo Masakė, kad lapės turi savo turi teisę savo nusistatymą
tinių emigraciją ir įsikūri buotojas drg. Jenkins paša- dėjimas. Tai ko tie murziai pie Parko, kur iš bonkų'
olas, paukščiai lizdus, o skelbti.
šinkuoja komunistinius Suėmė Dar Šesius
mą Amerikoje, ypač New kė gražią kalbą ir visa tai nori?
Dievo sunus neturi kur gal —G ar pripažintum tokią
Yorke ir jo apylinkėse. Te- musų spauda tinkamai ap-j Be to ,kalbėtoją pavaišin-principus, ant High Stiyto,
KomUūistll Vadus vos
priglausti.
pat teisę naciams?
nai skelbsis organizacijos įrašė. Apie tai rašė ir Krem-ti šnapsu, tai nėra jokia arti Merrimack Valley Golf,
____ _
Na, o popiežiai gyvena, —Kam čia kišti nacius?
•
___________
1___ _______ r.llioiic
nroronuc “
“Laisvė
T,»ievė”
” (nr.
(nr nuodėmė.
niinHpmp
ansfatisia John
_Tr»V»n C
P
Bet šiamp
šiame ateitiatsiti- sudaužė
C. Regans
įr
asmeenys,
kurie pne liaus organas
FBI praeitą savaitę suė- kaip ciesoriai, vyskupai, Tai praeities dalykas.
BALF’o veiklos, prie trem 152), bet ji begėdiškai kime komunistai irgi apsi-mašiną, už tai buvo areštuo(^ar £e^us komunistų kaip gubernatoriai, kunigai,* —Komunistai yra dabar
tinių parkvietimo ir įkurdi šmeižė gegužinės rengėjus, melavo, nes visi lawrencie- tas, nubaustas ir užsimokėvadus, iš kurių penki yra ži kaip buržujai. Jėzuitas ne ties reikalas. Aš nepripa
nimo dėjosi, kurie tą veiklą visą publiką tik už tai, kad čiai gerai žino, kad Jenkins jo $35.
Reporteris. nomi, kaip komunistų par siteikė paaiškinti, kaip su žįstu, kad jiems reikia lan
ir moraliai ir materialiai rė vienbalsiai priėmė rezoliuci- jau senai nė šnapso, nė
tijos viršininkai, o vienas derinti tokį dvasiškių gyve gus daužyti. Jiems reikia
mė.
Pagaliau tenai bus ją, reikalaujančią savo gim
yra Baltimorės advokatas, nimą su artimo meile ir padaryti tai, kas naciams
proga ir patiems tremti- tiniam kraštui Lietuvai neKas
Yra
Skautai?
kuris yra įtariamas priklau- Kristaus mokslu.
niams pareikšti savo pade- priklausomybės. Daugiaupadaryta.
-----------------sąs partijai, bet viešai nesi- Tyrineja Cicero Riaušes
kos jausmus tiems gerada- šiai “Laisvė išplūdo kalbė
Laisvamanis.
Gavome
užklausimų
iš
dimus
su
pamokomis,
lavisakė
esąs
tos
partijos
narys.
liams
vietiniams
lietu toją.
viams, kurių dėka jie atsi Komunistų agentas tei- skaityt°jų.’. kas ,yra skautų na sumanumą, ištvermingu-.Jis tik pasižymėjo, kaipo Cicero rasinių riaušių PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
dūrė Amerikoje, išvengda gia kad gegužinės progra- organizacija? Nors “Kelei- mą, gamtos pažinimą ir partijos gynėjas visose by- Įvykius jau tyrinėja sudary Nemokamai paieškojimų nemi daugeliu atvejų bloges ma buvu«i “tik sorkės ” kad vyje” apie skautų pradžią Fkartu su tuo pratina jaunus lose. Suimti Baltimorėj— toji Cook County Grand Ju talpinam. Iki 25 žodžių paieš
nės emigracijos į Australi Lietuva “niekuomet nebus” ,ir ™ organizaciją jau buvo žmones prie disciplinos ir George Meyers, Washing- ry. Lietuviams buvo įdomu kojimas kainuoja 50 centų, o
ją, Braziliją ar kitus kraš iš Rusijos okupantų vergi- 1ra®yta’. ^et duodame dau- prie tarnavimo visuomenei, tone—Roy Wood ir minė išgirsti, kad ant riaušių virš 25 žodžių—po 2 centu nuo
jos išlaisvinta, kad Jenkin-&’au žinių.
Skautai iš mažens pasižada tas Baltimorės advokatas namo lenkų susivienijimas žodžio.
tus.Vietinėie spaudoje ir per są “pirmiau pavaišino šnap-| Žodis “scout” reiškia
visuomenės tarnyboje, Maurice Louis Braverman. turėjo morgičių sumoje Bet tokia kaina yra tiktai gi
Ta organizacija minių bei draugų paieškoji
radiia atvykusieji dėkojo su, kad galėtų geriau rėkti,” žvalgas, kuris eina patirti Jr Jei kur-yra yiesas reika-, Clevelande suimta Regina $65,000.
Jv
J bet da- 1kad1 1kalbėtojas
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“ypač neigė apie priešą, arba eina prieš- las> ar kokia nelaimė ar ka- Frankfeld ir New Yorke su- dabar varosi, kad gautų tei mams.
savo sponsonams
Paieškojimas asmenų vedybų
sę tą namą “forklozuoti.”
Daunoravičius

mmtic

Sąžinės Atskaita

leidinys
vosi senovėj į indijonų gykaktuviniu leidiniu. Tuo gaus pasaka,
venamas
sritis ir ypač nepamaždaug laiku į Ameriką | Visi dalyviai atydžiai sė
jau bus atvykęs 25,000-sis kė ir gėrėjosi programos baigiamų “indijonų karų
lietuvis tremtinys.
!(margumu
margumu ir maloniomis
laike atlikdavo svarbų žval
1 "
Visa privataus pobūdžio dainomis: kiekvieną kalbė-’gybos darbą.

tikslais kainuoja 75 centus iki
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po
3 centus nuo žodžio.
Užmokestį gakma prisiųsti
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus. Bet prašom nesiųsti oro
pašto ženklelių ir nesiųsti pašto
ženklelių iš Kanados.
Visi paieškojimai apmokami
-iš kalno, kitaip jie negali tilpti,
“Keleivio” Administracija.

nėms nelaimėje ir kiekvie-, Clevelande, bet buvo suim
Kai pasaulinė valdžia va
nas skautas, sako, turi per,tas New Yorke.
ro savo darbą ryšium su Ci
dieną padarvti bent koki
cero rasinėmis riaušėmis,
“gerą darbelį””
Paskutinieji šeši suimtie tai netyli ir religiniai auto
ji yra kaltinami dėl tų pa- ritetai. Katalikiški laikraš
,
___________
„
Vll4
......
Anglijos pradėtas skautų čių prasikaltimų,
kaip ir
medžiagai užimama vieta tojo sakinį publika lydėjo
dienų skautiškas'judėjimas gi’eit išsiplėtė po nuteistieji 11 kompartijos čiai paskelbė, kad 29 vietos
katalikų vadai pagamino
tame leidinyje turėtų būti karstais aplodismentais }r . judėjimas tik netiesioginiai i
pasaulį ir šiandien 'vadų ir kaip kaltinami 34
pareiškimą, kuriame ragina
anmokama pagal šį komite- veik ištisai žodis zodin jo siejasi
. • . su tų
. askautų
i.aMfl, veikla, skautu.
Asskautų, berniuku
berniukų ir
ir mergaimergai- kiti
kiti tns
tos nflrtiins
partijos vadaivadai. AšAnglų-burų kare, 1898-1901
visuose kraštuose jaujtuoni komunistai, 4 nuteisti
priskaitoma
keli milionai. jr 4 apkaltinti, vis dar slapBAIGIAME IŠPARDUOTI
metais, anglų generolas Ro
bert Baden-Powell pastebė Kas keturi metai skautai Įstosi. Du iš besislapstančių
Keleivio'f Kalendorių 1951 Metams
LENGVAS BUDAS . ..
jo, kad anglų kareiviai nėra daro savo tarptautinius su-. komunistų buvo susekti iki
ištvernyngi, kad jie sunkiai važiavimus, kuriuos jie va- Minneapolis vieno viešbu
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
pakelia stovyklinį karo gy dina “jamboree.” Toks su čio, kur jie iškeitė $10 čekį
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius
venimą ir sumanė, kad ge važiavimas ir dabar vyksta ir pagal tą čekį buvo išaiš
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su
kinta, jog tame viešbutyje
rai butų žmones iš jaunų Austrijoj.
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
užsakymais.
Lietuvoje skautų judėji buvo sustoję “lietuvis” Sidkos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
metų pratinti prie gyvenimo
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krautuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
KAINA 86 CENTAI, kuriuoa galima prisiųsti pašto
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway
So. Boston 27, Mass.

gamtoje ir užgrūdinti juos
taip, kad jie vėliau galėtų
reikalui esant pakelti viso
kius nepatogumus. Tuo tik
slu jis įkūrė “berniukų
skautų” organizaciją 1908
metais.
Toji organizacija
jaunus žmones pratina gy
venti gamtoje, ji jungia žai

mas gimė po pirmojo pa ney Steinberg ir
saulinio karo. rodos, 1920 George Thompson.
metais, Vilniuje, taigi jau
gyvuoja 30 metų.

Robert

Skautų
/ra| Musų tėvų krašto Lietu*
Dievui ir Tėvynei, bet tai vog ig]aisvinimo siekia Amenėra nei politinė nei konfe- rjkos Lietuvių Taryba ir jos
sinė organizacija. Lietuvo- vykdomas Vajus. Paremki
je 1926-39 mėtau laikotar- tautieti, tad jos darbus 1

“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė džfks su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius
metus ir kitos žinios.
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų.
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:
"KELEIVIS”
South Boston 27, M

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

Mailio su Tėvu

niekas nėra tikras, kiek gi
liai Maskvos agentai yra
sulindę į valstybės aparatą
ir per kokius ryšius Maskva
yra informuojama apie
Amerikos paslaptis.
Kad šnipų pavojus yra
Paaiškėjo labai įdomus
Iš to rusą ir amerikiečių didelis, rodo keletas atomidalykas. Maskvos vyriau- pasielgimo galima padaryti niv mokslininkų, kurie parsybė 1941 metais spalių mė- puikias išvadas, kaip j karo davė slapčiausias žinias
nesi sužinojo, kad Japonija metų “draugiškumą" žiūrė- Rusijai. Apie tą liudija du
puls Ameriką ir Angliją, jo Amerika ir kaip j jj žiu-įanglų diplomatai, kurie su
Bolševikų šnipas Richard rėjo “musų geriausias są- visomis slapčiausiomis žiM a s k v a. niomis “dingo" už geležiSorge, vokiečių komunistas, jungininkas”
Amerika
atengėai
įspėti ru- nės uždangos. Apie tą Hu
kuris buvo apsimetęs naciu,
buvo susukęs Japonijoj pla sus, kad jie mažiau aukų <lija visokių “bendrakeleitų šnipų lizdą, i kuri buvo turėtų, o rusai tyčia neįspė- vių" privisimas visokiose
įtraukta visa eilė japonų, jo Amerikos, kad ji dau- įstaigose, iš kur juos dabar
kiniečių ir amerikiečių. Tie giau aukų turėtų.
reikia krapštyti lauk.
šnipai turėjo geriausius Apie Richard Sorge šni—H. P.
santykius su Vokietijos am- pų lizdą praeitą savaitę
-------------------------basada Japonijoj ir su Ja- Amerikos senate liudijo Jajor
ponijos vyriausybės sluoks- ponijos vyriausiojo prokul^€Klū 169
niais.
roro padėjėjas, Mitsusada
Mylias į Padanges
1941 metais spalių mene- Yoshikawa. kuris patsai *
_____
šio pradžioje R. Sorge pa- Sorge šnipų grupę kaltino- Praeitą savaitę Amerikos
siuntė į Maskvą pranešimą, Japonijos teisme. R. Sor- rakietinių bombų ekspertai
kad Japonija yra nusista- ge ir 16 jo bendradarbių iššovė į padanges septintą
įčiusi pulti Ameriką, Mala- buvo
pakarti Japonijoj Amerikoje gamintą rakietijų kraštus, Singapore ir 1944 metais lapkričio 4 d.įnę bombą, kuri iškilo į virSumatrą, jeigu Amerika iki už šnipinėjimą Maskvos'šų 135 mylias, arba 27 myspalių 15 d. nesutiks eiti į naudai.
Keletas Sorge H as aukščiau, negu seniau
kompromisą su Japonija bendradarbių buvo pasmer- pasiektas aukštumo rekordėl Kinijos.
kti kalėti, o kiti visai ištru- das.
,
Gavę tą pranešimą Mas- ko nuo bausmės, nes jie bu-
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AVIATORIŲ TRANSPORTACIJA

Maskva Žinojo
Apie Pearl Harbor

Oru skraidantieji paratruperiai Korėjoj nezgardija nė
jaučio, kaipo transportacijos priemonės Korėjoj. Jie
krauna ant jaučio kupros maisto atsargas ir jas gabena
arčiau fronto.

Viengungio Saulėlydis
Kastantas Talžunas Mirė jgus

skyręs kokiems nors
Rugpiučio 6 d. So. Bosto-labdaringiems ar švietimo
ne mirė Kastantas Talžu- tikslams- Bet tokio supratinas, 70 metų viengungis, imo velionis neturėjo, tokie
Palaidotas rugpiučio 8 d. reikalai jam buvo visiškai
svetimi, o todėl jis pinigus
Mt. Hope kapinėse.
Velionis giminių čia netu paliko be jokio testamento,
rėjo ir testamento nepaliko, tegu juos ima tie, kurie, pa
kvos diktatoriai apsidžiau- vo užsieniuose.
Keletas
Tiesa, 1949 metais vasa- todėl jo pinigai, kurių jis gal įstatymą, turi juos tvar
i t .. .i
va
i
• ,• gė, bet Amerikai nepranešė amerikiečių irgi dirbo toje 7°
d- buvo iššauta “dve- buvo susitaupęs apie 8,000, kyti.
“Keleivyje” šių metų pra
~
*
.
.. . . apie gresianti puolimą.
puolimą, Ru-, šnipų grupele
grupėje ir dabar
aaoar papa J V dUK-lU įameia, xun įs- teks valstijos iždui.
—O kas bus?
žmogaus
gyvenimą,
tai
visų
5.
6
.
•
t
•;
•
jz
džioje
rašiau apie K. Talžuaiškėjo, kad tie amerikie-'kdo i padanges 250 mylių, Šių metų pradžioje, sau. 6 reikia
.V - nuspakajyt
, • . jo
• sijos
pirma
./ agentai Japonijoj
r j j de—Duosiu velnių.
straipsnyje “Viengungių
n
F . .<• J jo visas pastangas, kad Ja- čiai turėjo neblogus ryšius bet vientisa rakieta iki šio- šio 20 d., K. Talžunas staiga
sumenę.
—Netikiu. . . ..
.
ar ?ocia lzma2, ponija nukreiptu savo agre- su “Institute of Pacific Reta^P aukštai niekada ne- buvo susirgęs. Jis buvo nu-'Saulėlydis” ir nurodžiau į
—Kodėl netiki?
T? , ■
■ gali
v STnl nU"singumą prieš Ameriką ir lations” ir su kitomis val-l^uvo iškilusi.
vežtas į ligoninę ir ten ligo-, ve,i°nb kaip I tipingą vieno e, a \e įų nę-sp
, t
__ ume'Anglija ir kad ji nesusidėtų diškomis įstaigomis. Sena-! Praeitos ..
kuris pinigus krauti
savaitės bandy ninės tarnautojai rado jo
ra.
nę nuspakajyt galima sa- *
su Vokietija kare prieš Ru- to komisija tą institutą damai buvo daromį Naujosios švarko pamušale $4,340 moka’ bet nežino, kaip juos
kim
—Nemarmai, vaike, jei- liur.e, išsigėręs žmogus pra- siją.
’
---v__
a
-xi„n
Maskvai tokia Japo- bar tyrinėja ir iškelia viešu- Meksikos dvkumoj, kur nė grynais pinigais ir dvi ban- sunaudoti. Kai žmogus gygu raguotu velniu nėra, tai deda geriau fylyt ir užmirš- ..
ko knygutes $4,000 sumai. vena vienas, be artimų giyra kitokių. Ot, jeigu as ta visus trubehus. A e tai J
'karfa ja
„nusj bj
i)uįo jr Maskvos ra pavojaus, kad'krisdama Po kiek laiko keli jo pažis- niinių. jam pradeda rodytis,
rakieta gali ką nors užgau
tave gerai įskoiiosiu, paršu bus tik ant trumpo tako-Į^ido j pietus/į indonezi- ‘•bendradarbiai.”
ti.
Naujausioji išbandyta tami jį pargabeno į jo gy- kad gyvenime yra tik vietave išvadin siu, dar porą Kai žmogus issimiegi, tai ir
Indokiniia ir Filipinus
į Richard Sorge šnipų iiz- rakieta buvo 48 pėdų iigu- venamą kamabrį ir prikal- na^ draugas—doleris, nes
kartų per nosį užtepsiu, tai vėl visi klapatai pradeda «J * k «
draugai jam yra
is das buvo vienas iį geriau-jmo “paišelio pavidalo." Ra bino jį, kad jis pinigus paą VlenU Z°' SrT AaieP kai
Vladivostoke ir jie siai organizuotų. R. Sorge kieta sunaudojo 4 tonas ku dėtų į banką. Jis taip ir svetimi. Doleris, be abejopadarė. Bet velionis nesu- nės» >ra svarbus dalykas,
P- pavadinsiu
,,tai. uz- padarai
* i
l
i
- rgalėjo ..kariuomenę
iš Sibi- buvo
vokiečių komunistas
—As
rokundą
sumenes.
...
L
^viiiuiuauu., ro, kuris susideda iš etilinio tiko parašyti testamento, !>'Pač vienam ir senam žmo
puolimu.
nueini į spaviednį ir ščyraiį10^1^,1
sun}aniai Per' alkoholio ir skysto deguobe^’ visgj, doleris nėra
—Matai, vaike, kaip ne-iš viso gyvenimo išsispavie- .. . 0 e 1
'a nepra-^imete pas nacius, kad na- nio (oxvgen). Tas kuras nes manė, kad jam mirtis
dar
negresia.
Bet
mirtis
ne-,y*
skas
^tai, atėjo liga,
žinai. O stataisi dar mo- doji. tai visas sunkumas nu- ne‘~e :,rnerį. a!’-, a. J1
S!ai.
skalte visai ištikimu sudega per pirmas 75 se pajuokavo ir teko skirtis iš žmogų- nuvežė
i ligoninę, o
kvtu ... Aš tau pasakysiu,*slenka nuo tavo dūšios, tar. 0 e
TPe!1 a»|Hitleno /teologijos zmogu- kundes, o paskui rakieta. šios ašarų pakalnės.
paskui septynius mėnesius
Maike, kad gražioj Auisų'tvm lupyna nuo bananos
?er XV sniPus’ rm Sorge buvo žurnalistas maždaug vienos tonos svo
K. Talžunas pinigus buvo reikžį° sir?ti.' P‘ni?J
lietuviškoj šnektoj tas vadi- Ir žmogus vėl gali sau daryt Į a . ,. 1 er1^ .
me.
ir dirbo Japonųoj, kur jis rio. kyla į viršų pagal tą.
sunkiai
uždirbęs. Jis per bet be PlniM re,kėJ° ir
naši: “duoti velnių."
ka nori, ba žinai, kad ir vėl bl™h£ .menfes>. re^,asi f”
ambasada pa kiek ji gavo “pastumėjimo”
prietelių, kurie ramintų, pa
—Vadinasi, tėvas norę- galėsi išsispaviedot ir busi Pultl Rusiją tuoj pat apie a,ke labai glaudžius santy- iš smarkiai degančio kuro. daug metų dirbo prie proso sakytų malonų žodį ir nepa
čystas kaip krienas.
tai P^nese Maskvai? Tai-įkius ir buvo pašvęstas i vr Rakieta kyla į viršų virš dirbtuvėje ir tik prieš me liktų vieną kampe merdėti.
tum mane iškoliot?
gi. kodėl? Kiekvienas žmo- sas ambasados paslaptis.
tus laiko jo dirbtuvėje atsi
—Jes, Maik.
Bet ir ligos prispaustas,
—Ar tai viskas?
gus Į tą klausimą gali pate Japonai vokiečius skaitė sa- ™?ba°?4mvlių^per^va- rado unija, o per daugybę
—Už ką?
vis-1atsakyti.
vo sąjungininkais
, ’ ___
metų ta prosinimo dirbtu pažįstamų lankomas ir ra
sąjungininkais ir vokie- ,*landą
—Ogi už tai, kad vyres —Ne, Maike, dar ne
greitumu.
Per
4
mi
kas. Aš dar noriu tau pa-! Įdomu ir tas, kad kai čiu ambasadai duodavo savėlė neturėjo organizuotų minamas, velionis nesiryžo
niam meluoji.
->«
.
i
.
..
.
.
.
.
nutes
ir
23
sekundes
rakiesakyt, koks buvo atsitiki
unijistų ir todėl mokėjo že parašyti testamentą. Jam
. a„k5tasiaj.
—Aš to nesuprantu, tė mas su manim. Sykį aš gy Maskva gavo is Amerikos!vo slapčiausias informacižinią, kad vokiečiai tuojau jas, o Sorge tas informaci-}
__ _ ir pradėjo kristi že mus uždarbius. Bet ir iš rodėsi, kad parašysi testa
ve.
dangės
žemų uždarbių K. Talžunas mentą, tai atsiskirsi nuo sa
—Ar jau nesupranti? Tik venau ant burdo, kur buvo pat puls Rusiją, Maskvos jas persiųsdavo Maskvai. myn. Jei tokiu greitumu
vo tikriausio draugo—dole
pamislyk biskį ir atsimink, dar kiti penki burdingie- “Pravda” paskelbė straips- Sorge bendradarbių tarpe rakieta galėtų keliauti per sugebėjo sutaupyti aštuo- rio.
nius tūkstančius dolerių,
riai, žinoma, visi grinoriai
kuriame sakė, kad uvo įtakingų japonų žurką tu man pereitą sykį sa ir dar nematę kaip fajer- niuką,
.vadi Amerikos kapitalistai nalistų. .valdininkų
-oi'-i-d,, f.
...
valandų,jkj
ji pasiektų
mė-Q kas rodo, kad velionis pini “Testamento baime" ser
ir
net
nu]j
dar
kei. Ar tai nebuvo melas?
rr.onai Amerikoj fajerą ge nori supiudyti Vokietiją su buvo
;>Uvu venas
viriu*© Japonijos .m.
t.-Vcioc
3ra ctekti mė_ gų nemetė. Jis net perdaug ga ne vienas Talžunas. To
im- :jo?
tjkeIas nn6ra
—Tėvas klysti.
Rusijai
Už
gerą
patarnaperatoriaus
giminaitis,
ku-'į,,,?
b
į,
t
,
kių “bijančių” yra daugiau.
Vieną vakarą visi
ius giminaus, u- nujj0 bet patobulinti rakie- jų nemetė. Jis niekada nei Jie kai kada savo grašiais
—Ne, Maike, aš neklystu. , sina.
kurjomi5 yo_ davo į jokius parengimus,
Tu prisispyręs man sakei, parėjo namo, nusiprausė ir vimą Amerika gavo kvai is irgi buvo nuteistas, betitincs
atsirakino
savo
baksus,
kad
.ų kapitalistų- pavadinimą, kadangi iš buvo iš
baipantis kad nereikėtų išleisti dole padeda sustiprinti valstijų
kad socializmas gali page
rinę. Nėjo niekada į kar- iždus, bet dažniausiai suke
rint darbininkų gyvenimą. išsigerti prieš vakarienę. o >pac Cordell Huli buvo.ratonaus gimines, tai jis , . T^ndnna
Mat, Maskva nebuvo pakartas, tiktai pa- ___________ _ _________ čiamas, nelankė jokių susi lia tik vaidus giminių ir ar
—Bet kaip tėvas gali įro Ale gaspadinė staiga sušu {peizotas.
rinkimų. Tik iš savo bol- timųjų tarpe, o iš ju pinigų
ko, kad ant kito stryto už netikėjo, kad Stalino bičių- dėtąs į calėjimą keliems,
•
dyt, kad tai yra melas?
j BaverPęs Lietuvą pnes:i ševikuojančių frentų jis pasinaudoję niekada nėra
sidegė auza ir fajermonai is Hitleris puls Rusiją. Sta- metais.
—Dats yzi, Maike. Šven atvažiavo su inžinais. Visi linas TIKĖJO Hitkriui.
R. Sorge šnipinėjimo liz- nesigaili nieko iai naikinti gaudavo informacijų apie iems dėkingi, nes pinigai
pasaulio įvykius ir to užte jiems juk nebuvo skirti. ...
tas Cimbolas yra pasakęs burdingieriai nusivedė tre- Kada Stalinas sužinojo das rodo. kad Maskva MOva.*
Tai ir gero atminimo tokie
labai davadlyvai, kad žmo pais žemyn fajero žiūrėti, o jog japonai puls Ameriką. KA šnipinėti, moka prieiti "r» ™u, lietuvi, pagailės ko.
Kai žmogus miršta be žmonės nepalieka.
nių gyvenimą gali pagerinti aš tuo tarpu apžiurėjau jų jis, matomai, pagalvojo, prie kitų valstybių slapčiau- aukos ir neparemsi AI/1
.
J. Str.
tiktai tikėjimas. Socializ atrakintus baksus. Sukolek- kad nėra reikalo pranešti šių paslapčių. Todėl Ame................. .... įpėdinių ir be artimų drau
mas tiktai buntavoja žmo ;avau 4 kvortas šnapso su apie tai Amerikai. Tegu rikoje dabar taip ir baukš- ^kdomo Vajaus jai islais gų, gal teisinga yra, kad jo
pinigai palieka bendruome Maikio ir Tėvo Kraičiui
trajanka.
Žinoma, tokį japonai puola amerikiečius tomasi rusiškų šnipų, nes vinti*
nes.
nei, kurioje jis gyveno ir
■«—
—Tėvas vadini mane me daiktą negi paliksi. Viską iš pasalų ir tegu jų išsker- j
DERYBŲ
NAMAS
tuos
pinigus susitaupė. Bet Musų skaitytojai, atsinaujin
sukonfiskavau
ir
nunešęs
į
’
žia
daugiau,
Rusijai
iš
te
lagiu. ir tuo pačiu laiku
daugelis žmonių, ypač iš jo dami laikraštį, prisiuntė auku
skiepą pakavojau. Bet kad bus tik nauda, nes tada
pats niekus kalbi.
artimesnių pažįstamų, ma įtė:Tėvo ir Maikio iždą. Prisiun
tu žinotum, kaip tik aš to Amerika tikrai sudaužys
—Kodėl niekus?
no kitaip. Jie rokuoja, kad Po $2—Mrs. M. Kishkis iš
—Todėl, kad šventųjų šnapso užgerdavau, pradė Japoniją ir rusams nebe
davo
graužti
po
krutinę,
butų buvę daug geriau, jei Sioux City, Iowa, ir V. Motiegrės
pavojus
iš
tos
pusės.
kataloge tokio šventojo vi
jis butų pinigus paskirstęs jaitis iš Worcester. Mass.
rai nėra, taigi negalėjo bu akurat toj vietoj, kur žmo
gaus
sumenė
randasi.
Vakokių
šaknų
apsirgai,
tai
tarp
savo pažįstamų. Atro P. Gaigalas iš Timmins, Ont..
ti ir tokio jo pasakymo.
do, kad tiems pažįstamiems Kanadoje, prisiuntė $1.50.
—Gali būt, Maike, kad dinasi, sumenė graužė. Te- visai paprastas dalykas. O
kad
paskui
pasveikai,
tai
ir

tikrai butų buvę geriau, bet Po $1 prisiuntė: Mrs. E. BerI er apmilką aš čia pada-!piausi ir barsuko taukais, ir
šiaip mūsiškei visuomenei-nackis iš Chicago, III., ir A.
riau misteiką. Matai, ant briedžio rago sudeginęs gė- gi nėra joks stebuklas. Bū
šeškauskas iš E. Millinocket.
tum
pasveikęs
ir
be
išpažin

skirtumo nebūtų buvę.
senatvės žmogaus pomėtis riau, bet niekas nemačijo.
Musų visuomenei butų Me.
darosi trumpesnė. Ale jei-'Ale kai nuėjau į spaviednį ties.
,
., _ •
- . . i m , i Po 50c atsiuntė: Mrs. TT. Užgu švento Cimbolo ir nebu- ir pasakiau, kad svetimą —Dac inaf, Maike. Aš
zunas butų buvęs aktingas P St^kus i4
Wash
vo. tai vistiek tikėjimas pa- snapsą išgėriau, tai kaip su norėjau tave pamokyt, o
lengvina žmogaus gyveni- ranka atėmė tą graužimą, tau vis nėra stebuklų. Jei
jos nai y s. Jei jis butų įdo-j Visiems aukotojams, už laikgu
taip,
tai
man
neužsimo

mą. Aš tą žinau iš savo pa- Taigi iš to tu gali matyt,
mavęsis visuomeniniu gyve- raščio rėmimą, tariame širdinnimu, jei butų skaitęs laik- gą ačiū.
tyrimų.
kokius stebuklus daro spa- ka ir laikas gaišinti su ta
vim.
Gud
bai
.
.
.
raščius, jei butų matęs rei-.---------------------------------—Gal paaiškintum, kaip viednis.
Kaeson" priemiesčio namas Korėjoj, kor eina derybos
—Lik sveikas, tėve. Tik
tėvas esi tokį dalyką paty—Aš čia nematau jokių
kalo paremti vieną ar kitą
“KeleiVyie" naudinga vr.
dėl karo paliaubų, dabar vadinamas “JT Namu.” Derybos
negerk
daugiau
“
trajanręs?
stebuklų, tėve.
Kad atsibetgi eiim sunkiai, nes bolševikai nori be Šūvio laimėti
bendrą sumanymą, o po daryti visokiu.
«kddidelį gabalą teritorijos.
mirties, jei butų savo pini- bioraa ir pajieakojunua.
—Raidavei, Maike, tik gėręs degtinės nuo kažin kos.”
tom
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RASTI NUŠAUTI GENGSTERIAI
sokie marijonai, pranciško
nai ir kitokie dievobaimin
gi politikieriai nebūtų
Pranciškonų “įrodymą*”
Ka* Pirmas Rėmė Franką mums aiškinę, kad “perver
smą ruošė bolševikai,” o
Pranciškonų “Darbinin-^ Pranciškonai sako, kad plechavičinė priesaiklaužių
DEMOKRATINIO
I VISUOTINAS TVANAS
kas” žadėjo įrodyti, kad Is- Ispanijos pilietinis karas gauja tik "užbėgo bolševi
SOCIALIZMO PRADAI
Ar galėjo buti toks tvanas, kad
panijos pilietinį karą sukėlė “nebūtų ilgai trukęs,” jei kams už akių”?Nėra abejo
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visą žemės rutuli? Ii kar
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens ? Kur ta* vanbolševikai, o ypač Ispanijos Maskva nebūtų to karo rė- nės, kad jie taip aiškintųsi
Kaina ................................................ 5dc duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvuunijų vadas Largo Caballe-‘muši. Kadangi Maskva jį ir taip aiškintų istoriją.
i
DĖL LAISVOS LIETUVOS
liūs. vabzdžius ir paukščio*? Kam
ro (kuris nebuvo nė bolševi-' rėmė, tai “generolą Franką O kaip ateityje? Jei žmo
šitie klausimai rupi, teperskaito
LSDP Užsienių Organizacijos ras- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tvakas). .Pagal “D.” tas bai- tada ėmė remti Hitleris il nės gali per akis meluoti ir'
Kaina
Kaina
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bolj
ševikų
teroro
Lietuvoje.
Kaina.
.26c
susis Caballero “susibaudę” Mussolini.”
kraipyti neginčijamus isto
KURGI VISA TAI NYKSTA?
su Stalinu ir pradėjo pilieti Argi taip? Juk generolas rinius faktus, tai ar ateityje
TIKRA TElSYBfi APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo*
žmonės kuria per amžius? Šį intri
SOVIETŲ RUSIJĄ
nį karą, o generolas Franko Franko tik Afrikoje “trium- jie nedarys visokių šunybių,
guojantį politiškai -ekonomišką klau
turėjo juk kraštą ginti nuo fališkai įžygiavo į Ceutą,” jeigu jiems tas bus naudin
Arba komunistų diktatūra faktų sima aiškina garsusis Vokietijos so
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
bolševizmo pavietrės ir jį o iš Afrikos į Ispaniją rei ga? Tas klausimas turėtų
ją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina .................................. 10c
Rusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
pergalingai apgynė. Tokie kia keltis per vandenį. Vi rūpėti visiems lietuviams,
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
Šis veikalas trumpais ir aiškiai*
buvo pranciškoniško įrody sas Ispanijos karo laivynas kurie nori matyti senąją
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitdai
mo apmatai, o to paties paliko ištikimas Ispanijos musų tėvynę nepriklausomą
, yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės bū
1 uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c
“D.” 28 nr. patiekiami ir to vyriausybei (o kurie kari ir demokratišką. Jei pran
pragyventi? Dabar rusai sako kad
įrodymo ataudai. Ten skai ninkai bandė persimesti į ciškonai joje galės įsigalėti,
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHILISTAI
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
Tragedija trijuose aktuose. Veika
tome :
frankinių fašistų pusę, tai jie “bėgs už akių” ir pasiė
1 yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las perstoto nužudymą caro Alek
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro 11. Labai puikus ir nesun
.“Kaip vėliau paaiškėjo, bol jurininkai juos sumetė į ju mę į vieną ranką kryžių, o
kia Lietuvos atejtia gali buti? Atsa kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii
26c
kymus j šiuos klausimus galėsi gau viso reikalaujamos 28 ypatos.
ševikinis perversmas buvo rą). Kaip iš Afrikos be lai į kitą automatinį šautuvą
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą
rengiamas 1936 metais liepos vų persikelti į Ispaniją? ves Lietuvą frankinio fašiz
198 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
27-29 d. Gen. Franco tam Generolas Franko
KRISTAUS VIETININKAS?
betgi mo keliu.
Atsiminimai
ir
Mintys,
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
užbėgo už akių. Jis liepos I persikėlė iš Afrikos į Ispa♦
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką
parašė
buvęs
Lietuvoa
prizedentas
17 d. triumfališkai įžengė į 'niją su maurais kareiviais Yra ir Tokių Ašarų
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
Dr. Kazys Grinius.
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
Ceutą. Tautos dauguma bu ir jis tą padarė pačiose pir
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, tininkas.
224 pusi. Kaina .... $1M
I
kurioje
buvęs
Lietuvos
prezidentas
vo su juomi. Pilietinis karas mose sukilimo dienose. O
Pono V. Rastenio “Dir
j rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONIS
butų neilgai trukęs, jei Mas
voje” skaitome tautininkų
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVfiJE?
kva nebūtų jo rėmusi organi padarė tą iš Italijos gautais sąjungos pirmininko, Dr.
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
Visokiuose kraštuose žmonis g»tlėktuvais.
Vadinasi,
para

zuota tarptautine divizija ir
gą visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairins dievus. Dievų garbini
M.
J.
Colney,
pasisakymą
Kaina .......................................... $2.00 mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus
medžiagine parama.
Gen. mą iš Mussolini jis gavo dėl adv. Olio pasitraukimo
garbino musų bočiai? Kokias žiaynuo
pat
pirmos
pilietinio
Du gengsteriai, policijai senai žinomi, Tony Tropibino
Francą tada ėmė remti Hit
čias jie buvo įsteigę ? Kodėl žmonės
DELKO
REIKIA
ŽMOGUI
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
karo dienos, kada Maskva iš tos sąjungos pirmininko
(viršuj dešinėj) ir Tony Brancato. abu iš Kansas City,
leris ir Mussolini.”
GERT IR VALGYT?
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
vietos.
Jis
sako:
buvo atrasti automobilyje nušauti Hoiiywood’e, Calif. Po
skaitęs šią knygų. Tai didelio for
Vadinasi, gen. Franko tik dar nebuvo nė pradėjusi saValgyt ir gert reikia dėl to, kad mato, 271 puslapio knyga. .. >1.66
“
Prisipažinsiu,
kad
pirma

licija
spėja,
kad
juos
nušovė
konkurentai,
tokie
pat
geng. norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
“užbėgo už akių” bolševi-lvo Pagalbos pardavinėti Iš
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val SIELOS BALSAI
sis
momentas
buvo
visai
ne

sferiai.
dėl
kokių
nors
banditiškų
ginčų.
karo, nes “kaip vėliau pa-'Prijos respublikai (už grygio žmogus silpsta? Ir delko vienas
Gražios eilės ir dainos. Čia yra
jaukus. Aš, kaip, turbut, ir
maistas duoda daugiau spėkų, kita* sudėtos
įvairios lietuviškos dainos
aiškėjo,” bolševikai buvo nus pinigus).
mažiau?
Delko
žmogui
reikia
cuk

visi kiti, buvau apimtas di
apie musų tautą, apie šeimyną ir
raus.
druskos
ir
kitų
panašių
dalynusistatę rengti perversmą! Pranciškonai tą mėnknie- džiausio apgailestavimo, kai
apie darbą. Toji knyga palinksmina
i kų" Kodėl jam reikia riebalų ? Si- jūsų
laisvas nuo darbo valandas. Di
SENSAS
ir
NONSENSAS
i
tuos
klausimus
suprasi
tiktai
iš
šios
10 dienų vėliau. Iš to aiš- įk> žino’ bet su teisybe ->iems išgirdau kad adv. Antanas
formato, 223 puslapių knyga,
' knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos delio
kurioje
yra daug visokių eilių ir daė
Rašo Prof. ALIJOŠIUS SKURLUPADSKIS
ku, kad Franko pirmas pa-!nekaiP einasi- Jiems žut Olis tikrai neperkalbamai ne
j kaina tik .................................. .. 16c nų. Kaina
.................................. $1jM
kėlė ginklą prieš Ispanijos įbut s/arbu Patejsinti Ispani besutinka pasilikti pirminin
kai baldavo už, tik vienas bal- j KUNIGŲ CELIBATAS
SAPNININKAS
Kaip Pittsburgho Dzūkai
resDublika.
respubliką, bet musu
musų nran-'J
pran 05, faktinį lezimą. Star ku.”
Didysis Lietuviškas Sapnininkas
savo
prieš.
Nustebęs
pirminin-i
Si
knygelž
kodel
Rinko Savo Karalių
Sulemeno galva. Išaiškinti visokie
ciškonai dėl to nenusimena. bu parodyti, kad tas rėži-:
.
kaujantis dzūkas klausia:
popiežiaus kunigai nesipačiuoja. čia su
sapnai visokiais atsitikimais. Virš
mas
“
išgelbėjo
”
Ispaniją
i
Vadinasi,
^
žmogus
buvo
Šiemet sueina 700 metų ..Brol daug neporyk. cicsiog;
JV.EŠSŠ' &£ 300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00
Jiems generoliškų priesaikų
apimtas didžiausio apgai nuo to laiko, kaip karalius prispažink,
nuo
bolševizmo,
o
todėl
jie
’
’
’
’
’
’
----..
----------------------------------balsavai
kijos
nupuolimas.
Šią knygą—
turėtų JUOZAS STALINAS
kodėl
laužymas ir sukėlimas pilie
perskaityti
kiekvienas
vyras,
tėvas
lestavimo.
Dėl
to
jam
noMindaugas apkrikštijo za- prieš?
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
tinio karo, kuriame žuvo kraipo istorinius faktus ir
vra moterys, dukterys ir mylimosios ne- pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
mano,
kad
lietuviški
žmorėjome
pareikšti
užuojautą.
navykus,
kapsus,
guogus,
“
Dėl
to.
kad
daktaras
zmoniiią •rvra
į tokią kunigų globą. Para- jis Įgijo valdžią ir pašalino savo hu-- nės nesupras jų “gudrumo ”>Bet p. Juozo Tysliavos aukštaičius ir žemaičius, durnius!” atšovė opozicionie-t, papultų
įbai įdomi knyga.
gį kun. Geo. Toumsend Eox, D. D., vusius draugus. Lai
tik “užbėgimas už akių.
Kaina. ....................................
■
sulietuvino
Ferdinand
de
Samogitia.
Negeriau einasi ir marijo- ‘'ienybėje” radome tokį to Nesvarbu, kad apkrikštytie- rius. ................................. ,. ,
• - - Kama ........................ ................... 25c
KODĖL Aš NETIKIU
Staiga iš minios išlindo pnes-i
Bet įdomu, kodėl į pran nųų “Draugui” su Ispanijos apgailestavimo * aiškini- jj per najęų
ti drebėjo
aręoejo laukda-i
iauKaa-i Štai
ŽEMAITĖS
RAŠTAI
I DIEVĄ?
iii uievas akin
neaukštas, bet storas
ciškonų galvas neateina pilietinio karo aiškinimu.
Imi ką paasanys jų
Laisvamani* čia pasako, kodėl jie
dzūkas,
ir
nei
balso
neprašęs
Ar
žinote,
kad
Žemaitė
buvo
vie

mintis, kad generolas Fran “D.” surado, kad Leninas “O tuo tarpu Vincas Rastenis Perkūnas ir vos aušrai pratikėti. Pilna argumentų, ko
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar negali
rių
nesumuš
joks jėzuitas.......... 2$C
ko ir kiti generolai turėjo išpranašavęs, jog anroji Eu-įsako, kad aš užsiiminėju ‘smul- švįtus bėgo į upes ir ežeras
kad ji buvo paprasta kai
j.
, - .
,]irnas žinote,
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
buti ištikimi Ispanijos res ropos bolševikiška valstybė ^‘^.^^ktorius atvirai lkrikšt^ ^plauti. Taipgi ne-L kraštu valdzys minįsteriai!” gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip
tukstančiai ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
publikos konstitucijai ir tu busianti Ispanija. Girdi,
kad Iš svarbu, kad pagal ten kokį visi, išskyrus opozicionierių, O paskui ji ėmė apysakas rašyti. Pritaikyta Amerikos lietuviams.
apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
rėjo ginti tos respublikos nerolas Franko pasiskaitę
“Keleivio” autoritetą. Min- šitam storam dzukui paplojo ir Jos
kurį tukstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kali**,
Įrašinėju
‘
sufrizuotus
’
praneši

teisėtą vyriausybę, kuri net Lenino pranašystę ir pa
pastebėjo daug dalykų, ku o senimas irgi dažnai nori pagilint
mus . apie Amerikos Lietuvių daugas visai nepajėgė ap jautėsi patenkinti. Tuo tarpu Žemaitė
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos aavo raštišką lietuvių kalbos žtno#nebuvo nei bolševikiška nei darė perversmą, kad tą pra Tautinę
išrinktasis
Pittsburgho
dzukų
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa-* mą. Šita gramatika yra tinkama viSąjungą, kurios organu krikštyti dzukus, esą jie iš
Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke eiems, kas nori gerai lietuvių kal
dargi socialistiška, bet tik našystę pavertus į nieką. jis norėtų paversti savo laik viję iš Dzūkijos lenką vys karalius ištempė krutinę ir pra rašiusi
leivis” parduoda jos raštus parašy bų išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
tai liberališka, “vidurio ke Marijonai mano, kad atsi raštį.
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik .................................. SLJM
kupą ir pasiliko kaip buvę dėjo statyt klausimus:
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
lio” vyriausybė? Kodėl ver ras neišmanėlių, kurie šitokį “Aplamai, jis kalba su tokiu'—pagonys. Bet jeigu ge- “Tai dabar aš—jūsų kąra se
raštuose ji gražiai aprašo, gra TAVO KELIAS I
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu SOCIALIZMĄ,
sti tą vyriausybę, jei butų “aiškinimą ims už gryną autoritetu, lyg. rodos, Ameri- 'raį išsiskaityti žemaičio Si- liūs?”
sų gyvenimo būdą ir musų paproužtekę ją ginti nuo tariamai pinigą.
kos Lietuvių Tautinė Sąjunga mano Daukanto Lietuvos Is- “Taip. Jusu Šviesybė,” atsa- čius. Knygoje yra paveikslas su gar parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
sios
parašu, taipgi paveik kus socializmo aiškinimas...........26c.
gresiančio bolševikiško pa Visas tas “ispaniškas butų jo nuosavybė.
jtoriją, karalius Mindaugas us
iu -nirmininkauiantis
pirmininkaujanti. .
slai vaikų prieglaudų, kurias Že“Nenuostabu, kad dar prieš buvQ dzukų kilmfs Elg0> “Tai jus esate mano pavaldi- maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- KAIP SENOVfiS ŽMONfiS
vojaus?
ginčas
lietuviškojJ spaudojJ ALTS
i las Žemaitės kartu su Andrium Bu PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
%
.
tos pačios Dir- , . .
.,
,Bolševikų perversmas tik uk tiek teturi reikšmes, vos seimą iš
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
buvo shintinijami 1 dzūkai ne tik parode u- mai“Taip. Jūsų šviesybė.”
I.abai įdomus senovės filosofų dariai nužudė vokiečiai laike šito ka
“vėliau paaiškėjo,” o kada kiek jis parodo žmonių nuo- .sufrizuoti’ laiškai, kuriuose h.,- siems lietuviams kelią į
ro. • Tai didelė knyga, 128 puslapių, leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
sufrizuoti’ laiškai, kuriuose bu
.__
.
“Matote, valdžia negali gy su garsiais raštais ir retais paveiks daugelį autorių parašė Iksas. Antra
gen. Franko darė savo per taiką ir jų politinę galvose vo
dalis yra: “Išvirkščias Mo
reikalaujama Olio rezignaci- krikščionišką
civilizaciją, vuoti be pajamų,” išdidžiai pa lais. Kaina .................................. 60c knygutės
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbea.”
versmą, tai jis visai nebuvo ną. Juk teisinimas fašisti jos ne tik iš ALTS pirmininko, bet kartu jie atsistojo pries- reiškė karalius. Ir atsisukęs į ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe
paaiškėjęs, nei dargi ruo nio smurto Ispanijoj rodo, bet ir ALT vice-pirmininko vie- akyje suvienytos Lietuvos aną storulį dzūką, kuris buvo ŽODYNAS
SOCIALDEMOKRATIJA IR
šiamas, nes bolševikų įtaka kad tie teisintojai, atėjus tos . . .
'su savo karaliumi. Gal dėl- numatomas finansų ministerio Dažnas nori pasižiūrėti. kaip tas BOLŠEVIZMAS
Ispanijoj buvo labai menka. reikalui, ir Lietuvoje patei “Kokio—smulkaus ar stam- to dzūkai iki šiai dienai ne vietai. įsakė: “Atrodo, kad tu j VkSdĄrSS'Sį Sfe Pagal K. Kautsky naujesniomis
Pasiteisinimas, kad “vėliau sins visokį fašistinį smurtą baus—kalibro yra ši intriga, pripažįsta mažiukų valdo daugiausia turi. "Visiem užfun- žodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina..............................20e
paalškėjo,” primena tokį at- ir bažysįs/kad jie “gelbsti broli Vincai?”
vų, tik didelius; jiems arba dzyk po rozu. o karaliui tris ro- i
Taipgi kas turi giminių Europo- TABAKAS
sitikimą. Į teismą atvarė Lietuvą nuo bolševizmo ar Kai paskaitėme J. Tyslia-karabus .ar.ba“~njeko;. Si ZUs!” kalfvmas kandidatui i fi 1Unas.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
e ir nor' PCTns
angliškai
SIS
ĮsaK\mas
kandidatui
Į
Hįmokti, tai geriausiai jiems pasi- kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
pilietį Juozą, kuris gatvėje l^xxL-v/-\
VifrvVin
*
X
I?
_
•
"vr*
•
cc
rlolirlzo
rt
’
čVvJI
MlIfiVlPPlz
dalyką
rvškiai
nušviečia
se

kokio kitokio "izmo.
vos žodį “broliui Vincui,
nansu ministerius kaštavo arti tarpius pasiųsdamas žodyną. Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų para
užmušė pilietį Joną. Juo
kamas laiškas, kuri jūsų desimties dolerių
jio • i ; kiš«.*.iinio dydžio, 400 puslapių knv- šė K. Stiklelis. Kaina .............. 28c
užuojautos
jausmas
išnyko.
—su Savicko
9H ištarimų numdynrous.
tano “Keleivi*,” 636 Broadiray.
$3.90
zas teisme aiškinasi, kad jis Įsivaizdintfim valandėlei.
profesorius
gavo
iš
vieno
palaiminimu.
užmuštojo Jono kišenėje ra- j kad 1926 metais gruodžio Pasirodo, kad jie pirma suSo. Boston 27, Mass.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Iš karaliaus elgesio visai aiš
laibai įdomi knygutė šituo svarbiu
dęs įrodymą, kad Jonas ke- 17 d. Lietuvos teisėtoji vy- 'darė adv.. OIį išmesti iš pa c(k)olegos Pittsburghe.
Skaitykite:
ku. kad Pittsburgho dzūkai na- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek.
.
.. . . . ‘, ■ vienas katalikas
Pa
tinęs jį užmušti, o todėl jis, riausybė butų pradėjusi gin- Į’11™n .? X1 °tarlo
J ir socialistas.
,  i Remkit biznierius, kana
Didž. Gerb. Dipl. Ponas Dr. dare didelę
klaidą: jie išsirinko rase E. vandervelde,
vertė Vardu- a
_ •__ h
save gindamas, “užbėgo už klais gintis prieš fasistinius
"
> . Pra eJ° Prof.:.
ne durną, bet protingą kara nas. Kaina .................................. 10c tkdbiati TCeleivyje.
akių” Jonui ir jį nudėjo.... perversmininkus. Argi vi-,^
Į Kadangi, kai,, pastebėjau. Po- lių. O kaip Bostono dzūkai, ar

Lietuviškoj Spaudoj

’Keleivio’ Knygos

Illllivrucj

1 ve • TI O C fDr. Prof. užrėkorduoji
1101 ! jie jau turi savo valdžią ir ko
verkšlenimas i svarbesniuosius
istorinius įvy kią?
ne tautininkų eilėse vadina kius. tai sekamas tikrai vertas
Su pašėnavone,
si veidmainiavimas. bet atžymėti spaudoje.
P. Min. Be Portfelio.
“tautos vado” garbintojų
Netikėtina, bet dar tik trum
eilėse tai yra diplomatija.

™™* toks
i dirbtinas
ų• <

DVI ĮDOMIOS KNYGOS
ŠIRDIES RI MAI—visai nepaprastas naujas romanas, ku
riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų
duktė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose...
ir kas toliau atsitinka, skaitytojas pats ras, romaną skai
tydamas. Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gra
žiai atspausdinta, o jos kaina tik 4 doleriai. Persiuntimo
kaštus apmokame.
ŠLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. įdomi
ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuvių
tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, vargus,
kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, šviesesnio ry
tojaus. Knyga turi 652 puslapius, iliustruota, labai gražiai
atspausdinta, o jos kaina tik 3 doleriai. Persiuntimo kaš
tus apmokame.
(38)
ABIDVI knygos sykiu tik už 6 dolerius!
Rašykite:
Dr. Alg. Margeris. 3325 So, Halsted St., Chicago 8. III.

pi keli metai atgal Pittsburgho
.JUOKAI
dzūkuose
prasidėjo bruzdėji
Apžv.
mas. kad be *avo valdžios il
Tarp Vagių
giau gyventi neįmanoma. Pa
MUSŲ SKAITYTOJAMS kuždomis jie susitarė ir susi
ANGLIJOJ
Vienas vagis sako kitam:1
rinko in skodu pas Savicką ša
—Musų amatas butų vi
Pranešam, kad musų skai itane. Po trumpų išsiaiškini
sai
neblogas, jei nebūtų kai-'
tytojai Anglijoj gali atnau mų, vienu balsu visi nutarė iš
jinti prenumeratą per “Ke sirinkti Pittsburgho dzukų ka tuvių; dabar žmoerus nieka
leivio” atstovą šiuo adresu:
ralių. Dauguma betgi pasisa da nežinai, kada busi paka-'
Mr. A. Zamžickas,
kė. kad karalius turi buti auk bintas.
26 Devonport Rd.,
štos kilmės ir tituluotas vyras.
—Tai ir gerai,—atsakė
London 12 W.
Jų tarpe pasitaikė tik vienas antrasis,—jei nebūtų kartui
Priima naujus užsakymus toks žvmųs asmuo, tai senas
• vių, tai musų amate butų toir atnaujina prenumeratą, ^bernas, ligoninei dirbąs, kurį
Parduoda “Keleivio” visas 'visi vadino daktaru. Tik jis kios pašėlusios varžytynes,
knygas.
“Keleivio" kaina vienas ir kandidatu į karalius kad turėtume \iens kita ap-Į
Anglijoj 3 su puse dolerių, pasiūlyta.
Nesant opozicijos, vaginėti, ba nebūtų kitokių
“Keleivio’’ Administracija. balsuota už ir pried. Visi dzu- kostumerių.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
ORIZNIO KORČIUKIŲ
O 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 Broadiray, South Boston 27, Maaa.
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KELEIVIS, SO BOSTON

Puslapis šeštas

moterys dirba armijoj

A. ČECHOVAS

Moterų Skyrius

Paklydėliai

tarp UUUŽianČių
bangų,
Vasarnamių apylinkę skambėėėk mano daineeele
gaubia rūkas. Bažnytkai- tarPv H-u-u-u-lančių miškų
mio varpinėj muša pirmą • • • (Balsą nutraukia kovalandą nakties. Prisaikin- sub's-) Tfui, Magdutę, patieji įgaliotiniai Vabalaitis ^kyk, meldžiamoji, kad
Kuomet šiaurės ašigalio tik menkas rūpestis, palygiir
Plepys, abu gerai nusitei- Barbora atidarytų mums
tyrinėtojas majoras gen. A. nus su plikimu. Jei žilintu
kę ir šiek tiek svirduliuoda- vartelius! Magdut, netinW. Greely 1884 metais bu- rūpinasi vyrai ir moterys,
mi, išplušina iš miško ir mi- &ėk SL kelkis, mieloji! (Pavo išgelbėtas netoli Gren- tai plikimu suinteresuoti
klina į vasarbučius.
sistoja ant akmens ir veizi
landijos salos, jo tamsiai beveik vieni vyrai, nes plin—Na, garbė Kūrėjui, par- Pro IanS3-) Magduže, merrudi plaukai buvo visai pra- kančių moterų labai retai
plukėm,
—guodžiasi Vaba- gužėle tu mano, rūtele . . .
žilę. Greely aiškino šį kei- pasitaiko.
j laitis atsidusdamas.—Musų Angelėli . . . Neprilygstama
>tą faktą tuo, kad jam 9, Pradžioje 1930 metu bu[padėty nužingsniuoti pės- tu maRO žmonele, kelk ir
anksčiau atlikdavo vyrai. Armijos ofisao-c yra daugybė darbu, kuriuos moterys gali
menesius šiaurėje teko pus- v0 mada lauku H
d
taip
pat
gerai
arba
ir
geriau
atlikit.
negu
v
y
rai.
'tiems penkias mylias nuo pasakyk Barborai, kad ji
badziauti. Metams praslm- j hcrmonų pagaiba. įor._______________________
garlaivio stoties—tai žygis, atidarytų, mums vartelius,
kus nu0 J® _ trgedėjimo,!monai tai vra lytiniu iiau...... ,
duk nemiegi, mergužėle?
Greely plaukai vėl atgavo,k gaminami svvai; kurie metų tos žiurkes, kurios bu- liaukas, o nuo šių veikimo dymus su bacilomis, nore- Baisiai nuvargau.
—
Dobilėli,
Petreli,
nebeDievaži, mudu taip pavardarni
ištirti,
po
kiek
gi
me

savo pirmykštę spalvą,
, turi Tabai didelės itakos i ™ maitinamos paprastai, pareina gyvūnų jaunystė
ir nusivarėm, kad muŠie ir panasųs faktai at- vjsa žmogaus organizmą ir paseno (du metai žiurkei ir pajėgumas. Belieka iš- tu jos pasidaro nepavojin- galiu. Jeigu už dvejų miI
nučių
nebusiu
lovoj,
tai,
rodviem
visai negalvoj juo
eo
dos, galą gausiu. . . .
Rai. Juk mudu pėsti nuo
—
Lovoj!
Na,
to
dai
Nemuno kiutinom. . . . Na,
' Seni žmonės kaltais sa
.
.
kad tokie nenormalus reišdėta daryti bandymai su kjniai kaj bal-zdotos mote. vaikų.
Gi .žiurkės, kurios kaip išlaikyti jaunystę ir jė- ko, kad seniau gyvenimas nebuvo, brolyti! Mes iš pra-£irdi tu ar ne? _Ą, trauk
džių užvakarieniausim, iš-: perkūnas . . . (Mėgina lįsti
žiurkėmis.
rys arba visai beplaukiai buvo maitinamos dirbtinai, gą ilgus metus. Kol tas bus buvęs geresnis ir ramesnis. lenksim raudonojo, o pas- Pro
bet nepavyksta.)
Paryžiuje vienas prancū vyrai pasitaiko dėl to, kad išsivystė į milžinus—jos surasta, jau dabar yra aiš- Gal jis buvo ramesnis, bet
kui
galėsim
ir
patalan
virsGal
bu
\
sveteliui
nemaiozų daktaras penėjo sveikas šių žmonių lytinės liaukos svėrė dvigubai daugiau (ku, kad maiszas, iš kurio ar geresnis ir patogesnis,
tokios išdaigos. Tu,
žiurkes dirbtinu, valytu yra netvarkoje.
gauna tai abejotina. Tik prisimin- ti. Mudu su Magdutę neDarant kaip normalios žiurkės, tu- musų organizmas
■
».
kim
had
iki
13
šimtmečio
duosime
tau
miegoti.
.
.
.O,
kaip
matau,
Magdutę, tokia
maistu, kure turėjo visus bandymus su hormonais, rėjo žvilgantį kailiuką, bu-Jam reikalingus vitaminus,
anuo metu žinomus vitami buvo pastebėta, kad jų pa vo stiprios ir vedėsi vaikų, turi nepapra<ai didelės žmonės nežinojo cukraus; gera, brolyti, būti vedu pat mokinukė kokia buvai;
nus. Po kurio laiko žiur galba galima apželdinti Taigi, abejonės nėra, kad svarbos į žmogaus išsilaiky iki 14 šimtmečio žmonės siam! Tu to neišmanai, su- tau tiktai siausti, tik išdai
Parkiutinsiu aš gas daryti . . .
i nepažinojo anglių; iki 15 žiedeli!
kių kailiukai nubalo. Kai žmogų taip, kad jis pasida vitaminai veikia i lvtines mą, jo jaunatviškumą.
šimtmečio nepažinojo svie- dabar namo nubėgęs, už- —O rasit ponia Magda
jas pradėjo maitinti norma ro panašus Į beždžionę, ta
isto. Bulvių ir tabako neži kamuotas . . . mane pisitiks lena miega?—pastebi Ple
liu maistu, jos vėl atgavo čiau nuplikęs pakaušis vis
Kovojam
Be
Raudų
MAR
°
bacilos
j nojo iki 16 šimtmečio; ar- mylinti žmonelė, pagirdys pys.
savo pirmykštę spalvą. Va vien likdavo pliku. Vadi
ILGAI
GYVENA
batos, kavos iki 17 šimtme-[arbata, pavalgydins ir, atsi- —Nemiega! Jai tur būt
dinasi, perdidelis vitaminų nasi, ir su hormonais nėra
Čia
spausdinamas
Kazio
Jakubėno
čio, telefono, gaso, degtu dėkodama už mano triūsą, noris, kad aš kelčiau triukš
kiekis gali veikti neigia toks paprastas dalykas, eilėraštis buvo parašytas vokiečių
Maras,
kurs
viduriniais
mą ir visus kaimynus sukir
okupacijos metu, kai poetui teko ,
w.
mai.
kaip iš pradžių tikėtasi. Jų slapstytis Alytaus miškuose, oku- amžiais dažnai nusiausdavo kų iki 19 šimtmečio. Įsi- už meilę, žvilgters į mane šinčiau! Jau aš imu pykti,
mylimomis akytėmis
Po astuonių metų Ameri įtaka į organizmą ir į plau pavus Lietuvą rusams. Jakubėnas -.
..
.
. ! vaizduokite, kad vieną nak- savo
buvo
suimtas
ir
1945
metų
pradžioje
Luropą,
yra
\
iena
is
baitaip
lipšniai
ir meiliai, kad Magde! A, kad tave vel
koj daktarė Agnės Fay kų augimą dar nepakanka išvežtas prievartos darbams į Rusi- ciansiu lioTl TOc lip-Oc <11- 1 tį pranyko visi degtukai ar
Pakylėk mane, Juo
ku ba gesas? Arba kava ir ar užmiršiu, brolyti tu mano, nias!
Morgan
pradėjo
daryti mai ištirta ir todėl jų var jcs gilumą. Apie jo tolimesnį liki-.
rną tikslių žinių nėra.
kėlėjai
yra
mažutės,
akimi
bata? Na, ar gyvenimas ir nuovargį, ir įsilaužėlių zai, aš įkopsiu! Mergiščia
bandymus su žiurkėmis, toti kaip tikro vaisto dar
nematomos
bakterijos,
va

vagystę, ir teismo ramus, ir tu, mokinukė, daugiau nie
ieškodama priemonių prieš negalima.
Ko gi skundžias karvelėlis dinamos “Batillus Pestis.” butų geresnis?
teisingumo departamentą. ko ! Pakylėk!
pražilimą. Ji atrado,
Prie sodelio žalio?
daktarai,
darydami
bandy

Plepys dūsaudamas kelia
Ge-ra!
pražildintas žiurkes vėl at Daktaras D. E. Wooley iš Ko gi verkė tėviškėlė
mus su bacilomis, pastebė Žmona Nušovė
—Bet . . . man jau kojas Vabalaitį. Tasai šmukšte
gaivina tam tikras vitami Rockefeller'io Instituto su Svetimoj nevalioj?
jo,
kad
net
po
20
metų
tos
nas iš B grupės. (Vitami rado, kad į plaukų ataugiPrancūzų Mimsterį pakirto. ... Aš vos berėp- lia pro langą ir pranyksta
bacilos
gali
užkrėsti
žmo

lioju. Gerti be galo trokš kambario tamsoj.
nai vra rūšiuojami Į kelias mą turi įtakos vitaminas iš Čia žalioji giružėlė
nes.
—Magdutę!—girdi lauke
dešimt grupių.) Kai ban B grupės, vadinamas inosi- Ūžė ir šlamėjo,
42 metų prancūzų politi tu.
1922
metais
bakterijos
dymus darė su žmonėmis, tol. Bandymai su žiurkė Čia jaunoji mergužėlė
kierius, Pierre Chevallier, —Na, štai mudu ir na Plepys.—Kur tu? Veelnias
buvo uždarytos į stiklinį tik dieną prieš tai paskirtas mie!
. . . Tfui, į kažin ką ranką
tai rezultatų negaudavo to mis pasirodė teigiami—jos Rūteles ravėjo.
vamzdelį
ir
laikomos
50
kių gerų kaip su gyvuliu atgaudavo gražų kailiuką:
ministerių R. Pleven kabi Bičiuliai prisverdikuliuo- įsimarkliojau! Tfui!
Čia čiulbėjo paukštužėliai laipsnių temperatūroje
kais. Nebuvo nei vieno bet kai pradėjo inositolio
nete, buvo nušautas praei ja prie vieno vasarnamio ir Girdėti šiugždant, lapuo
Giesmeles linksmiausias,
(Fahrenheito
i.
20
metų
iš

žmogaus, kurs butų visiškai porcijas duoti žmonėm, pa
tą sekmadienį. Jį nušovė sustoja prieš galinį langą. jant sparnais ir pasiutusiai
Čia
dainavo
brolužėliai
buvusios
jos
neberodė
nei
atgavęs tamsią plaukų spal sirodė, kad jis nuplikusiem
jo žmona, kurios jis prašė —Vasarnamis
puikus! kudakinant vištą.
gyvybės, nei mirties ženklo,
vą. Šiaip ar taip, vaistų \yram nepagelbėdavo. Ir Daineles gražiausias.
divorso.
bet kai 1944 metais vamz P. Chevallier buvo Or Štai rytoj pamatysi, kokie —Te gi tau!—girdi Ple
kompanijos pradėjo plačiu vėl atrodė, kad prieš šią Tą giružę ramią, lėtą
delį atidarė išvirkštė į jurų leans miesto majoras ir pa čia puikus reginiai. Tam pys.—Magde, iš kur gi pas
mastu gaminti vaistus prieš vyrų bėdą vaistų nėra. Ta-j Kirviai iškapojo,
kiaulytę, pasirodė, kad jos sižymėjęs kovotojas prieš su, vaidinasi, Magdutė jau mus tų vištų? Po velnių,
pražilimą ir daugelis žmo čiau bandymai nenutruko.1 Tą šalelę numylėtą
susirgo maru. Taigi, ir nacius antro pasaulinio ka atsigulė, nenorėjo laukti nagi jų čia galybė! Dėklas
nių juos pirkdavo su dide Toliau betyrinėjant vitami Vokiečiai teriojo.
dvidešimt metų išbuvusios ro metu. Jo nušovimas dėl manęs. Guli ir tur būt kan su kurkė ...
liu pasitikėjimu. Tie vais- nus ir darant bandymus su
“kalėjime,” >acilos nepra šeimyninių nesutikimų su kinasi, kad manęs iki šiol Pro langą triukšmingai
tai nevienodai veikdavo į žiurkėm, buvo pastebėta, Nebečiulba paukštužėliai
rado savo žudančios jėgos. jaudino prancūzus todėl, nėra. . . .(Stumia lazdele išskrenda dvi vištos ir,
zmones. Vieniem dalinai kad jei žiurkės negaudavo Iš lizdų išvyti.
Daktarai toliau daro ban- kad jis ką tik buvo paskir langą, kuris atsidaro.) Tai, kvaksėdamos iš visos gerkgrįždavo tamsi spalva, kiti vitaminų, tai ne tik jų kai Nedainuoja brolužėliai
kokia nebaili: gula į pata- lės, lekia gatve,
____________________ L.
sustodavo žilę, tretiem vai- liukas prieš laiką pražilda- Toli išvaryti.
tas ministerių. P. Cheval lą ir neužsidarinėja lan- —Juozuli, nagi mudu ne
VAIKUTIS BĖDOJE
štai veik nieko negelbėjo, vo ir nuplikdavo, bet taip Bėga plaukia Nemunėlis
lier buvo gydytojas, o jo gų. . . . (Nusiima švarką ir ten pakliuvome!—sako VaPer
laukelį
žalią.
Bet nuolatiniai bandymai pat jos nebeturėdavo žiuržmona slaugė, jie turėjo du sviedžia drauge su portfeliu balaitis verkšlenančiu balsu B grupės vitaminais įti- kiukų.
Vadinasi, prašėsi, Gailiai rauda mergužėlė
vaiku, 8 ir 4 metų.
pro langą.) Karšta. Už- su.—Čia kažin koks vištikino daktarus, kad priemo- išvada, kad vitaminai vei- Išvežto bernelio
traukim mudu sutartinę, ninkas. . . . Aš, tur būt, panė prieš pražilimą gludi'kia į lytines liaukas, o paš Tu nelaistyk ašarėlių
pajuokinsim ją! (Dainuo-klydau. O kad jus velniai,
tam tikruose vitaminuose, tarosios į plaukų augimą ir Po tironų kojom.
Lietuvių Priežodžiai ja)
“Myliu mergelę vieną išlakstė, nevidonės. . . .
Labai galimas daiktas, kadjnuplikimą.
Buvo padary- Mes už lietuvių tėvynę
.
.
.
sapnuoju
ją kas dieną —Tai tu greičiau išsinešuž kelių dešimtų metų bus tas sekamas bandymas: ke-lgį"“ra<jd"'-ko;’jam^
Meldžiasi Dievui, o vėl- —kas dieną ir kas naktį— dink, supranti. Aš mirštu
surasta tiksliai, kokie vita-iletą žiurkių maitino norma-:
v
nią už uodegos laiko.
i i
i L.
. ,
,
Kazvs Jakubėnas.
ir vis negal pakakti . .
troškuliu!
minai gaivina plaukų
spal-,liu
maistu,
o ,kitas žiurkes:
Dainuok, Juozeli! Magdu- —Tuojau. Va tik susi
vą ir žmonės, juos vartoda- maitino dirbtinu maistu, Į
Kai už vyro eini, pasisiūk te, padainuoti tau Šuberto rinksiu švarką ir portfelį...
mi. iš viso nebežils.
kurs turėjo didelį kiekį tani' American Legion kiektris maišus kantrybės.
serenadą? (Dainuoja) —Užsidek degtuką!
Bet plaukų žilimas tėra tikrų vitaminų. Po dviejų'vienais metais skiria aukštą
,
*
“Plaukieee mano laiveli,
(Nukelta į 7 pusi.)
premiją geriausiam kalbė
Savam kieme ir gaidys
DIDELIS ŽUVŲ DERLIUS
tojui. Šiais metais premi
drąsus.
BALTO KAILIO APSIAUSTĖLIS
ją ($4,006) laimėjo 16 me
*
tų mergaitė Jeanne DickinIson iš Roanoke, Virginia.
Negirk dienos be vakaro,
Ji kalbėjo apie Amerikos
o mergaitės be ryto.
konstituciją, penktąjį .jos
pakeitimą, kuris garantuoja
piliečiams
prisiekusiųjų
Didelį vagį ir ponai gerteismą.
‘bia.
(Sulirtnvinta iš rusų kalbos)

Kaip Maistas Veikia Plaukus

t

i—i
K.Ž4U

Kalifornijoj, Malibu pajūryje, vandeniai atslūgus jura
palieka daug žuvų, kurias sausumos žuvininkai gaudo.
Paveikslėlyje matyti, kad smėlis yra apdengtas smulkio*
mis žuvytėmis, kurias jauni žuvininkai krauna į kibirus
ir nešasi namo valgyti.

Pirmą kartą Čilės (Pietų
Amerikoje) istorijoj į at
stovų ramus buvo išrinkta
I moteris. Tai yra įneš Enriąuez, iš profesijos advo
katė. Čilėje, kaip ir visur
Pietų Amerikoje, moterys
viešajame gyvenime neturi
lygių su vyrais teisių, todėl
moters išrinkimas atstove
yra pažymėtinas įvykis.

Ne tam gera, kurs karvę
|UŽ ragų laiko, bet tam, kurs
Pusantrų melų. vyras, Bobją melžia.
by Paek. jki^» galvą į šitos

kėdės sėdynę ir nebegalėjo
pats jos ištraukti.
subė
go mama ir kaimynai, tai ir
jie nežinojo, kaip vaiko gal
vą ištraukti iš kėdės sėdynės.
Prisiėjo šauktis Los Angeles,
Calif., polifiios, kuri vaiką
išgelbėjo. Bnbby dabar žino,
kad perdaug didelis smalsu
Pakalbinkime kaimynus ir mas kartai- brangiai kainuo
draugus užsisakyti "Kelei- ta.

Juo

didesnė

bus Tavo

Lietuvai gelbėti auka,

juo

Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame

rikos Lietuvių Taryba ir jos

skyriaL

Neblogai atrodo šitoks “mink” kailiukų apsiaustas, bet
jia, tur būt, mažai kam įkandamas dėl savo kainos.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Septintas

—Jokio Vabalaičio mes piečiui Kolumbui, kad jis
nepažįstame!
, Ameriką atrado, nes be jo
—Ką tu man plepi? Pa- kur gi jus butumet?
i šauk seniūną, jisai mane —O kas butu Kolumbas, ••
pažįsta!
jei Amerikos nebūtų?—at- •»
—Nesikarščiuokit, tuojau kirto išdidus jankis.
nuovados padėjėjas pats
Vieningas Pasaulis
pribus. Visus čiabuvius va
sarotojus mes pažįstam, o
Prašalins Karus
jūsų kaip gyvi nesam regė Taip sako ir rašo žurnalas “Lie
tuvių Naujienos.“ kaina $2.«0 me
ję. .. .
tams.
(39) •
—Aš jau penkti metai
LIETUVIU NAUJIENOS
Kulautuvoj vasarbuty gyve 332 N. ttth St., Philadelphu ti. Pa.
nu!
>
250 AKRŲ FARMA
—Avava! Tai argi čia Apie 70 akrų ganyklų, o kitkas
žemė. Dirva gera, viskas
Kulautuva? čia Kačergi dirbama
puikiai auga, lietuvių išdirbta per
nė, o Kulautuva kažin kur 25 metus. Triubes geros, apie 13
kaip statytos, su visais įrengi
toli liko, už miškų, anoj pu metų
mais, arti Binghamtuno miesto, ge
sėj Nemuno. Bus keletas ra rinka farmos produktams. Yra
traktoriai. Pajamų per metus
mylių nuo čia.
na $14,000. Galima pirkti su vis
—Trauk tave devynios! kuo, arba tik žemę ir trobesius—
nes liKau našlė.
Tai, vadinas, aš ne ten iš $18,000. Parduodu,
Mary Stasiūnas,
(30)
RD 4, Cortland, N. T.
Baltajame Name prezidentas Trumanas dalija garbės
(garlaivio išlipau.
medalius fronte pasižymėjusiems kariams.
Žmonių ir paukščių kle PERON ELĖ LAMSARG1ENĖ
gesys susimaišo su šunų lo Užlaikau visokių vaistų dėl ge
kojų ir kaulų, taipgi turiu
jimu ir iš garsų sąmyšio iš liančių
Galingą Gydymo Most į nuo Reuma
ir nuo kitų skaudėjimų. Kreip
siskiria Vabalaičio balsas: tizmo
kitės, duosiu gerą patarimą.
138)
—Tamsta nedrįsk! Aš
1814 S. Water Street
užmokėsiu tamstai! Žinosi
PH1LADELPH1A. FA.
(Atkelta iš 6 pusi.)
gis ima viršų, h’ jis pradeda su kuo turi reikalo!
REIKIA BIZNIU PARTNERIO
Galiausiai balsai pamažu Partneris gali būti vyras ar mo
—Degtukai švarko kiše- migti,
Biznis senai išdirbtas ir vis
nėję. . . . Velnias gi davė j —Atradau portfelį!—J nutyla. Plepys jaučia per teris.
auga, todėl reikia daugiau žmonių
vesti. Platesnių žinių duosiu per
man čia įsikraustyti! Visi girdi jis džiaugsmingą Va- miegus, kaip kažin kas plo- jįlaišką.
Rašyti man šiuo adresu:
vasarnamiai kaip vienas, ‘ balaičio riksmą. — Tuojau ja jam per petį.
DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Bos 666
pats nelabasis neatskirs jų susirandu švarką ir atlikta,
Newark 1, N. J.
patamsyje.
Oi, kurkė Į einame toliau!
(35)
JUOKAI
žandą zvabtelėjo! Rrraga- Bet štai pro miegus jis
na!
girdi šunis lojant. Iš praKolumbo Garsas
PAIEŠKOJIMAI
—Išsikraustyk greičiau, ’ džių loja vienas šuo, paskui
Paieškau savo dėdės Prano Gar
nes pamanys, kad mudu čia kitas, trečias. . . Šunų loji- Vienas amerikietis gyrėsi benio,
išvykusio prieš didįjį kara iš
vištas vagiame!
mas, maišydamasis su vištų kartą, kad Amerikoj viskas Laižuvos valsčiaus, Pakliaupės kai—Tuojau. . . . Švarko kvaksėjimu, sudaro kokią geriausia, viskas aukščiau- gjneptfrašau ir kitus pažįsU,nus st_.
Vincas Milieška,
niekaip nesugraibau. Ry- tai laukinę muziką. Kažin šia, viskas puikiausia, o eu64 G St., So. Boston, Mass.
zų čia privelta galybė, nė kas prieina prie Plepio ir, ropiečiai tai esą niekis. VieIeškau Elzbietos Bukytės-Savickieneatskirsi, kur čia švarkas, kažin ko klausia. Paskui nas europietis sako:
nės, Kazio Bukio dukters, kilusios iš
kaimo, Palėvenės parapi
Atmesk man tu degtukus! i jis girdi, kaip per jo galvą —Klausykite, jus visgi Akmenių
jos, atvažiavusios Amerikon 1912
pripažįstate
kreditą
eurometais ir gyvenusios Chicagoje. Pra
—Kad aš neturiu degtu- lipa pro langą, beldžia, rėšau atsiliepti šiuo adresu:
(36)
Jugoslavijos diktatorius “Voice of America kų!
kia. . . Moteris, pasirišusi
B. Šukys,
East Orwell, Ohio.
biuras Washingto- Tito viešai reiškė padėką Kaip jau žinoma, nuo bir —Graži padėtis, nėra ko raudoną prijuostę, stovi su
PELEDA”
Paieškau mano pusbrolius Kleopane skelbia, kad Amerikos Amerikai už suteiktą Jugo- želio 3 dienos lietuvių pro sakyti! Na tai kaip bus*'
rj, BeRsdiktą ir Steponą Visgaudžius.
PELĖDA
šiandien
yra
įaogyventojų skaičius liepos 1Į slavijai pagalbą maistu ir grama “Voice of America” Be švarko ir portfelio jokiu klausia,
Jie paeina iš Telšių apskrities, Židikų
Kvieslės kaimo. Jie pa
d. šiais metais pasiekė 154,- žaliavomis. Iš viso Jugo- padvigubinta ir
įvestos budu negaliu eiti. Reikia į —Tamsta neturi teisės m^aus^s satyros ir jumoro valsčiaus.
tys, ar kas juos žino, prašau atsiliep
'ta,n
kalbėti
f
—
cirdi
iis
VažurnaIas
Pelėdoj*
bendradar353,000 galvų. Tai yra virs'slavija gavo už 69 milionus transliacijos estų ir latvių juos surasti.
dėkingas.
(34)
.P...
v__ • biauja žymios žurnalistų ir ra- ti, busiuSilvestras
Jankauskas,
trijų milionų daugiau, negu dolerių pagalbos. Tito sa- kalbomis.
—Nesuprantu, kaip taibalaiėio balsą.—As—pri-;šyto;ų
žurnalą reda64 I Street,
So. Boston 27, Mass.
suskaitė visuotinas gyven- kė, kad Jugoslavija visada Sąryšy su tuo įvykių iš galima nepažinti sato nuo- siekęs įgaliotinis,
teisią guoja žinomas ražytojas-jumotojų surašinėjimas 1950 m.-bus Amerikos pusėje kovo- Washingtono buvo atvykę į savo vasarnamio,—piktina- kandidatas Vabalaitis. Štai ristas Alb. Valentina*. Leidžia
APSIVĖDIMAI
balandžio mėnesį.
’je už taiką.
New Yorką Lietuvos įgalio si Plepys.—Jei bučiau žino-' tamstai mano vizitinė kor-knygynas NEMUNAS. Pelėdos
REUMATIšKI SKAUSMAI
metinė prenumerata 4 dol., putas ministeris, p. P. Žadei jęs, kad bus tokia istorija, telė!
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
iš daug skirtingu elementų, turi sa
kis, ir latvių pasiuntinybės kaip gyvas bučiau su tavim! —Kas man iš jūsų korte-Įsei metu 2.50, atsk. Nr. 40c.
vyje galingą šilimą, šildydauna ga
valdytojas, ministeris Feld- neplaukęs. Dabar aš bu- lės!—sako kažin kas užki-' Naujausias Pelėdos 4 Nr. lingai, ištarpina Reumatiškus skaus
Naujosios
Amerikos mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
manis. Prie jų prisidėjo čiau namie, ramiai sau mie-mušiu balsu.—Jus man vi-'ra®°:
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
Kas link teatro. nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Kodėl Taip Yra
bendruomenė dar nepradėta or gyvenantis New Yorke Es gočiau, o čia. va, kankinkis sas vištas išvaikėt, jus man(draugystės.
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk
ganizuoti, nors organizatorių. tijos pasiuntinybės valdyto dabar. . . . Baisiai nuvargęs, klausinius istrynet! Paziu-i
o
Prikalbėjimas su gu- DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuve. Kaina 2 oz. $1.00;
Jau senai mane įdomina lie- r<x]os, netrūksta.
jas, J. Kaiv. Valstybės de trokstu gerti . . . g a 1 v a rėkit, ką jus pndirbot! Ryt-*du Kvbarty aktai. Buk
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė—
tuvių bendruomenės klausimas.
Tiesa kur lietuvių skaičius
(41)
_
poryt kurkiukai turėjo isiie- šlovintas, girtuokli! (Eilės.) 16 oz. $5.00
partamentas delegavo p. svaigsta.
Skaičiau viską, ką tik užtikau
mažas> arba kur keli žmoDECKEN’S PRODUCTS
—Tuojau, tuojau. . . Ne- dėti, o jus sutrynėt! Kam ;Maudyklių sezonui prasidėjus, P. O. BOx 666, Nevrark 1, N. J.
tuo klausimu. Pradžioje man nėg
iniciatyvą ir bend- Johnson. Visi jie sekmadie
gi man, ponuli, pravers ju- Apie Dainavos ansamblį. Pa
susirinko “Voice of griebs tavęs giltinė. ...
atrodė. kad bendruomenės idėja ruomenę įkūrę be masių prita- nį
langa. Aktualijos iš politikos,
Pro
Plepio
galvą
kudasų kortelė?
AJARŲ ŠAKNIS
yra labai gera. Juk butų pui- rimo ten bendruomenė “gyvuo- America” įstaigos viršinin
kultūros,
ekonominio gyvenimo
—Tamsta nedrįsk manęs
ku, jei visi lietuviai susidėtų į ja,>,
ir ten tos bendruome- ko, p. Kohler, kabinete. kindamas pralekia didelis
Ajarų šaknis gelbsti
nuo vidurių nemalimo,
vieną
bendrą
organizaciją, nė’s nėra visų lietuvių organiza- Poną Žadeikį lydėjo Lietu- gaidys. Plepys iš gilumos sulaikyti! Aš to neleisiu! ir tt.
gerai veikia ant skil
Iliustracijos:
D.P.
seniau
ir
norisi, — mąsto
vio, gydo nuo dieglių,
tvarkytų ją demokratiškai ir cijos
Atrodo, kad kas nors'vos generalinis konsulas p atsidusta ir. beviltiškai nu-, —Gert
dabar. Paskutinė kiaulė. Rim
gelbsti prašalinti iš
bendromis jėgomis spręstų sa- yra netvarkoje. Ar mes lietu- J. Budrys. Po valstybės vi- mojęs ranka, sėdasi ant ak- Plepys, stengdamasis atsipilvo nereikalingus
tas pasikalbėjimas ir daug ki
gazas, paerzina ne
vo bendruosius reikalus. Taip viaj nesuprantame tos idėjos ce-ministerio, p. E. W. Bar- mens. Jo burna dega, akys merkti ir jausdamas, kaip
tų iliustracijų.
veikliuosius kūno Or
bent man atrodė.
reikšmės, ar pati ta idėja yra rett, žodžio kiekvienas Bal sulimpa, galva svyra svyra per jo galvą kažin kas išsiganus ir, sakoma, ge
Knygyne gaunami visi nau
rai dėl mažakraujų.
Bet dabar jau praėjo keli meJnepraktiika?
tijos ministerių kalbėjo sa žemyn. Praslenka penkios, kerėplina pro langą,
Mokslininkai
sako,
jausi leidiniai ir daug senų
J. S. Rakauskas.
kad A jarų šaknis turi šių mineralų;
Čia knygų, leistų Amerikoje ir Lie Sulphur.
vo programoje. Laike kal dešimts, galop dvidešimts —Aš—Vabalaitis!
tai. kaip tas klausimas kulia-j
Phosnhorus, ir Potasium,
Brooklyn, N. Y.
Mane tuvoje.
ir šitie mineralai yra mums visiems
mas musų spaudoje, o rezulta-1
bų kiekvienas buvo fotogra- minučių, o Vabalaitis vis mano vasarnamis!
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
Užsakymus adresuokite:
čia visi pažįsta!
tai atrodo labai liūdni. Skai-.
batos ir gerti, bet yra gerai ir
Apie Velionį K,b»
jojamas. Programai pasi- tebesiglamžo su vištomis
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas
tome. kad Kanadoje tik keli!
—
Petrai,
ar
greitai?
LIETUVIŲ KNYGYNAS
Gerbiamieji! Su Ue.iu per‘9* "“Utenai
I seiles nuryti. A jarų šaknis $2.50
šimtai lietuvių susiregistravo į .kaičiau žinia jūsų laikraštyje pakvietė Voice of AmenBOLERO APSIAUSTAS
—Tuojau! Jau buvau už
svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
NEMUNAS
lui $1.00.
bendruomenę iš keliolikos tuksčiuopęs
portfeli,
bet
vėl
pa

3143
So.
Halsted
Street
apie Gabrieliaus Kybos mirti, ca
vedėjus ir kiekvienos
ALEXANDER’S CO.
tančių. Ką tas sako? Nugi. sa
Chicago 8, III.
sekcijų
atsakingus pareigū leidau iš nagu.
414 W. Broadvay
ko, kad bendruomenės idėja nė Jis buvo kadaise mano idėjinis
Telef. Vlctorv 2-3314
Plepys paremia galvą
South Boston 27, Ma
nus
į
Plaza
Hotel
priešpie

čia
musu
krašte
draugas,
kartu
veikėme
IWW
ra prigijusi.
čiams.
Iš lietuvių pusės kumštimis ir užsimerkia.
svečiais buvo: gen. konsu Vištų kvaksėjimas eina vis J
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
las J. Budrys, pp. J. Laue- garsyn. Pro langą kudakindamos
skrenda
vištos,
ir
ka, K. Grinius, P. Labanau
AMERIKOJE
— arba —
skas ir Dr. V. Dambrava. Plepiui atrodo, kad jos
Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė
Priešpiečių metu ministeris kaip pelėdos sukasi apie jo
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
Rusijos Diktatorium
P. Žadeikis, kaip Baltijos galvą. Nuo jų kudakinimo
Organizacija Pasaulyje
valstybių seniūnas, pakėlė jam spengia ausyse, o sielą
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
toastą uš JAV prezidentą. pagauna siaubas.
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
Savo nariams Iigoie pažalpų ir pomirtinių apdraudų
Visi trys ministeriai pasakė —Galvijas!—mano jis.—
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nusviestas visas
yra išmokėjęs arti $6,000,000.00.
trumpas kalbas ir jiems at Pasikvietė, žadėjo pavaišin
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
sakė valstybės departamen ti vynu, rugusiu pienu, o
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
to ir “Voice of Ameria” vir vieton to privertė atplušinti
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo >100.00 iki
šininkai. Priešpiečiai praė iš stoties penketą mylių pa
>5,000.00.
dų nurodymais.
jo nepaprastai jaukioje at siklausyti šitų kvaksinčių
p^yg+ininin laikais plinta gandai, kad Staliną pra
Ligoje pašalpa sąvaitėje >9.00 ir >12.00.
mosferoje.
dėjo ėsti vėžys. aiomia dienomis buvo pasklidusi žinia,
Dabar vedamas SaaivtoBijhBO 80 metų Jubiliejinis Va
. . .
Dieną prieš tai, “Voice of vištų.
kad jia Jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
jus. įstojimo nereikia mokėti. Daktarai ui egzamina
Piktydamasis. Plepys ki
America” vardu, šiaurės ša galvą į apykaklę, pareims jo vistą, kai giltinė jį nustosi?
vimą apmoka Susivienijimas.
Europos grupės viršininkas, mia galvą kuriomis ir
Tapk Susivienijimo narto tr prirašyk savo Šeimos na
Broiiura didelio formato, giežiais viršeliais, 82 pus
Dr.
Robert
Bauer,
savo
pri

rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arba į Centrų adrelapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Kepamažu aprimsta. Nuovarvačioje rezidencijoje Balti
bivio” knygyne:
jos m misteriams suruošė jams. Dr. Robert Baueri ir i New Yorko madų išgalvoto
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
KELEIVIS
priėmimą, dalyvaujant val jo malonią žmoną lietuviai jai siūlo tokį bolerinį apsiau>07 W. SOtb SV
Naw YoHt 1. N. Y.
stybės
departamento ir jau spėjo pažinti ir pamilti, stą šio rudens ir žiemos se“Voice of America” vedė—L. g. K.
zona*-

organizacijoj. Nors paskui jis
nuėjo į dešinę, tai visgi jam
priklauso kreditas už jo senesnį
veikimą.
Rodos dar prieš 1917 metus
Ledo Kalnai
Indija-Pakistanas
letuviai
draugai
Baltimorėj
pradėjo leisti laikraštį, kaip
Visi laivai šiauriniame Indijos ir Pakistano vy “Pasaulio Pramonės Darbiniu- •
Atlante, kurie plaukia į Ka riausybių galvos tęsia dvi kų” organą, “Darbininkų Bal
nados uostus, buvo įspėti kovą žodžiais, kaltina vie są.” Drg. Kybą dirbo tame
praeitą savaitę saugotis di nas kitą dėl ruošiamo puo laikraštyje. Nežinau, kokį jis'
delių ledo kalnų. Apie 20 limo ir abudu sako, kad tik ten darbą turėjo, gal zeceriavo.
tokių ledo kalnų New- priešingoji pusė norinti pul Ten jis dirbo labai povaliai, al
foundlando pakraščiais lei ti. Jau bene po tris kartus gą ėmė, bet darbo nežiūrėjo ir
džiasi į pietus ir gali suda Nehru ir Ali vienas kita iš- «?***"* vaikštinėjo. Laikrašryti pavojų laivams plau vadino agresoriais. Pasau čio administracija nutarė jį at
leisti iš darbo, o drg. Kybą pa
kiantiems į Quebee’ą ir į lis tikisi, kad to žodžių ka sijuto
nuskriaustas.
Iš tos
Montrealį.
ro užteks ir ginklai nepra priežasties sukvietėme unijos
bils.
draugų teismą. Tame teisme
Komunistų Jaunimas
visi pasisakė prieš Kybą, tik aš
keliais žodžiais jį užsistojau.
Pagalba Čankaišekui
Iš Berlyno praneša, kad
Kada išėjome iš susirinkimo,
ten iš daug tūkstančių jau Amerikos vyriausybė pra tai einant namo Kybą visai
nųjų komunistų 60 buvo šo kongresą paskirti 307 neliteratiškais žodžiais vertino
policijos areštuoti už norė milionus dolerių pinigų ki savo draugus ir sakė, “aš juos
jimą pabėgti į vakarinę nų nacionalistų vadui gen. r . . . visus į kalėjimą sukišiu.”
Berlyno dalį. Virš 200 jau Čankaišekui remti Formo Aš pridėjau, kad “ir pats atsi
nųjų komunistų prašė duoti zos saloje. Pinigai bus ski sėsi.” Mat, tais laikais IWW
jiems vakarinėj daly prie riami kinų armijos moder buvo atakuojama iš visų pusių.
glaudos teisę, bet tiktai 36 nizacijai ir apginklavimui. Tas leidžia manyti, kad Ky
jau tur būt tada buvo be
buvo atrasti reikalingi prie Maždaug iki 30 divizijų bus bą
linkstąs į dešinę ir tik ieškojo
glaudos, o kiti pasiųsti at naujai apginkluota.
progos iš IWW išstoti. O so
gal.
,
»
cialdemokratus jis visada va
Rurounija Teista
dindavo “pardavikais.”
Prancūzų Vyriausybė
Peter F. Kunawicz.
Kaip Lenkijoj, taip ir Frederiek Co., Md.
Po mėnesio laiko “krizės” Rumunijoj eina byla aštuo- Red. Pastaba: šį laišką, len
ir po kelių asmenų bandy nių aukštų pareigūnų, kurie kiškai parašytą, prisiuntė bu
mo sudaryti vyriausybę, kaltinami nukrypę į buržu vęs mirusiojo G. Kybos drau
praeitą savaitę Prancūzijos azinį nacionalizmą ir į šni gas. P. F. Kunawicz sakosi
prezidentas pavedė ir par pinėjimą Vakarams. Vy Amerikoje, begyvendamas tarp
lamentas patvirtino Renė riausias kaltinamasis yra lietuvių, išmokęs lietuviškai,
Pleven, kaipo busimos vy generolas Romanescu, pasi pamylęs lietuvius, jų papročius
turėjęs savo gyvenime daug
riausybės pirmininką. Da- žymėjęs Rumunijos karo ir
lietuvių draugų. Jis skaito ir
bar naujoji vyriausybė pil-Į aviacijos vadas.
Kaltina- lietuvišką spaudą, nors pagal
name sąstate prisistatė par- mieji prisipažįsta,
savo skonį, pagal seną IWW
lamentui.
dvasią laikraščių neatranda.
Tito Dėkoja
Amerikos Gyventojai
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Nr. 33, Rugpiučio 15, 1951
“General Muir” į New Yorką
KONGRESAS TYRINĖS
BOLŠEVIKŲ SABOTAŽĄ atvyksta šie lietuviai:

NAMAS PARDAVIMUI
South

Bostone,

netoli

Carson

Beach'ių, 3 šeimynų, 14 kambarių
Antanas Adomaitis, Teresė namas.
Geras pirkinys, nes savi
Anelauskas, Vladas Dauman ninkas išvažiuoja Floridon gyventi
ir nori greitai čia parduoti visus sa
tas, Herbert Grimm, Gustav vo
namus. Antras namas 6 šeimynų
Hirsch, Bronė Iželis, Juozas po 5 ir 6 kambarius, šiltas vanduo
kiti patogumai. Kas nori matyt,
Kačilauskas, Aldona Kalinaus 1 ir
prašau tuojau kreiptis šiuo adresu:
kas. Morta Lankutis, Ieva KuTeklė Čepulienė,
1 Pages Court, So. Boston.
linš, Edvardas Mažonas, Vy
(36)
tautas Minkevičius, Augustas
Rupkalvis, Antanas Špoką v ičius, Antanas Vaikutis, Juozas
Vilkaitis,
Gustavas
Titius.
Oflso Valandos: ana S M d
Anatolijus Tvirbutas. Stanislo
kM»f
vas Zaksovskis ir Zigmas Ža
540 BROADWAY
liauskas.

Ateinantį mėnesį kongre
sas tęs tyrinėjimą bolševi
kų veiklos Massachusetts
valstijos pramonėje. Jau
yra numatyta šaukti liudyti
apie 10 bolševikų, ar buvu
sių bolševikų, o taip pat po
licijos aeentų komunistų
eilėse. Kongresas tyrinėja
komunistų “infiltraciją” į
įvairias pramonės šakas,
kur. karui kilus, bolševikai
ealėtų sabotuoti karo ga
mybą.
LIETUVIŲ MELODIJOS

LANKĖSI DRAUGAI
ŠI SEKMADIENI
V. MOTIEJAIČIAI
BALF’o PIKNIKAS

BALF’o 17-tas skyrius! Praeitą šeštadieni iš WorDR. D. PILKA
rengia savo metini pikniką cesterio lankėsi drg. Vincas
šį sekmadienį, rugpiučio 19 Motiejaitis su žmona ir sud., Romuvos Parke Montel- numi Vincu. Drg. V. Uo
loje.
tiejaitis gyvena “po visą
•O. BOSTON. MABB.
Iš So. Bostono eis busai Ameriką,” dabar jis buvo
SOUth BiUan IMS
nuo L. Piliečių Draugijos parvykęs iš Bethlehem, Pa.,
svetainės. Pirmas busas iš- bet jo darbavietė dažnai
VALANDA
eis 1 vai. dieną, o pasku- keičiasi ir siekia nuo KanaA. J. NAMAKSY
Sako, Padegė Tris Namus
Populiariškos Radio
tinis 1:30 vai.
dos iki Meksikos. Kartais
Programos
REAL BSTATE B INSURANCE
Dalyvaudami BALF’o pik- iš savo kelionių drg. MotiePolicija suėmė Thomas
Sekmadienio rytais nuo 11
409 W. Broadvvay
nike paremsime lietuvių jaitis parašo įspūdžių į
C. Hali, iš Norfolk, kuris iki 12 vai. iš stoties WTA0,
SOUTH BOSTON. MA8S
šalpos darbą ir kartu turė- “Keleivį.” Svečiai atsinauOffice Tel. SOboston 8-0948
prisipažino 1949 metais pa 740 klc.
karo ligoninėj korėjos pafrontėj armijos slaugė. kapt.
sime progos smagiai laiką jino laikraštį ir paliko “TėBes. 87 ORIOLE STREET
degęs iš trijų kartų namus Biznio reikalais kreipkitės:
Watkins. tikrina sužeistųjų karių temperatūrą.
Weet Rozbary. M—
praleisti. Piknike šeiminin- vui ant padų” du doleriu,
ir jaują Norfolk miestelyje. 409 W. Broadvvay, So. Boston
TeL PArkway 7-0402-M.
kaus pp. Kropienė, Svilie---------------------------Arba telefonuokit: SO 8-0520
nė, Venys, Jakutis. Pikni NUO ŠIRDIES SMŪGIO
INFORMACIJA
PONAI MINKAI
NAUJI LIETUVIŲ
ko rengimo komtieto pirmi
ŠVIETIMO REIKALAIS
ATOSTOGAVO MAINE
MIRĖ VINCAS PARRY
TRANSPORTAI IEŠKO DARBO BARBERNĖJ Tel. AV 2-4026
ninku yra Pranas RazvaDr. John Repshis
dauskas, vežimus parūpins Vincas Parry (Panaraus- Rytinių Jungtinių Ameri-! Praeitą savaitę ponai Va- Rugpiučio 17 d. laivu “Gen- Patyręs barzdaskutis su 20
P- Griganavicius.
kas) mirė rugpiučio 2 d. ir kos Valstybių Tremtinių lentina ir Steponas Minkai erai Sturgis’ į New Yorką at- metų praktika ieško darbo barLIETUVIS GYDYTOJAS
bemėj.
Kreiptis
į
“
Keleivio
”
Piknike bus meninė dai- buvo palaidotas rugpiučio Komitetas, vyk d y d a m a s buvo išvykę kelioms die- vyksta šie lietuviai:
Valandos: 2-4 ir 6-8
ji
(34)
Nedėliomis ir Šventadieniais:
nų programa, kurioje daly- 6
Cedar Grove kapuose, tremtinių suvažiavimo š. m. noms atostogų i Maine vai- česlava Delininkaitis. Fran- ofisą “Barberiui.”
nuo 10 iki 12 ryto
vaus ir p. O. Ivaškienės tau- šalia savo tėvelio. Liko nu balandžio 15 d. Ne\v Yorke stiją, iš kur prisiuntė gerų ciška Dumskis, John Gilun,
PARSIDUODA NAMAS
495 COLUMBIA ROAD
Marijona Kašėtaitė. Viktoras
tinių šokių grupė.
liūdime žmona Helen, mo nutarimą, yra pavedęs p. linkėjimų.
arti Upham’s Corner
Naudžius. Angelą Radionovas, Trijų šeimų, naujai apšingeRep.
tinėlė Rozalija ir brolis An mokytojui Kaziui Mockui
DORCHESTER,
MABB.
Juozas Songaila,
Valentina liuotas namas. 4-4-3 kambarių
rūpintis švietimo reikalais
tanas.
Bostono Skautų Stovykla Svatokaitis. Herbertą' Vaitku- ir vienas kambarys rūsyje,
Velionis Vincas buvo ge nutarimo vykdymu.
parsiduoda tuoj pat. Yra šil
DR. PAŠAKARNIS TURI
tis ir Povilas Venskus.
Remdamasis
vykdyto
su
ro
budo,
puikiai
sugyveno
tas vanduo, dvi baltos enam.
LIETUVIŠKĄ EGLYNĄ
Ar Žinot Kar Ką Gauti!
su visais draugais, pažįsta- atitinkamomis Chicagos in- Pereitą sekmadienį, rug- Apie rugpiučio 17 d. laivu sinkos, du emel. pečiai. Yra
piučio
12
d.,
Bostono
skau

pranešam, kad turima mu
tuščias butas. Kreiptis: (35) sų Mes
Pereitą sekmadieni teko mais ir kaimynais, todėl ir stitucijomis susirašinėjimo tų vietininkijos DLK Kęs
krautuvėj visokių mašinų mrandavojimui. kaip tai Floor San
R. Yankus,
aplankvti Dr. Pašakarnio! J° karstas skendo daugelyje duomenimis komitetas vra tučio Draugystės skautai,
RADIO PROGRAMA
ders, Wall Paper Removers. Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
82 G St., So. Bostone.
vasarnamį ant Cape Cod, SėllU- Susirinko didelis bu- nutaręs:
sokių pentų, varnišių, sienoms po
_ rys žmonių atiduoti jam
1. Išrinkti p. K. Mockuj™ draugininko ps. Tadoj Lietuvių Radio Korp. propierių, plumbing, elektros reikme
kur vasaros metu gyvena
Naginionio lydimi, grįžo iš
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
paskutinį
patarnavimą
ir
ne
Chicagoje
sudaromos
lituajo šeimyna, žmona ir
Cedar
Hili.
Waltham,Į^Va per buvusią stotį NAMAS PARDAVIMUI
gražios jų dukterys, Patsiv*en lietuviy> bet ir kitatau- nistinio švietimo vadovybės Mass., kur jie gamtos prie WBHS. kuri dabar vadina Mūrinis 6 šeimynų namas Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA. Prop,
si stotis WHEE. 1090 kilo- South Bostone, 293-5 West 3rd
daktaras nuvažiuoja tenai cių. Velionis gyveno Mar Ilčtl9IU .
globstyje
turėjo
visos
sa

p. Brs±d«ay.
So.
tik šventadienius praleisti. shall St., Norfolk, Mass., Į 2. pavesti p. Mockui ru vaitės stovyklą. Visi grį- cycles, 9:30 iki 10:30 vai. St. Gerai įrengti pečiar., baltos
TeL SO 8-4148
bet mirė toli nuo savo na- pintis lituanistinio švietimo ....
... ,
Dr. Pašakamis turi tenai mų. Bangor, Me.. nepasie- reikalas! rytinėse JAV, kol zus'ejigražu1 nudegę sau įyte sekmadienį, bus se sinkos ir maudynės. Geras pir
kinys. Vienas butas bus tuš
nepaprastą Amerikoje da kęs savo atostogų vietos, tais reikalais patenkinamai ;leIe.- veI°nu: usta,sbronz1' kanti:
čias pirkėjui. Savininką gali
TeL SO 8-2805
lyką, tai lietuvišką eglyną Reiškiame giliausią užuo- galės rūpintis visoms JAV niais veidais
Užklaustas 1—Muzika.
ma matyti nuo 5 iki 8 vai. va
DAKTARAS
—lietuvišką tikroj to žo jautą jo likusiai našlei, mo- nudaroma lituanistinio švie- |skautukas, kaip jam patiko 2— Dainos.
karo.
(39)
džio prasmėj. Eglaitės bu tinėlei ir broliui Antanui.
miegoti pakapinėje, negal 3— Magdutės Pasaka.
J. L. Pašakamis
George Lekas,
timo vadovybė:
vo atvežtos iš Lietuvos ir
vodamas
tuoj
atsakė,
“
jau

168 F St., South Boston, Mass.
K. ir A. Zabičiai.
K. Mockaus adresas yra:
OPTOMETRISTAS
Po programos prašome
pasodintos aplink vasarna
čiaus
lyg
pasakoj
bučiau.
”
--------------------------337 E St., So. Boston, Mass.
Ofiso valandos:
parašyti laiškeli ar atvirutę
mį. Kai kurios jų auga la
Visi suinteresuotieji prašo Savo st< vykios uždary i stotį WHEE, Lithuanian LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
bai gerai, bet kitos nelabai) Prokuroro Cenedella
Seredomis:
Juozas
Sinkevičius
mi tuo adresu kreiptis.
mo proga, buvo surengę Program, 35 Court St.* Bos
Nuo 9 ryto iki 12 dien*
linksmos. Yra pas daktarą
Tyrinėjimas Nesibaigia
Praneškit jam ką turit. Jis nu
Komitetas rasrina visas laužą, prie kurio susirinko ton, Mass., o biznio reika pirks
ir pasiims kada tik jums pa
ir norvegiškų eglių. Jos,
447 Broadvvay
vietoves, kur yra bent kele- gražus būrelis skautų, rė lais rašykit ofiso adresu: rankiau, popiet ar vakare. Telefo
nuokit:
SO
8-8343.
(36)
SO.
BOSTON. MASS.
skiriasi nuo lietuviškų tuoj, Skandalas tarpe valstijos
tremtiniu vaiku, organi- mėjų ir šiaip geros valios
502 E. Broadvvay, So. Bos
kad jų sakeles daug smul- prokuroro Kelly ir Worces- zuoti
, vietos
limv.
lietuvių skautams prijau
VAISTAS “AZIVA”
kesnes ir tankesnes.
teno distnkto prokuroro A. kes lituanistinio švietimo čiančių svečių. Kiekvienas ton 27, Mass.
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018
Steponas Minkus.
Pašakarniai yra labai B. Cenedella nesibaigia.
visokio amžiaus , dalyvavęs su dideliu įdomu1— Vaistas nuo nudegimo ir
svetingi žmonės ir pabūti Seimelis atmetė savo komi- mo|.>.jejvjam<.
Dr. J. C. Seymour
nuo nušutimo vandeniu.
ir tam tikslui ;mu sekė liepsnos apšviestų
ATLIEKAME ĮVAIRIUS
su jais yra labai malonu.
sijos paruoštą raportą, kurs vadovautis
2
—
Vaistas
nuo
atdarų
žaizdų
(LANDŽIUS)
tremty—\ okie-įskautų išdaigas ir klausėsi
SPAUDOS DARBUS
Rep.
reikalavo Cenedella paša tijoje naudotomis
—mostis.
mokslo gražių sutar.inių dainų.
Lietutis Gydytojas ir Chirurgas
FORUM PRESS
linti. Po to visas reikalas programomis, kol bus suda
3—Akių vaistas.
yra
lietuviška,
Vartoja vėliausios konstrukicijos
RŪKAS JUROJE
4— Vaistas nuo kojų niežėji
buvo perduotas Mass. vals lytos programos labiau primodemiška «pau>»Kaip miela, kad lietuviš
X-RAY Aparatą
tuvė, kurios V1*
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
PRIDARĖ NUOSTOLIŲ tijos advokatų oiganizaci- laikytos šio meto reikalavi- kasis jauninas nesnaudžia,
Pritaiko Akinius
ninkas yra A.
P e I d ž i u s. ilgus
papirštėms.
jai ištirti, o galutinai ginčą mam<; Tremtinių komitetai bet veikdamas skautų tar
VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
• metus buvęs “Dar
5— Vaistas nuo galvos niežė
bininko" adminis
Ddielis rūkas juroje ties spręs valstijos aukščiausias bei tremtiniai mokytojai pe dvasiškai ir fiziškai tvir
534 BROADWAY.
tratorius. Šioje
jimo.
SO.
BOSTON, MASS.
Bostonu praeitą savaitgalį teismas.
spaustuvėje
yri
prašomi kreipti ypatingą tėja, kad >utų naudingas atliekami įvairūs spaudos
6— Vaistas nuo kosulio. Greit
darbai;
kaip
pridarė daug nemalonumų, Valstijos prokuroro Kel dėmėsi i švietimo reikalus. savo tautos labui.
tai: konstitucijos * mokesčių knygelės *
pagelbsti.
pamfletai * plakatai * įvairūs tikietai *
žvejams ir visiems laivams. ly paskirtas vietininkas į
—L. K.
7—Vaistas nuo inkstų skau DR. G. L. KILLORY
laiškams antraštės. • vokai * vestuvių
Ekskursijų laivas “Nantas- Cenedellos vietą, teisėjas
pakvietimai — Wedding Invitations ir
dėjimo.
Viešnia iš Chicagos
18 Tr ont St, Kimbal
t-L
ket” su 827 keleiviais buvo J. J. Crehan, nuo to pasky
Kambarys 205
Reikalaukite
šitų
vaistų
pa

FOTO*,R \FIJOS būdu — Offset i
GAVO 10 METŲ
BOSTON. Tek LA 3-2371
užvažiavęs ant seklumos rimo atsisakė ir Cenedella
perspausdiname: maldaknyge*, • mo
žymėtais
numeriais.
Kaina
už
Pereitą savaitę mus ap
arba: SO 6-2044-J
UŽ SUKČIAVIMU kyklų vadovėlius ir t-t- Visais spaudo* kiekvieną numerį $1.00. Pini
prie Nantasket Beach. Vi dar eina savo pareigas.
reikalais kreipkitės:
SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTU
lankė p. Veronika Tautke
IR NERVŲ LIGŲ
ši keleiviai buvo saugiai iš Visas skandalas kilo dėl vičienė (Taut) iš Chicagos.
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(51-1) Daro Kraujo Patikrinimų Saatnshal
gabenti iš laivo pakraščių to, kad A. B. Cenedella ap Per atostogas ji buvo atva Pulkininkas J. M. BaretJei Keikia, Duoda PendlKao
sargybos laivukais. Dar šios kaltino valstijos prokurorą, žiavusi aplankyti savo broli, te iš Loveli, Mass., nuteis
VALANDOS:
Joseph
Machinskas
Q
F
orum
P
ress
Nuo 9 iki 6 kasdien.
savaitės pradžioje 20 įvai kad jis imąs kyšius. Jis nu kuris gyvena Brocktone, ir tas kalėti K) metų už pasi
Š.OMXM
'
295 Silver Street
Šventadieniais uždaryta.
savinimą valdiškų pinigų ir
BROCKTON 68, MASS.
rių laivų ir laivelių klai rodė
Derham.
South Boston 27, Mass.
. . . teisėją
. ,
.. kuris ta proga atvyko i South kyšių ėmimą. Jis nuteistas Tel. Broekton 8-0729 W
džiojo juroje dėl ruko, ku huk tai davės ar norėjęs ky- Bo?tona j; nusipirko ang.
BORIS BEVERAGE CO.
(40)
Japonijoj,
kur
jis
tarnavo.
ris trukdė laivams suiorien- si duoti,
duoti. Teisėjas Derham lų.,jetuvių kaIbos ioĄyną ir
220 E Street, South Boetoa
tuoti.
gina.
Iš to seka, kad užsisakė “Keleivi” metams.
APSIDRAUSK NUO
PIRMA PAGALBA FRONTE
Pristato toniką, vyną ir viso
Oro biuras praneša, kad arba teisėjas Derham, arba Atvažiavusi iš Lietuvos p.
LIGOS IR NELAIMĖS
kios rūšies alų baliams, vestu
šios savaitės viduryje oras A. B. Cenedella sakė netie Tautkevičienė buvo apsigy-l
Už $12 per metas gausi ligoje
vėms į namus ir ■sies,
(-)
išsigiedrins juroje ir nebe są. Tą klausimą advokatų venusi Brocktone. netoli
$25 pašalpos savaitei
Savininkas:
bus laivams pavojaus.
paskirta komisija ir tyrinės. nuo Bostono, bet dabar jai
Visais insurance reikalais
JUOZAS ARLAUSKAS
kreipkitės į:
(n35)
musų miestai jau nepatin
Telephone: SO 8-3141
ka. Sako, Chicaga daug
BRONIS KONTRIM
arba namuose, 1650 Columbia
gražesnė ir lietuviai tenai
598 East Broadway
BALF’o PIKNIKAS
Rr., So. Bostone, Tel. SO 8turtingesni.
South Boston, Mass.
2414.
*
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Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Rugpiučio (August) 19 d., Sekmadienį
ROMUVOS PARKE—MONTELLOJ

Programoje bus dar iki šiol negirdėtų dalykų.
Virtuvė ir bufetas bus gausiai aprūpinti.
Busai išeina nuo South Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubo 1 valandą ir pusę po 1-mos.
Pelnas eis lietuvių ligonių ir senelių šelpimui
Europoje.
,
Tautiečiai, visi į vieningą lietuvių pikniką!

SKAUTAI DĖKOJA

Bostono Skautų Vietininkija nuoširdžiai reiškia pa
dėką Dr. D. Pilkai už 19
DLK Kęstučio Draugijos
skautų patikrinimą sveika
tos prieš vykstant į stovyk-!
lą ir Ivaškai už nudangeni-i
nima skautu ir jų mantos
jį stovyklavietę.
Vietininkas.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT
100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149
Kareivį Robert E. McCuIlen iš Elizabeth City, N. Ctvarsto -avo draugo Wm. Englohard iš N. (’umberland.
W. Va., koją, sužeistą bolševikų granatos skeveldra Ko
rėjos fronte.

Turim visokią vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20 metų.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
apdrausti
PERKRAUS
TYTOJ AI
(Insund
0
Ha pat ir

i to-

Saugi priežiūra,
826 BROADWAT,
SO. BOSTON,

TsL SOuth

