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Delegatai į San Francisco
Konferenciją lau Renkasi
Rusų Gromyko Atvyko “Su Savo Pasiūlymais**; Ameri
ka Mobilizuoja Delegatus Už Griežtą Konferencijos
Tvarką; Konferencija Vargu Baigsis Laiku

Rugsėjo 4 d. San FranIndija Nepasirašys cisco mieste prasideda tai
kos sutarties su Japonija
Japonų
Sutartį
pasirašymo
konferencija.
Praeitą savaitę Korėjos uostą daužyti, nes tas mieTaikos
sutartis
yra surašy
ir Kinijos bolševikai nu- stas yra labai arti prie RusiIndijos vyriausybė prane ta ir jai pritarė apie 50 val
traukė paliaubų derybas jos. Bet dabar leidimas,
šė Amerikai, kad ji neatsiųs, stybių, išskyrus Indiją, Ru
Korėjoj. Jie sako, kad matomai, buvo duotas ir
savo atstovų į San Francis siją ir Rusijos satelitus.
amerikiečių lėktuvai bom- uostas, kaip ir to uosto gelžco taikos konferenciją pa Šį pirmadienį į Ameriką
bardavę Kaesong neutrali-kelių mazgas, išdaužyta,
dėti savo parašo po taikos atvyko Andriej A. Gromyzuotą sritį. JT jėgų virši-! Karo lėktuvai Korėjoj
sutartimi su Japonija. In ko, Rusijos užsienių reikalų
ninkai į tą kaltinimą atsa- veikia labai gyvai ir be pa
dija sako, kad ta sutartis ministerio
CAINSSfAN
pavaduotojas.
ke, kad nė vienas JT lėktų- liovos
daužo
bolševikų
SCA
nėra tokia, kokios ji norėju Jis atsivežė 31 pagelbininvas nedaužė Kaesong mie- fronto užnugarį,
si. Indijai svarbiausiai ne ką ir “nuosavus pasiūly
sto. JT vienas karo dele------------------------patinka, kad Amerikos ka mus,” kaip surašyti taikos
gaus, kurį bolševikai
Lėktuvo Nelaimėje
riuomenė, pagal taikos su sutartį Japonijai. A. Gro
Jamaica saloje, Karibų juroje smarkus vė sulas apdraskė Kingston miestą ir užmušė
čia buvo iškvietę pažiūrėti
*
zn &
•
tartį,
pasilieka Japonijoje, myko laive turėjo trumpą,
“bombų” padarytų nusto-'
ŽUVO 50 ZntOtlllį
115 žmonių. Audros vėjas putė su neišpasakytu greitumu, virš 135 mylių per valan
o
reikėję,
kad Japonija po vienapusišką pasikalbėjimą
dą. Audra paskui nusirito į Meksiką, kur pridarė dar daugiau nuostolių. Paveiksle
lių Kaesong mieste, sako,'
. -------taikos sutarties pasirašymo, su spaudos atstovais ir sa
matytis Kingston miestas.
.
kad jo matytos neva tai Praeitą penktadienį viebutų susitarusi su Amerika kė, kad Sovietų Sąjunga
bombų išraustos skylės že- nas didžiulis keleivinis lėkdėl Amerikos kariuomenei savo pasiūlymus patieks
mėje nėra padarytos JT tuyas, naujai įgytas United
Nuobodulio
Argentinos
Armija
80,000
Iš
vie
tintų
jų
bazių davimo,
pačiai konferencijai.
lėktuvų. Sako, tokias sky- .Air Lines kompanijos, lėkAmerika
atsakė,
kad
su

Mušasi
su
Policija
šiaušias
Prieš
Ievą
Negalės
Atvykti
Amerikos vyriausybė
les žemėje galėjo padaryti damas iš Bostono į Oaksitarimas
dėl
kariuomenės
rugpiučio 16 d. įspėjo Rusi
granatos, užkastos į žemę land, Calif., atsidaužė į
bazių
buvo
sutartas
su
Ja

Iš
Argentinos
netiesiogiKongresas
nukirto
lėšas
ją, kad San Francisco konarba išmestos iš žemai le- y*en3 kalvą ir visi keleiviai Praeitą sekmadienį Šve
ponija
todėl,
kad
nepalikus
ferencijoj atskirų valstybių
kiančio lėktuvo, bet ne JT *r
iš viso 50 žmonių, dijoj, Stockholmo centre, niaiš keliais praneša, kad Displaeed Persons Komisi- Japoniją bė apsaugos
Ir delegatai tiktai padarys sa
įvyko kruvinos peštynės ten armija šiaušiasi prieš iš- jai ir išvietintųjų žmonių
jėgų vartojamos bombos. žuvo vietoje.
kad tą susitarimą Japonija vo pareiškimus dėl sutar
Lėktuvas
gabeno
44
ke

statymą
prezidento
Perono
gabenimui
iš
Europos
į
tarp
policijos
ir
2,000
“
chu

Šios savaitės pradžioje
padarė visiškai laisva ta- ties, bet jokie pasiūlymai ir
bolševikai
skelbė,
kad leivius, jų tarpe buvo mote liganų” abejų lyčių. Gaujos žmonos Ievos į vice-prezi- Ameriką. Apie 80,000 iš- lia. i
,
pakeitimai joje nebus svar
Amerikos lėktuvai skraidę rų ir vaikų. Lėktuvas turė jaunų vaikėzų ir mergaičių dento vietą šio rudens, lap- vietintųjų žmonių, kurių
jo
6
žmones
įgulos.
Nelai

stomi.
Bet Maskva mano
susirinko miesto centre ir kričio 11 d. rinkimuose, daugelis tūkstančių jau yra
virš Kinijos teritorijos, Šan
kitaip ir neabejojamai siū
chajaus ir Tsingtao miestų. mė įvyko dėl migloto oro, pradėjo peštis su policija^ Praeitą savaitę peronistų pasiruošę vykti į Ameriką Patriarchas
bet
FBI
daro
tyrinėjimą,
ar
lys konferencijai visą tai
Tokios riaušės Stockholmo partijos masinis suvažiavi- ir jau yra perėję visokius
Į tą kaltinimą JT jėgų virši
Kalba
Už
Staliną
kos sutartį persvarstyti iš
ninkai atsakė, kad tai vra nebuvo lėktuvas, susabota- mieste jau pasikartoja apie mas išstatė abudu Peronu patikrinimus, negalės čia
naujo
ir posėdžiauti mė
kandidatais, bet armijos atvykti, jei kongresas ne‘gryna propaganda” ir “to- žuotas. Lėktuvas žuvo 20 keturias savaites.
Bolševikų
spauda
Rusijoj
Jos prasidėjo iš to, kad karininkuose jaučiamas di- paskirs $1,431,000 tam rei- paskelbė Antiochijos patri nesius.
kie melai, į kuriuos mes nenuo Oakland aero
Jei Amerikos vyriausybei
siteikiame net atsakyti.” - dromo, kuriame jis turėjo policija išvalė miesto cent delis nepasitenkinimas, kad kalui
archo, Aleksandro Trečiojo pasiseks sumobilizuoti kitų
tuoj
nusileisti.
moteris
gali
atsistoti
armiKongresas
pratęsė
DP
rą
nuo
prostitučių.
Tų
pro

Šį pirmadienį bolševikai
laišką, kuriame Sirijos pat valstybių delegatus už grie
stitučių “draugai” pradėjo jos priešakyje, jei Ievai Pe- įstatymo galią ir leido iki
vėl pasiūlė, kad Kaesong
protestuoti ir paskui riaušės ronienei reikėtų pakeisti sa šių metų galo gabenti išvie- riarchas karštai pritaria žtą konferencijos tvarką ir
“incidentas” butų iš naujo A. Barkley Kalba
Maskvos “taikiai politikai”
“įėjo į madą.” Policija sa vo vyrą valdžioje. Dėl ar tintuosius žmones į Ameri ir griežtai smerkia Ameri aprėžtą kalbėjimo laiką,
tyrinėjamas ir “rimtai” tik
Apie Moralybę ko, kad riaušėse dalyvauja mijos nepasitenkinimo Ieva ką, bet dabar nukirto lėšas
Rusijos delegatų sabotažas
rinamas, nes kitaip derybų
ką
ir
Romos
popiežių
už
bus nugalėtas ir sutartis bus
nemažai jurininkų iš arti Peron dar oficialiai nepriė tam reikalui. Jei kongre karo kurstymą.
nebusią galima pradėti.
pasirašyta, bet niekas ne
Vice-prezidentas
Alben
sas
nepakeis
savo
nusista

mos karo laivyno bazės.
mė kandidatūros, nors ma
Tuo tarpu derybos yra
Antiiochijos
patriarchas
nutrukusios.
JT pajėgų W. Barkley praeitą šešta Jokio politinio pagrindo siniam mitingui pasižadėjo tymo, tai daug tūkstančių turi apie pusę miliono pra mano kad konferencija pa
sibaigs per 4 dienas.
išvietintųjų žmonių jausis
viršininkas gen. Ridgvvay dienį kalbėjo Indianoj, riaušės neturi. Policija aiš tą padaryti.
voslavų
savo
žinioje
Sirijoj
Argentinos socialistų par suvilioti.
pranešė bolševikams, kad French Liek miestelyje de kina, kad jauni žmonės iš
ir kituose Viduriniųjų Rytų DAUG DEZERTYRŲ IŠ
mokratų
spaudos
redakto

nuobodulio išeina į gatvę tija skelbia, kad Peronų re
Aliantai yra pasirvžę vėl
kraštuose ir šiek tiek “išti “LIAUDIES POLICIJOS”
tęsti derybas, jei bolševikai rių suvažiavime. Vice-pre pasimušti su policija, nes žimas yra “totalitarinė dik Vario Kasyklų
kimųjų” Amerikoje. Bet jo
nori taikos, bet jokio atsi zidentas pasmerkė pasirei jokio kito pagrindo mušty tatūra,” kuri ginklų pagal Darbininkų Streikas “ištikimieji” Amerikoj pa
Iš rytinės Vokietijos po
ba smaugia laisvą darbinin
prašinėjimo niekas neda škusį nemoralumą valdžios nėms nėra.
reiškė
griežtą
protestą
prieš
licijos
kasdien į vakarinę
aparate
ir
sakė,
kad
prieš
kų judėjimą.
Socialistai 58,000 vario kasyklų dar- pat r i a r c h o parsidavimą
rys, nes bolševikai patys su
Vokietiją atbėga 3 ar 4 po
vadovaujami
kaltina, kad režimas sukišo bininkų,
fabrikavo incidentus ir pa tokius nukrypimus reikia Karo Pratimuose
Maskvai.
Toledo, Ohio, licininkai, kurie sako, kad
kovoti
ir
nuolat
reikia
bu

į kalėjimus šimtus gelžke- Mine, Mill and Smelter pravoslavų diocezija jau
tys rėkia. Dėl papildomo
Daug
Nelaimių
jiems “iki kaulo įkyrėjo”
dėti,
kad
korupcijos
kirmi

VVorkers unijos, šį pirma
liečių
tyrinėjimo “incidento” ge
paskelbė,
kad
ji
“atmeta
”
bolševikų
propaganda, šni
nas
neįsimestų
į
valdžios
dienį išėjo į streiką. Dėl to
nerolas Ridgway dar neat
patriarcho
veidmainingą
Šiaurinėj
Carolina
valsti

pinėjimas, skurdas ir griež
įstaigas.
streiko 95 nuošimčiai karo
sakė.
pasisakymą
už
Maskvos
Amerika
Remtų
joj
baigiami
dideli
kariuo

ta
disciplina.
pramonei esminės vario ga
Korėjos paliaubų likimą, Bet kartu vice-preziden
“
taikingumą.
”
menės
manevrai,
kuriuose
“Liaudies policijos” dali
Užpultą Juogoslaviją mybos sustojo. Jei streikas
pagal rimtus pranešimus, tas labai griežtai smerkė
dalyvavo
110,000
kareivių,
niuose
rytinėj Vokietijoj
užsitęs kiek ilgiau, dar 42,“moralybės
snrendžia Maskva, j kurią republikonų
Karo
laivyno
vadovybė
400
lėktuvų
ir
daug
speciaSovietų Rusija gavo įspė 000 darbininkų neteks dar trumpai pranešė, kad jau bolševikai treniruoja apie
Kinijos ir Korėjos bolševi propagandą,” nes republi
linių
kariškų
dalinių.
Ma

jimą iš Amerikos dėl Jugo bo, nes nebeturės žaliavų. duotas užsakymas vienai 250,000 vyrų, kurie, kilus
kai kreipėsi “patarimo.” konai turi labai nepuikų re
Mat, nei Kinija nei dar la kordą tame reikale. Repub- nevrus baigiant iš oro bu slavijos saugumo. Jei rusų Vario kasyklų darbinin firmai pastatyti atomine karui, butų iš vokiečių bol
biau šiaurinė Korėja negali likonams valdant Amerika vo nuleista “už priešo nu ar jos satelitų kariuomenė kų unija yra vadovaujama energija varomą submari- ševikų sudaryta pagalbinė
kariauti be Rusijos ginklų turėjo didžiausius skanda garos” keli tūkstančiai ka veržtųsi į Jugoslaviją, ka bolševikuojančių elementų ną. Kaip atominis motoras rusų armija.
ir amunicijos. Jei Maskva lus, kaip Teapot Dome reivių. Jie buvo nuleisti ras nebūtų lokalizuotas ir ir pernai ji buvo išmesta *iš veiks, pranešimas nesako.
IRANO DERYBOS
neduos karo paramos, bol skandalą, veteranų admi parašiutais su sunkveži agresija susilauktų tokio CIO unijų todėl, kad neat Spėjama,
kad
atominė
miais,
kanuolėmis
ir
kito

BUS ATNAUJINTOS
pat pasipriešinimo, kaip sikratė nuo bolševikiškos energija gamins elektrą ir
ševikai Korėjoj vėl grįš į nistracijos skandalą ir daug
Korėjoj. Tokį Įspėjimą Ru vadovybės.
derybas, o jei Maskva su kitų, kurie sukrėtė visų mu kiais karo ginklais.
submarinas bus varomas Derybos tarp Anglijos ir
tiks duoti ginklų, tai visai sų visuomenę paskutiniai Nuleidžiant kariuomenės sija gavo iš Amerikos nepa Kadangi vario gamyba elektrikiniu motoru.
Irano, pagal pranešimus iš
galimas daiktas, kad kinų siais republikonų valdymo dalinį vienas parašiutinin prasto ambasadoriaus W. yra labai svarbi visai ka*n
bolševikai darys dar naujų metais. Jei republikonai kas užsimušė. Jo parašiu Averell Harriman’o, kuris pramonei, tai prezidentas LOS ANGELES, CALIF. Irano, bus vėl atnaujintos.
Irano parlamente kai kurie
bandymu “sumesti į jurą” dabar kabinėjasi dėl “ne- tas neatsidarė, o jis nesus lankėsi praeitos savaitės Trumanas ketina imtis žy
nroralybės,” tai jie gerai pėjo atidaryti atsarginį pa gale Belgrade ir turėjo ilgą gių, kad tą streiką kaip ga Klubo Piknikas ir Pietus atstovai labai griežtai kriti
amerikiečius.
kavo Dr. Mossadegh vy
Praeitos savaitės gale padarytų atsiminę, kas bu rašiutą. Apie 20 kitų ka- pasikalbėjimą su Jugosla lint greičiau užbaigus. Uni
ja siūlo, kad vyriausybė Rugsėjo 9 d., sekmadie riausybę už derybų nutraureivių buvo sužeisti, kai ku- vijos diktatorių Tito.
Amerikos lėktuvai numetė vo jiems valdant.
siūlė, įrie lengvai kiti sunkiau lai
Įspėjimas Eusijai buvo perimtų kasyklas. Kariškos nį, A. L. P. Klubas Los An- kimą. Anglai baigia iš300 tonų bombų ant šiauri- Vice-prezidentas
viršininkai geles mieste rengia išvažia- traukti visus savo technikus
nės Korėjos uosto Rašin,, kad besiartinančioji rinki- ke nusileidimo parašiutais. padarytas todėl, kad Rusi- mobilizacijos
ir tik
zano atsargos vimą ir pietus Arroyo Seco iš aliejaus
-ijos 1Molotovas
netoli nuo Rusijos sienos.
kampanija butų veda- Po manevrų viena para-jos
______ Varšuvoje ir įspėja, kad vari
J
. kasyklų.....
didžiojoj
šiutininkų
divizija
bus
permaršalas
Vorošilovas
Bukayra
labai
menkos
ir
kiekvieParke,
N.
Ave.
60,
į
rytus
Abadan
mieste,
didžio
Tas uostas buvo daužomas ma padoriai, nesimėtant
Pradžia valykloj, palieka savo spepirmą kartą. Seniau Wa- purvais, nes nė viena politi- kelta į Vokietiją į gen. Ei- rešte nesenai grasino apsi- r.os dienos streiko nuostolis nuo Figueroa St.
vadovaujamą dirbti su Jugoslavijos bolše- skaudžiai atsilieps į pramo- 1 vai.
cialistus, kad prižiūrėtų
shinertonas nedavė genero- nė grupė neturi dorybių senbowerio
armiją.
1
v
iku
atskalunu.
nės
darbą.
Į
Visi
kviečiami
dalyvauti,
dirbtuvę.
Iv.i MacArthurui leidimo tą monopolio.
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“ŠEFO” ULTIMATUMAS kokią konstituciją jis turi

Musu lietuviškas gyveni- ; galvoje?
r , • oAr ,švogerine? Ar
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, j
- ta, Kuria bmetona su žmona
mas butų nuobodus, jei mes ;
h.
;
neturėtume audrų stikline•
J1
se, jei.. musu tarpe ...
nebutu- viai
. . .turi- ja
•
•
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pripažinti?

ambicijos maišeliu, jei ivai- ... , .
J
.
J
ea- * -m
I - Kiekvienam lietuviui
vra
rus musu
šefai nemokėtu
, , /.
,
u
•
j
....
*
aišku,
kaip
diena,
kad
Laeskaldyti
adatos iš vežimo.
. tuvos atstatvmo
. ..
. ,
.. j
, ...
pagnndan
Kad mes nenuobodziau,.
, v ® . .
galima dėti tiktai Steigia
tume, Lietuvos “diplomati mojo Seimo priimtąją kon-'
jos šefas” šias dienas pa stituciją, o ne perversminin
skelbė savo ultimatumą kų išleistas “konstitucijas,”
VLIK’ui ir rodo tokius pui kuriomis Smetona “tvirti
kius vadistinius ragučius, no” savo sostą.
kad tiesiog miela žiūrėti. Ponas Lozoraitis sako,
Štai tas pono Stasio Lozo kad “VLIK’as nėra seimas
raičio ultimatumas:
. . . vykdomoji taryba nėra
“Aš mielai pateikiu mano pa vayriausybė.”
Šventa tie
siūlymas visuomenės žiniai, sa. Tokia pat tiesa, kad
ypač kad tuo reikalu yra pasi S. Lozoraitis nėra diploma
rodę tendencingų gandu, štai
tijos šefas ir dar mažiau
mano pasiūlyti susitarimo prin
Lietuvos suverenumo reiš
cipai:
“a) Lietuvos konstitucija te kėjas. VLIK’as gal eis sei
gali būti pakeista, atstačius mo funkcijas užsienyje, jei,
Lietuvos valstybės nepriklauso Rytų-Vakarų konflikte atsi
ras reikalas jam tokias
mybę.
“b)
Lietuvos diplomatinė funkcijas pripažinti. Apie
tarnyba ir Lietuvos diplomati tą reikalą spręs Washingtojos šefas nėra subordinuoti jo nas. Panašiai ir vykdomo
kiam veiksniui.
ji taryba galės eiti vyriau
“Santykiai bei susisiekimas sybės užsienyje pareigas,
sTettoomis vyriausybėmis |k-2i „
tėra dtplomatmes tarnybos tr

ir

dipl. šefo kompeticijoje.
“Vykdomosios tarybos užsie vykdomoji taryba yra tik
nio tarnyba panaikinama. Ki užuomazgos ir parlamento j
Jei lietu
tos vykdomosios tarybos tar ir vyriausybės.
viai,
išsisklaidę
po
visą panybos pavadinamos skyriais.
“c) Diplomatinė tarnyba ir t šaulį remia VLIK’ą ir vykdipbmatijos šefas, vykdyda-adomąją tarybą, tai ir užsiemas savo uždavinius, ir VLIK, injaj greičiau suteiks toms
•Si'į/taytinio

PO-; 44,^x,.^,w,.i„r.z-rrnn'nn7i*ni_
UiUVIlldigumc

pripažinę-,

Rusijos įstatymai leidžia
fabrikų direktoriams per
kelti darbininkus iš vienos
vietos į kitą, neatsižvelgiant
į darbininko norą ar nenorą
keltis. 1940 metų spaliui

įstatymas išvardija'Bloferini?

to daryti be anglų techniš-

daug rūšių darbų, kuriuose I
Enrikai nrapi ko Personal° pagalbos. Rodarbimnka. gali būt. kilnoC
k
dos, reika susitart, dėl alie
jam. is vietos j vietų neatsid *
••pasiteisinda- Jau?.,su.lm!ų eksploatacijos
klausiant jų noro.
»j ai
r- . • •
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,
i
mi tuo, kad Aliantai
juos ir, dėl
.
„ .
-.SGelžkelių darbininkai yra iš dvejų kaitų užpuolę
, Z
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•
ypatingai griežtoje viršinin song miesto
J. . sntvje,
- ikuri• .tu-..clel ,atlvgimmo
uz nusavm,
,
.
, ..
. tus kasvklų įrengimus ir uz
kų priežiūroje. Kiekvienas ...
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neutralizuota.
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*
•
i
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• didžiąja' valyklą
Abadane.
Aliantai sselbia, kad Jie jo- c, ,
, . . ,
. .
ti pasodintas į kalėjimą dvi ,kio
- užpuolimo
.
.ties tSako, anglai
siūlę\ visai pnKaesong . .. ’
&.
V
dešimčiai dienų pagal savo nedarė, o todėl ir atsako- ;'n’tln“
kurtos buviršininkų sprendimą be _ , , , nutrauki.
i • tų padidinę
mvbes uz. derybų
. 7: .Irano
, . pajamas
J
Jokio teismo. Darbininkas mą
J nesiima.
*
iš aliejaus trigubai.
gali prieš tokią bausmę Kas toliau? Atrodo, kad Bet susitarti nepasisekė.
, skųstis aukštesniam valdi po nutraukimo derybų vėl Irano nelaimei, jos vyriauninkui, kurio sprendimas
einama Drie iu atnaun- sybė Perdauš įsibėgėjo ir
yra galutinas. Yra ir dau- nimo.
"
Bolševikai pabto-,neb.ef?U,
a.rba bjJ'°
giau ūkio šakų, kur bosai tuos,
..
,
sustoti,
kad
koks
fanatikas
parodys savo ragus/
’
turi teisę padėti darbininką pasikolios ir galy gale vėl £Pa1^
į
į kalėjimą dvidešimčiai die grįš i derybas. Taip bent ,
į”:
?tl1’
nų savo nuožiūra. Taip yra atrodo. 6 jei jie negrįžtu,*? cuke?f’?l,. Yra Juk “k
jurų ir upių susisiekimo sri tai žodi vėl paims ginklai fe P^ln"k,n,asj arba
tyje, oro susisiekime, pašto ir po 'vieno kito kruvino'^? ! Maskvos glebj, kad
ir telegrafo tarnyboje, mu persiėmimo visvien reikės' ?Iaskva n.e ,tlk «1,e«
nicipalinėse elektros stoty prieiti prie darybų, jei tik *'aną pasiglemžtų, arba vei
se ir daugelyje kitų vietų. iuo tarpu Amerika'ne'nutars'l”'al€t,1.nutra“.k??. der^'bas
Seniau Rusijoj buvo pri panaudoti Korėjos karei®? Anglt^a. Netolima atei. |t», parodys ar Irane ims
pažįstamos
kolektyvinės MacArthuro receptą.
viršų saužudystės apaštalai,
derybos dėl nustatymo už
Bolševikai
gal
jau
ir
paar šaltas protas.
darbių. Bet tie laikai se
►<
nai praėjo. Darbininkų už tys supranta, kad jie nebe-'
darbius ten nustato vyriau- gali J f jėgų Korėjoj “su- Kom-monarchistas
'sybė, arba fabrikų vadovy-įmest/ j Jur^.’ kaip ^.e
Buvęs “Lievos Aido” re
bės pagal valdžios išleistas :Sarsiai žadėjo padaryti,
daktorius, V. Alantas, pasi
direktyvas. Darbininkai vi- i
w
gyrė, kad jis esąs monarsai neturi balso uždarbių Argentinos Prezidentai
i,, .
tt-j
'
chistas, nes monarchijos
klausime. Uždarbio nusta-, Praeitą trečiadienį Ar- tvarka “geriausiai” tinka
tymas yra savininko vals- gentinos diktatorius ir jo Lietuvai.
tybes žinioje, o fabrikų žmona> Jonas ir Ieva Pero-, Kada V. Alantas-Jakševadovybės turi savininko į naį, į<statė savo kandidatu-vičius redagavo “Lietuvos
įsakymą vykdyti. Darbi- rag j prezidento ir vice-pre- Aidą,” tada geriausioji jam
ninku unijos irgi yra• savi- zj(jent0 vietas. Ieva Pero-tvarka buvo nekarunavotoj

Reer Adm. Arleęh Budie

Moj. Gen. Henry I. Hedes

Moj. Gen. Lee $on«

Kai Korėjos paliaubų derybos užsikirto, buvo sutarta pa
vesti keturiems čia parodytiems delegatams tartis nevie
šai. Bet vos keturi posėdžiavo kelius kartus. Įvyko “inci
dentas," kurį bolševikai patys sufabrikavo ir derybos vi
sai nutruko. Bet bolševikai sako, kad derėtis visvien ga
lima. girdi, užtenka tik jų atsiprašyti dėl to incidento ir
vėl galima bus sėstis prie stalo.

uii Rusiioi

KZ1I1B ■■ «.
budžio klausimais, glaudžiai
ninko tarnyboje ir unijų už- njen£ gg minučių .......
-----mą.
laužėsi, jo Tautos vado
” ir uz-jį jis
bendradarbiauja tarpusavyje ir
Ponas Lozoraitis yra be
davinys yra žiūrėti, kad .leido save prašyti, ji sakėsi liejo rašalą.
su kitomis organizacijomis.
tymas, kuris draudžia dar- darbi<nk;i
valdininkas, kuris
al- i Pare*«os Be•. Teisių
J_____ .• i.* ibūti
_ ai ikandidate,!
___ i o_________
•
“d) VLIK’as nėra seimas ir darbis
aarois vaiuininKas,
kutcs ai-į
v
-'fininkui be imonės leidi- aai7)ininKai gerai ciiroių,'nenorinti
Savo jaunose
dienose,
Rusijos
darbo
įstatymai'
1
ininku
j
’
.
įmonės
leidine
ti
n
gi
n
j
au
tų
ir
“
neskriaus

neturi jo funkciją. Vykdomoji ,g4 įssigudrir.a gauti, bet
Rusijos darbo įstatymai
u-įJo Jarba Kas na- net^n^n]aytxI
neskriaus-;
pagaliau, po teatrališkų Šiaulių gimnazijoj, kada
ta geriausias
I ’PP’’1;.,„ ;S „„„„
darbą.
as pa- tų” savininko.
^lu DO
-u m
im0« mai-i
taryba nėra vyriausybė ir ne-jpareigų jokių netun. Jo ti-iyra
geriausias lįrodymas,
r^yiTias,L;s„
savininko.~ Tokie
Tokie yra
y^ ze
^estų,
po llo
ilgų
minios
mal- reikėjo
eiti kariauti už Liekokia vieta toie neva “dar- sl£alina 1S 8270 darbo ne^a' ietatvmai ir naciu nniin nu-C
- ’ 1
.
tūlas “diplomatijos šefas’ 7. ?ą.
turi jos funkciją.
,ne ,a . aaf
is fabriko direktoriaus
ir P^C1U unijų nu davimų, po pakartotinų ttuvos laisvę, tas pats Vyt.
“e) Kuo plačiausios visuome- yra tos pat rūšies, kaip mi bmmkiskoj valstybėj uz-b
tarimai!
meatis buvo
!dainavimu “Ievutė
eutikimo, gali būti baudžia-vė, įvegtos194/
ko)ektjriinfe
^.i^mavimų
Ievute—Musu
Musų.Jakševičius dėjosi esąs bolnės dalyvavimui tautinėje veik-^tusiojo Gabrio įvairus titu- ima darbas, visų vertybių
Darbinin-* vadino kariauloje patikrinti, kasmet šaukia- jaj Ponas Lozoraitis gyve- kūrėjas. Rusijos darbo įsta- mas kalėjimu!
kas liko pririštas prie dirb,ri
'aiuzios|ne sutlfc0 ir tare: -Tegulančius uz Lietuvos laisvę
ma konferencija, kuri svarsto na Romoje> bet dar nesura- tymai plačiai ir griežtai nu- tuvės, ka?p baudžiauninkas vaWh»
bUS’ kaip jųS norite”
|“kapitalistų bernais,” o kai
tautos reikalus ir orgamzaci- (,Q
j Italijos vvriausv- pasakoja anie darbininku nrie žemė^ arba kain Rusi- * a-dzia nustato uždai brU. ,
q tje “jųS” yra Peronų tie bernai visgi
Lietuvos
mus klausimus uzsienvje.
,
,
.
-*į
•
•
, .
... *
••Konferencijoje

dalyvauja

kad

but« vei pnpa- pareigas bet apie jų teises jos kolchozininkas prie kol-?kt“ko'ri^!;,"e!de^?, perėti fašistai, valdiškų uni-Jaisvę iškaldavo, tada VyPkn7O
įtiktai pntaiko tuos uždar-,činauninkai, diktatūros tautas pasviro į tautininbius prie Įmonės
:----- ės sąlygų.
ėphatlaižiai. Tie
” no-kus.
Tie ““ius
Jeigu darbininkas pasi, !eebatlaižiai.
• _.
•
• • jusT”X no- kus•*
vėlina i darbą tris’kartus
J?/i0 ta'P. kaip jiems Pero-1 Nesupaisysi žmogaus ke-

VLIK’o PLB L. Raudonojo zIstama Lietuvos atstovybe.: mažai tekalba. Pareigos be
Kryžiaus, L. Rezistencijos San- Ką jis veikia, jis, rodos, ir!teisių, toks yra Rusijos dartarvės atstovai. Lietuvos Ne- pats negalėtų pasakyti. Bet bo įstatymų pagrindas,
priklausomybės Akto signato-' pretenzijų jis turi. Jis noČia nekalbama apie verriai, diplomatijos šefas ir dip- ri, kad jį lietuviai pripažin-igų darbą Rusijoj.
Tarp
lomatiniai atstovai ir asmens, tų Smetonos įpėdiniu. Vog-T 5,000,000 ir 20,000.000
dėl kurių dalyvavimo bus susi- į0 SOsto savanoriškas įpėdi- žmonių Rusijoj dirba prietarta tarp VLIK’o ir diplomą- njs _ ,
vartos darbus stovyklose

nėr men ori no 20 minučių

- *ur Jauni žmones yra(naj jsakė norėti.

lių ir klajonių.

Bet Vytau-

S turi buri raukiamas
Pn^varta imami J darbus ir j Bet pr;cš publiką kome-'tui budinga yra tas, kad jis
ji. mu uu-i uMatMuiuio uci vyrjaugvbe gali pasaukti ,
smo atsakomybėn ir gali berniukus tarp 14 ir 17 me di ja suvaidinta. “Tautos kiekvieną kartą, kada pa
būti nubaustas kelis mėne tų amžiaus ir mergaites baisas” pareikštas ir Pero- suka savo vairą pagal kokį
Įnų pora lapkričio 11 d. bus nors vėją, dedasi atstovaui'jM šefo....................
i pono Lozoraičio “ginče” BE JOKIŲ TEISIŲ,’ kaip sius kalėti. Jei fabriko di tarp 15 ir 16 metų amžiaus jčrini<ti i aukščiausias vietas jąs pačias kilniausias idė.. *!“ metas lukia knnferen- yjjg. Lo^j^ rei. darb<) galvijaj tvarkomi rektorius darbininko ne- į paruošiamuosius kursus, Argentinoje.
|jas. Ir dabar tas užsigeitraukią teismo atsakomykurju jauni žmonės
ir VUK’as ne vėliau, kaip už kalaiija. kad jie butų pnpa- ginkluotų žandarų.
Apie bėn uz pasivėlavimą i dar
Švelnioji Ieva ir jos “be- dęs Uracho eksbolševikas
3-4 mėnesių.
;zmtas vadu, ar tautos tuos čia neina kalba. Kal- ba tai fabriko direktorių*'v^r^arn’ metus dirbti val-'mai<)<įnja:” dabar pradės manosi “Ameriką atradęs.”
Xkra±tete^x
idideię opozicij°5 kauių iau’1
“Be to. pasiulymuo.se yra dar vadu.”
Taigi, “vadinkit bame apie laisvuosius darvienas punktas, liečiąs nustatv- mane ponu, man bus labai bininkus ir jų pareigas, pa- komybėn! Vadinasi, jokių Xas ^ksta pa^l
mą vieningo bendradarbiavimo, malonu.”
Bet kodėl “va- gal Sovietų valdžios išleisdovanojimų negali būti.
„^4^ atskiriems pat rinkimų dienos, kad
Prieš du mėnesiu kongre
kur toks bendradarbiavimas das”? UŽ kokius nuopel- tUS įstatymus.
Argentinos balsuotojai ne sas pratęsė DP įstatymo
vpač reikalingas.
nūs? Už kokius pasižymė- Rusijoj valstybė yra vie- 1941 metais sausio 18 d. miestams ir kolchozams, drįstų paduoti savo balso
“Tezė dėl konstitucijos Gijimus?
yra
galiojimą, kad į Ameriką
nintelis visų gamybos prie- išleistas
įstatymas
apie Pavyzdžiui, kai kuriais me- ne už Jono-Ievos porelę.
tiek aiški, kad vargiai butu reigalėtų
atvykti įstatymo nu
Vyriausias Lietuvos Išlai- monių savininkas. Vienas į “darbo organizaciją” Įmo- tais po 600,000 ar 800,000
kal° i* ci* aiškinu. Negalima svjnjmo Komitetas (VLIK) 1 įmonių savininkas ir to sa nėse. Jis sako, kad “kiek- jaunų žmonių yra imami
matyti 395,000 išvietintųjų’
Irano Aliejus
keisti konstitucijos užsieny. O,
,
.
T • .
v ' • • ,
• ,
žmonių iš Europos. Toks
s nekontro- vienas prasilenkimas su priverstinai į tokius paruo.be to.
. .tam
____mes neturime
. • \kom- yra
vimnko _nieką:
-. . sudarytas
* . Lietuvos
..
T. polir
i..
.
įstatymo pratęsimas buvo
Derybos
Irane
vėl
nutru

Laisvos viešosios darbo disciplina turi būti šiamuosius kursus ir paskui
petentingo valstybės organo. tlni« organizacijų. Jis yra liuoja
Anglijos diplomatinė visai teisingas, nes iki 1951
šis klausimas nėra teoretinis, netobulas, bet jis visgi at- nuomones nėra. Nėra spau- baudžiamas arba adminis- siunčiami dirbti, kur val- ko.
nes laikas nuo laiko pasireiškia ;Sto vauj a visuomenę.
Tuojdos, kuri galėtų rašyti apie traciniu budu (per fabriko džia mato reikalo. Pagal;misija, kurios priešakyje metų liepos 1 d. nebuvo su
tendencijos konstituciją užmir tarpu p. Lozoraitis atsto- to savininko klaidas ar pra- direktorių) arba baudžia- tą įstatymą jauni žmonės iš stovėjo ministeris Stokes, spėta atgabenti numatytųjų
šti, laikyti ją nesančia.”
vauja tik pats save. Atsto- sižengimus. Visa spauda mas teismo sprendimu.” (Lietuvos yra imami priver- išvyko namo, o Iranas pa žmonių.
Ponas Lozoraitis šituo do vauja arogantiškai ir svei- yra to paties savininko Tan “Laužymas darbo discipli-Ištinai į paruošiamuosius lieka ir be aliejaus ir be pa Bet atstovų rūmai ėmė lr
nukirto lėšas išvietintųjų
kumentu skelbia savo “ne- kiausia butų jį ignoruoti vi-i koše. Nėra laisvų organi nos” yra vėlavimasis į dar-'kursus, o paskui siunčiami jamų iš aliejaus.
zacijų, kurios galėtų ir drį- bą, tinginiavimas prie dar- dirbti į Rusijos gilumos fa- Irano vyriausybė paskel žmonių gabenimui į Ameri
priklausomyę” nuo kitųs
Sovietų valdžios bė aliejaus kasyklų nacio- ką. Įstatymą pratęsė, pa“veiksnių.” Jis nepriklau Ponas Lozoraitis, patiek- stų savininką kritikuoti. Sa bo, nelankvmas dirbtuvės, brikus.
nalizaciją. Anglija tą pri- rodė gerą širdį, bet lėšų
somas, kaip suverenas. Jis damas savo ultimatumą vininkas turi savo kontro- pasišalinimas iš darbo, per- akyse toks jaunų žmonių
įstatymo vykdymui neski
sutinka “bendradarbiauti” VLIK'ui, dar sakė, kad jis Įėję visas organizacijas, ilgas pietavimas, peranksti maišymas yra geriausia pažino. Bet nacionalizuo ria! Ar čia neapsižiūrėji
su kitais “veiksniais.” jei ir diplomatai atstovauja Tas diktatoriškas įmonių išėjimas pietų, ar pervėlus priemonė juos surusinti, iš tas kasyklas reikia eksplo mas, ar kas kita?
jie jam pritaria. Santykiai valdžios įstaigas.” Vai- savininkas, valstybė, leidžia grįžimas prie darbo po pie rauti juos iš jų įprastos ap atuoti, o Iranas nepajėgia Reikalas eina apie 1,su kitomis valstybėmis yra džios nėra, bet “įstaigos” įstatymus ir pasako visiems tų, perankstyvas darbo bai- linkumos ir padaryti juos
apie Rusijos darbo 431,000 dolerių, kurie rei
jo “žinioje” ir tik jis gali yra. Yra jos todėl, kad piliečiams, kokios yra jų gimasi ir pan. Jei tokie pa tikrais “sovietiniais žmonė koti
įstatymus, bet visų jų pras kalingi atgabenimui apie
rali rašyti laiškus kitų vals Amerika, Anglija ir kai ku pareigos. Bet apie piliečių vėlavimai nėra ilgesni, kaip mis.” Kai kuriuose didžiuo mė yra ta, kad darbininko 80,000 žmonių turinčių
tybių vyriausybėms, arba, rios kitos šalys nepripažino ir darbininkų teises valsty 20 minučių, tai už juos bau siuose Rusijos fabrikuose, pareiga yra dirbti ir nemur- pagal įstatymą progos čia
jei VLIK’as nori išeiti į bolševikiško smurto Lietu bė nekalba, nes pripažinus smę skiria fabriko direkto-1 pagal valdžios pranešimą, mėti, o savininkas—valsty patekti iš Europos stovyklų.
tarptautinę politiką, tai tik voje. Ant to nepripažini tokias teises reikėtų jas rius, o jei ilgesni, tai teis jau virš pusės darbininkų
yra “draftuoti,” išėję val bė—yra tas bosas, kurs ir Tų žmonių tarpe nemažas
“glaudžiai bendradarbiau mo siūlelio ir kabo Lietu gerbti, ar bent nepatogu mas baudžia.
Nebūtų butų jas kojomis mindyti.
Jei darbininkas meta sa džios kursus ir paskui pa uždarbius nustato, ir darbo skaičius yra lietuvių.
damas” su ponu Lozoraičiu. vos atstovybės.
Washingtono ir Londono Diktatoriška Rusijos vo darba, be direktoriaus skirti į fabrikus dirbti. Visi normas paskiria, ir “socia Reikia tikėtis, kad kon
Ponas Lozoraitis turi sa tokio nusistatymo, “įstai tvarka leidžia suprasti, ko- leidimo, karo pramonėj, jis studentai, baigę mokslus, listines lenktynes” skelbia, gresas atstatys lėšas ir nevo pažiūrą ir į konstituciją. gos” išnyktų, bet musų vi dėl Rusijos darbo Įstatymai gali būti nubaustas iki 8 irgi turi dirbti 5 metus val ir darbo įstatymus rašo, ir‘pavers niekais savo gero
Jis sako, kad konstituciją suomenės ir lietuvių tautos yra labai nepalankus darbi metų kalėjimo! Šiaip įmo- džios nurodytoj darbo vie pats save vadina darbinin- žesto ir seniau duoto leidikų “užtarytoju.”
jmo nelaimingiems pabėgėgalima keisti tik krašte kova už Lietuvos laisvę vis ninkams. štai pavyzdžiai: nėse bausmė yra nuo 2 iki toj. Pasirinkimo nėra.
J.
Z
—
£kn.
liams čia atvykti.—J. O.
Daug galima butų pasaesant, o ne užsieniuose. Bet vien eitų.
1940 metais išleistas įsta- 4 mėnesių kalėjimo.
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KELEIVIS, Sa BOSTON

rusiapis trecias

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
VĖSVLO PĖDSAKAI ILGAI NEIšDILS

Kas Naujo Brooklyne

.

|d. siekia per $600. Bet benr>
•
. drai paėmus, paskolos suRugpiučio 19 d. Įvyko L.
ein£ normaliai.
Sąjungos Centro Kom!-

Spaudos

Wausiraas

gjamaj išspręstas.

DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje

s; ^544

r ' .. ~

vargonininkų rengtoji dai
nos šventė Labdarių Far.... . ,.
moję. Abu parengimai buChicagos • angliški dien-•
J, •
. .
rascia. i-ugpiucio 16 d pa-vie5 patavo nusiminimas ir
skelbę naujieną, kun
„^tenkinimas,
likų tarpe buvo it perkūni
ja giedroje. Paskelbė, kad! Suprantama, kad ir Vyfkatalikiškų įstaigų pastogė- tauto Parke ir Labdarių
'se draudžiamas bingo ii- ki- Farmoje rengiamieji pikniItokie gembleriavimai. Gem-'kai tik oficialiai bus sausi,
’bleria vimai draudžiami ir Privatiškai parapijonai priįfcazaruose, fėruose, pikni-'siveš Dievo dovanų ir pli
kuose. Toliau, katalikiško-' vatiškai vaišinsis,
se įstaigose ir katalikiškuo-Į Reikšminga tas, kad apie
se parengimuose draudžia- kardinolo naujų patvarkyma vartoti svaigalai—alus, mą “Draugas” tylėjo,
degtinė ir vynas.
Į«NaujieBir

irgi

e o po iš, kuriame daty* fcuvo plačiai svarstomas,
va\o įaugai. J. Dulkis,
ypa(: žurnalo klausimas, taCeryickas J. Buivydas, K. čiau p|atesniems užsimojiįeinis,
. Sai pabus, B.
susidaro daug kiiuSpudiene, J. Pakalka ir a ir priimta tik nekurios
kontroles komisijos nanai, sinu]kmenos o visa kita
J. \ alaitis ir P. Knauciu-alidėta Šančiam pO5ėT. .
ii
džiui. Ir P. L. BendruoCentro Komiteto darbo- menė6 klausimas JAV teiya?. e kuyo plati, tai ir pome iš užsitęsė nuo ryto iki
vėlaus vakaro. Daugiausiai
laiko užėmė
nešimai
. . nr»
Plane
simai ir
ir
organizacinio klausimo na-

TAS

Prohikicija Katalikiškose
Pramogose

Ii LSS Centro Posėdžio
S

KAS SKAITO, RAAO

Daugu

mas ęj; narių pasisakė už
Bendruomenę, todėl L. S.

r.<$ąj• ungos narius
•
,
skatina
j•
mjnjrn3 organizacija stoti
gnnejimas.
Šiuo
.....
, , atveju nariai įr aktyviai joje da-

Toks paskelbimas sukėlė Šauniai Pavyko
lietuviu katalikų tarpe ne-i
.... ..
„ ..

pi įeita išvada, kad tuojau jvvauti kur ji besikurtų.
įuottis prie rajonų konfe- ’
__y ę

pabaigiamas kalbas. Tokių,1,,

bauJ.le">i piknikas, Įvy

rencijų šaukimo. Pirmo ra‘
__
tame toki patvarkymą gir- k«® ™Kl>mciol9 d., šauniai
jono (New Yorko ir New Socialdemokratų
tų, neteko girdėti. Kai kuKad naWien.ecui
Jersey) konferencija numa- i;vaiįavįma,
rie laikosi neutraliai, bet Piknikas pavyktų tai boieitomą orui atvėsus sušaukti
dauguma labai kritikuoja ir ,k,a g*n° . <’alyko-gęro
Newark, N. J.
Sekanti,' LSS 19 kuopa bendrai su:
-reiškia
-.-i.*, dideli
i-j_s. nepasitenki.. >. 'oro.
oro' O tų dienų ir buvo la
Pennsylvanijos ir Maryland LDD 7 kuopa sekmadieni,!
bai
geras oras. Nors taip
1 irmoji šio rudens audra-vėsulas siautė Ja maica saloje ir paveiksle matytu kokią
nimą. Kai kurie sako, kad,
valstijų, antro rajono kon-rugsėjo 2 d., rengia smagų:
nuostoliu tas vėsulas pridarė. Viršuj matytis sudraskyti lėktuvu hangarai, o apačioj
•girdi, dabar tai pats kardi yra, kad naujiemetiams
ferencija
Pennsylvanijoj. išvažiavimą į Kasmočiaus
niekas negali pakenkti, bet
matytis sugriautas namas, kuriam griuvan t 8 žmonės žuvo.
nolas
galės
užlaikyti
paraSteamboat
Trecio rajono, Massachu- čaižą. 89-91
--------- —■
■ •
1
s? pijąs, mokyklas ir vienuo- reikia apgailėti, kad tą pat
setts ir Connecticut vabti- Rd., Great Neck’e, L LBu-.^ vertės darb
L1NDEN, N. J.
buti pavyzdys ir kitiems, lynus. Tokios kalbos ir to- dieną rengta buvo dainų
W\SK>:.?0_StOn/2Iai:S-,,K,et- ^1..!:T.
S,ankstyvesnėse tos rūšies pa-1
Paliko dideliame nubildi- kie priekaištai ne be pa- šventė Labdarių Farmoje.
įrindo.’" juk iki šiollš blu- ° tokio konflikto lensva išgo ir svaigalų biznio para- vengti. Mat Labdarių Farma retai tebūna užimta
nois Wisconsin Indiana ir 896 Belmont Ave.; rytinia-.^^
Amerikos lietuviškųjų
taip, kaip kitos pikr.ikinės
vietos.
Ir vargonininkai ga
kon.ferenci J a me N ,
... *. , ,
. 'veš iš Kanados. Pas jų ga- J1?0 cebatlaizių tvirtove, lakeg> Mr& VioJa Angel, du buvo daug bažnyčių prie
f* ' Chicagoje. Numaty-Į \įsi nvįetiami aa*yvauti.:jima bug gauti nurodymų L}nde?as, galop susilaukė gunu, john j>omaiake8 turi kurių nuolatos kabojo pra- lėjo to konflikto išvengti.
tose konferencijose visur seimininkes pasiruošė pa- audimo reikalais, užsisakyti
P1^0- Lindeno, t j . . reaj egtate igtgįga, nešimai apie tai, kada įvyk- Kodėl taip nedarė? Juk
dalyvaus Centro Komiteto.vaisinu svečius gardžias ikali
audinį, tautinius Elizabetho Newarko ir pla- if
Edward
sta bingo žaidimai parapi- Drauge” taip dažnai kal
bama apie visų srovių vie
kai kūne nariai. Be to, CK lietumis. Kadangi po pik-', cios apylinkes hetuvai. dau- m.patalpose
nybę, gerą sugyvenimą. Ko
taviški kilimai, ttutiniai
giminių.
'
T ' ta žinrari padaryti’ cil dėl nedaroma taip. kaip
draugus pranešėjais
—F.
liomis temomis.
drabužiai, pirštinės, staitie- ?Xrt1n1tftnika°'°Jau
Vclioniui susirgus urnai, ^-otestlntų Pr visokių šliup- skelbiama?
ST .'“™tiesės,
«ln‘aro’ f^Smate nikėm Mfeta tuv0 duota ž“*ia visie,n
pasityčiojimai.
Gal
Platų ir išsamų praneši
Parapijonų Pareigos
mą padarė drg. Kipras Bie
odos išdirbiniai ir kt. Dau-vaikam, kurie, suvažiavę, tas, kad parapijos ir vieBROCKTON, MASS.
Marąuette Parko lietuvių
linis iš Laisvosios Europos
gelis eksponatų jau gauta ?ells « ^ev-.ų aPslf«z«, ” tėvui gelbėjo įvairiais bu- nuolynai jau suspėjo pasi
Komiteto lietuvių grupės Vertinga ir įdomi Paroda |iš Kanados ar surinkta vie- ^2?'ggZI?'“J“?* ' kaĮ dais kovoti prieš ligą savo daryti geras atsargas ir ga- parapijos leidinys “Nativity
veiklos. CK drg. Bielinio
toje.
(eilę16 ^Lus^ Stabno Pidėjų namuose’ ?'Pač ^ugDd^°ilės ** pažeminančio ir tvir- Parish News” rugpiučio 19
d. laidoje apie parapijonų
f ranešimą priėmė dėmesin Lietuvių tautinio meno
__ V ?‘l A
biznio laikytis.
pastangų žentas Dr. B. Paakinančio biznio
laikytis.
Paruošiamieji
pa
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ėjo
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laike
paroda,
kuri
įvyks
rugsėjo
nepadarydamas
ypatingo
Gal ir lietuvių katalikų čia pareigas štai ką parašė:
darbai
jau
baigiami.
Lie

kan,
maloniai
8—15 dienomis Lietuvių
nutarimo.
sutii\o n rienos savaitės sirgimo.
prisidėta, nes lietuvių para “Dabartiniuose katekizmuose
tuvių
Bakūžė,
kurioje
toji
kvietė
į
bolševikiškąjį
rojų
Bakūžėje,
Brockton
Fair
Svarstant bendradarbia
pijų piknikai ypač skanda penktas bažrtytiori įsakymas
susidomėjimas paroda vyks, gražiai nuda raudonasis politrukas. Be Nežiūrint visų dėtų pa lingi buvo. Jauni vaikėzai skamba šitaip: “Savo bažnyčią
vimą su kitomis srovėmis Grounds,
buvo nemažų diskusijų. auga. Paroda gyvai domi žyta iš oro, aptvarkyta. Da je, pasirodo, kad Stalino ro stangų, mirtis pakirto Jono prisigeria ir sukelia netvar palaikyti padėk.’ O senuose
Prieita vieningos nuomo si vietos lietuviai ir kaimy žymo darbai atlikta talkos jaus nei amerikoniški ko gyvybę ir jis atsiskyrė iš ią ir muštynes. Policistai katekizmuose būdavo pridėtas
ir to įsakymo trumpas paaiški
nės, kad musų bendradar ninių kolonijų gyventojai. budu. Darbams vadovavo munistai nemėgsta, nes į jo gyvųjų tarpo.
nuolat
turėjo
budėti
lietu

nimas. ‘Atiduok dešimtinę iš
naujakurys
E.
Bliudnikas,
saldžią propagandą atsaki Velionis atvyko į šią šalį
biavimas ALT, BALF ir ki Jau yra žinių, kad į parodą
vių
parapijų
piknikuose.
tikro
iš pilno.’ Pirmuose krik
tose organizacijose neįpar atvyks net iš Worcesterio, kuris gerai nusimano dažy nėjo tik keiksmais. Maty 1905 metais.
Pagyvenęs Gal policijos viršininkas at ščionijos
amžiuose visi Dievo
eigoja nutylėti priešingų Bostono, Lavvrence ir kitų mo mene. Jis panaudojo dami dideli nepasisekimą kelius metus velionis vedė. kreipė kardinolo dėmesį į ir Bažnyčios
įstatymai tikinčių
srovių netolerantiškus išsi vietovių lankytojų. Vieni net šešias spalvas, stengda ir nuostolius dar mėgino pi- Domalakes paėjo iš Vil tokius reiškinius. Kaip bu jų buvo vykdomi labai griež
šokimus (kaip neperseniau ruošiasi vykti savo automo masis sudaryti namo išvaiz ketininnkus skųsti policijai niaus rėdybos, Kalvių para vo, taip buvo, bet svar tai. Jie uoliai atiduodavo de
siai buvo Montrealyje) ar biliais, o kiti organizuojasi dą galimai panašesnę į tą, ir parko pirmininką spyrė pijos, Vilūnų kaimo. John ius patvarkvmas padary- šimtą dalį bažnyčios palaikysąmoningai
iškraipytas, samdyti busus. Ypač nau kurią turėjo Lietuvos ūki išduoti piketininkų pavar Domalakes buvo “Keleivio” as. Dabar ir parapijų sa- mu,;
melu pagrįstas interpreta jakuriai susirūpinę pamaty ninko namas. Pernai jam des. Deja, ir šantažu nieko skaitytojas ir jį mėgo skai lėse svaigalai nebus parda Ar toks Kristaus įsaky
cijas. Į kiekvieną netole ti dail. A. Tamošaitienės rūpestingai nudažius namo nelaimėję turėjo pasiten- tyti.
vinėjami.
Parapijų salės mas? Juk ne. Jei ne, tai
rantišką pasireiškimą pri darbus, kuriuos jie gerai vidų natūralia ąžuolo spal tinti vien keiksmais. Po Lai būna tau lengva šal iki šiol buvo antri saliunai. parapijonams nėra privalo
prisimena iš Lietuvos ir iš va, šiemet bakūžė yra jau šešių valandų piketavimo ta žemelė. Mes tave nie Kai kurie lietuviai betgi mas. O kunigai ar vykdo
valom atsakyti.
Iš LSS CK iždininko drg. tremties. Jie sako, kad to kesnė ir dailesnė tiek iš oro, jiketas pasibaigė 6 vai. va- kad neužmiršim.
nenustoja vilties. Jie pri Kristaus įsakymą: dovanai
gražiu laimėjimu.
V. Sarpaliaus pranešimo kia paroda yra retenybė, tiek viduje. Joje bus geros caro
simena, kad seniau buvo gavote, dovanai ir dalinki
M. Stakionis.
paaiškėjo, kad nevisos kuo .todėl negalima jos pražiop- sąlygos tokiai vertingai pa Raudonųjų lizdas Lindene
toks
patvarkymas, bet žing te. Ar kunigai turi teisę
pos už 1950 metus narines ’ soti.
1 rodai, kokia šiemet ruošia lieka išardytu.
snis po žingsniui jis buvo imti pinigus už mišias ir sa
Matęs ir Girdėjęs
duokles užsimokėję Centro J Parodoje bus atskleistas ma.
LAWRENCE, MASS.
užmirštas.
Gal, girdi, ir kramentus? Juk ne, o jie
Komitetui. Nutarta para- musų tautinio meno įvairu- Parodos atidarymo iškil
dabar taip pasikartos.
ima.
ginti kuopas, kad atsiteistų.'mas ir grožis geriausiais mėms, kurios sujungtos su
Lietuvių Piliečių Klubas Prohibiciją paskelbus, pir
Laisvamanis.
FRACKVILLE, PA.
Pasirodo, kad ne visi ir dail. A. Tamošaitienės dar- rugsėjo 8 d., sudaroma spe
rengia savo metinį pikniką mieji
parengimai
įvyko
skolininkai reguliariai atsi- bais, kurių senieji ateiviai ciali programa. Joje pasi
sekmadienį,
rugsėjo
(Sep

Mirė John Domalakes
rugpiučio 19 d. Tą dieną
"Keleivyje” naudin«a yra
teisia. Šis reikalas pavesta ir čia gimusieji dar neturė- rodys vietinės ir kviestinės
tember) 9 d., Lietuvių Tau įvyko šv. Jurgio parapi jos. daryti visokius biznio skeldrg. J. Buivydui patvarky- jo progos matyti. Paroda jėgos. Šiuo metu intensy Šios viso? apielinkės mie tiškam Parke, prie North piknikas Vytauto Parke ir bioms ir pujieakoiimv*.
ti. Centro Komiteto išduo- bus įdomi ir amerikiečiams, viai dirba tautinių šokių stukų lietuviams gerai ži Lowell Road, Methuen,
ta paskola iki rugpiučio 15 nes joje bus daugiau ir auk- grupė, kuri buvo nustojusi nomas kaipo siuvėjas, ne Mass.
i
buvo
to
lietuvio
kas
nebūtų
Kviečiam pribut į šį pa
veikti dėl jos vadovės R.
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
buvęs jo įstaigoj. John Do rengimą ne tik narius, bet
Špakevičiutės išvykimo
‘Keleivio” Kalendorių 1952 Metams j
CTiicagą. Dabar grupei va malakes mirė savo namuose ir svečius, kaip vietinius,
i
LENGVAS BUDAS .. .
dovauja vėl toji’ pati R. rugpiučio 12 d., palaidotas taip ir iš kitų miestų.
Jau
40
metų
“
Keleivis
”
kasmet
leidžia
didelį,
{
Špakevičiutė, sugrįžusi iš su bažnytinėmis apeigomis Pastaba: Nariai kiekvie Į 100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius ♦
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Chicagos ir ištekėjusi už lietuviškose kapinėse rug nas turi turėt prie savęs
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti. {
mokesčių knygelę dėl “paVytauto Grubliausko, nese piučio 16 d.
ANGLŲ KALBOS VADOVftLIS su paaiškinimu,
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug »
nai atvykusio iš tremties Velionis buvo nuoširdus čekiavimo,” kad nereiktų
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
chemijos inžinieriaus. Gru ir geros širdies žmogus ne antrą kartą mokėt įžangos
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa- *
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus kraupės daugumą sudaro senieji tik savo šeimai, bet ir kai tikietas.
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai '
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
šokėjai, tad darbas eina mynams ir su visais gražiai
- ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių ♦
sklandžiai. Tautinių šokių sugyveno. Jam mirus bu
žinių.
,
*
1
KAINA 88 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto
grupės atgaivinimas yra vo nemažai prisiųsta atsi
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. •
ženkleliais.
svarbus ne tik parodos ati- sveikinimui gėlių ir į kapus Lift^vaįdgC1b^ auka/juo

I

KELEIVIS
636 East Brosdvray
So. Boston 27, Mass.

darymo iškilmių programai,!lydint dalyvavo apie 30
Tau
dė.
bet iš viso tai sveikintinas šinų. John Domalakes iš- kįnpa. Aukas priima Amereiškinys.
, ’aueino
ir rikos Lietuvių Taryba ir
' jo>
augino nemažą šeimyną ir
Stebėtojas,.

išleido į mokslus.

Tai gali skyriai.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:
“KELEIVIS”
636 E. Broadvray, So.Botto n 27, Mas*.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Ketvirtas

Demokratinio Socializmo
Principai

TEISIAMI UŽ ABDULOS UŽMUŠIMĄ

Socialistinio Internacionalo Deklaracija, Priimta 1951 Metais
Liepos 2 Dieną Internacionalo Kongrese Frankfurte

Socialistai ir Kapitalizmas
1. Kapitalizmas nuo devynio- valstybė imasi ūki tvarkyti ir
liktojo amžiaus išvystė milži- auganti visuomeninė gamybos
niškas gamybos pajėgas. Kar- priemonių nuosavybė susiauritu su tuo jis milžiniškai gyven- na privačio kapitalo veikimą,
tojų daugumai atėmė visokią Ūkio planavimo butenybė yra
Įtaką j gamybos tvarkymą. Jis suprantama vis platesnių ne
pastatė nuosavybės teises aukš- siu.
Socialinis saugurųas ir
čiau žmogaus teisių. Jis suku- ūkio demokratizacija vis platesrė naują samdomų darbininkų niame maštabe yra Įgyvendinaklasę. be nuosavybės ir be so- ma. Tai yra socialistų ir darcialinių teisių.
Jis paaštrino bo unijistų dešimtmečių kovų
klasių kovą.
išdava. Kraštuose su galingoNors medžiaginiai pasaulio mis socialistinėmis partijomis
ištekliai
galėtų
kiekvienam gimsta nauja visuomeninė sanJordanijos teismas teisia šituos 7 arabus už suokalbį nužudyti ir už nužudymą Jorda
žmogui užtikrinti padorų pra- tvarka.
nijos karalia us Abdulos.
gyvenimą, betgi kapitalizmas 6. Ūkiškai silpniau išsivys
nepajėgia patenkinti pagrindi- čiusių pasaulio sričių tautos
nių žmonijos reikalų. Jis pasi- pradeda matyti socializme dva. kuopelės bei paskiri drau
rodė nepajėgus gyvuoti be labai sinj ginklą jų kovoj už nacionagainuostolingų krizių jr be masinio line laisvę ir už aukštesnį gyveDraugiškai,
nedarbo. Jis pagimdė socialini nimo lygi. Skirtumai kovos sąLSS Centro Komitetas.
netikrumą rytdiena ir griežtus lygose išvystė skirtingas demoGrasinimai Prezidentui
liškai gaminti snapsą neat- Woodhaven, N. Y.,
priešingumus tarp turtingo ir kratinio socializmo pasireiškiT1
.
A
kreipdamas iždo agentų
19.8.51.
neturtėlio. Per imperialistinę mo formas.
rėmai metais, nuo 19o0
T Hžionkiarda va%
ekspansiją ir kolonijų išnaudo-' Tose šalyse socialistai kovoja liepos iki 1951 birželio 30, žinodavo trnkai s,i visokio
jimą kapitalizmas paaštrino prieš parazitiškas išnaudojimo prezidentas Trumanag gavo
ao^ ai bU bO O- f V •> • •
konfliktus tarp tautu ir rasiu, formas tiek savųjų kraštu fiarasinaneius laiškus rni> avmaiornU5’ P° Kuriomis Išviliojo is žąsies
Sarnell
Visoj eilėj
šalių, su
su stamuiojo
stambiojo nansinių
ej
sanų.
nansinių
oligarchijų, tiek ir ?• ’
laįąVu rašė iai turėio C.
A* ■"'
----- - parsigabendavo
**'“•;48,000 Dolerių
.
.. .' . ... •! Žaliavų, tie patys trokai iškapitalo pagalba, praeities bar- prieš užsienių kapitalistų kolo- *
—Sei, Maik, aš noriu iš- prašau Įrodymų; be įrody- bariškumaas pakėlė savo galvą nialinį išnaudojimą. Jie kovo- l a iak in 1 po lCljai e jų gabendavo gatavą munšaiPolicija New Yorke su
važiuot Į kontrus ant vikei- mų aš negaliu suprasti, ko- pavidale fašizmo ir nacizmo.
ja už įvedimą politinės ir eko- grasinimu.
„ ..
a
,
ną išdalyti tarp karčiamų.
Prezidento
saugotojai
buš
van
.
klos
tat
ėmė du kavalierius, kurie
šino.
dėl vogti agurkus negali būt
.
nominės demokratijos, už pakėSarnelriui
kainav0 užsiimdavo moterų apgau
—Aš, tėve, sakyčiau “ato- jokia nuodėmė?
. Soc,al,zmas atsira^„tu’ Įima darbo masių gyvenimo ly- vo suėmę pernai 8o žmones mas
ropoję kaipo protesto judėjimas gio
žemės reformą ir indus- už bandymą kėsintis ir kė
dinėjimu. Abu kavalieriai
Stogų, ne vikeišino.
Olrait, Maike, aš galiu prieš kapitalistinei sistemai trializaciia Der socialines re- sinimąsi i prezidento gyvy- apie 25,000 dolerių.
gražus
vyrai, puikiai pasi
—Kad man tas žodis ne- tau viską įsvirozyt, tik tu įgimtas negeroves. Kadangi formas> pėr išplėtimą kolektv- ' ę. 1950 metais lapkričio
rėdę, dar gražiau kalban
patinka vaike.
Skamba, gražiai manęs papiasik. samdomieji darbininkai kapita-1 vinės nuosavvbės į
r pląti.
d puortovikiečiai'bandė
tys. Jie važinėjasi puikia
lyg kad norėtum lipt ant Agurkus vogti nera joks listinėj sistemoj žiauriausiai mą gamybos ir vartotojų ko- r puono Eiec 31 nancle
stogo. Jeigu jau “vikeiši- griekas dėlto, kad Dievas kentėjo, tai socialistų judėjimas 'operacjjo*s.
1 U; auti prezidentą ir sąry- Kan<uJos Draugams mašina ir pasakojasi, kad
syje su jų pasikėsinimu buv
vienas esąs sportininkas, o
nas” negerai, tai reikėtų iš- augina juos visiems.
prasidėjo kaipo samdomųjų į
(Bus baugiau)
\o
suimti
7
žmonės.
rasti naują žodį, kuris reik- —Čia jau tėvas nušnekė- darbininkų judėjimas. Bet ir,
-----------------------Amerikos Lietuvių • So- kitas aliejaus kasyklų savi
kitos
štų tą patį. Ar nebūtų ge- jai niekus,
kitos gyventojų grupės—ukiIškilus Korejos karai c-ialdemokratų Są j u n g o s ninkas. Tų vyra pavardės
ninkai ir amatininkai, raštinių Kas Mums Rašoma
rai “pabomaut”? Juk vi- —Maike, tu manęs nesu darbininkai.
įeudentas pradėjo gauti (LSS) Centro Komitetas yra Victor E. Pereira, 33
tarnautojai
ir
ūmo, ir
keišinas iš tikro ir yra bo- pratai. Aš norėjau paša smulkus pirkliai, laisvųjų pro-į
Kalbant Apie Sąžinę
kad veikiančios metų, iš uuoiumous,
dvigubai daugiau grasinan- patyrė, —
r». v
mų gyvenimas.
įkyt, kad Dievo galybė vfe-nariai mokslininkaL me
H. Braf‘ing, 36 me
Maikio Tėvas prisipažino, kad čių laiškų ir areštų dėl ban- Kanadoje lietuvių socialde—O kur tėvas manai va- ką padaro. Juk tu žinai, nininkai ir rašytojai—vis la- jis jaunas būdamas kartą nu dymo kėsintis buvo padary- mokratų organizacijos To1S Uallas’ lexžiuoti?
i ad Dievas gali stebuklus biau supranta, kad jų ateitis dž
ta
irgi
dvigubai
daugiau,
ronto,
OakvilTėje
ir
Hamildžiovė keturias kvortas snapso
FBI sako, kad tuodu vy
Socializmas jr išgėrė, bet paskui, sako. jį Prezidento saugotojai sako, tone iš savo atstovų sudarė rai išviliojo iš vienos naš
—Aš noriu į kontrus, ant, karyt. Jis iš nieko sutvėrė yra socializme.
farmų, ale aš noriu, kad ir visą svietą, tai ką jam gi- kreipiasi į visus. kurie tik yra baisiai sumenė graužė. Ir kaip uo neramesni laikai, juo laikinąjį Centro Komitetą, lės, 55 metų Mrs. Gertrade
tu, Maike, važiuotum kartu iuoja sutverti agurką? Jis įsitikinę, kad žmogaus išnaudo negrauš, jei šnapsas buvo su c’angiau visokių iškrypėlių kurio vyriausiu rūpesčiu Joyce, NaUjoioj Meksikoj,
si! manim.
: -ik pasakys—ir agurkas jau jis žmogumi turi būti nugalė- stipria trajanka. . .
grasina šalies vyriausiam bus artimiausioje ateityje 48,000 dolerių. Jie susipa

MARGUMYNAI
kiA.

>T

vi-

Pranciškonų 'Darbininkas. ;pareigunuj
sušaukti visų Kanadoje vei- žino su ta moterimi EI Pa
—Kodėl?
yra. Ne tiktai agurkas, ale t*8Socializmas
siekia
tautų
kaip
tik
išgirdo
tą
viešą
įspa—Matai, aš spėjau, kad r. didžiausis arbūzas išaugs .. 3kiančių lietuvių socialde so mieste ir vienas iš kava
išvadavimo iš priklausomybės žintį ir prisipažinimą prie są
pas farmerius
,
, , dabar yra
.. ge- iš nieko.
T .
. .
x • i
nuo mažumos, kurios nuosavv- žinės graužimo, tuoj neiškentė Karalienės Sakos Sostinė mokratinių organizacijų at lierių tuoj į našlę “įsimylė
nj agurkų, bet man pačiam, —Jeigu taip tai kodėl
vra ar kuri valdo Klimvbos jo neįdūręs į tą skaudžią Mai
stovų suvažiavimą, tikslu jo.” Po meilės priedanga
Vienas
amerikietis
tyri

kaip staršam generolui, lys- evas nori eit į farmas agur- priemones Jo tikslas vra visai kio Tėvo vietą. Jis dūrė - su
apjungti jų veiklą.
sukčiai įkalbėjo našlei, kad
nėtojas,
29
metų
VVendell
ti į farmerio daržą neišpuo- :ų vogti? Kam statyti sa- tautai suteikti teisę spręsti pirštu, kad ~
senį sumenė dar laPhilips, sakosi atradęs pa- LSS Centro Komitetas su ji investuotų $35,286 į vieš
puola.
C į tokį pavojų, kur farme-'apie ūkį. Jis siekia tokios ben- biau graužtų.
bučių pirkimo bizni, paskui
—Vadinasi, tėvas nore- ys gali privaryt šratų į sė-druomenės. kurioje laisvi žmo-j Bet kažin kaip tas reikalas aviškosios karalienės Sa-(dideliu pasitenkinimu ir jie ją prikalbėjo investuoti
Ta karalienėidžiaugsmu priima £ią malotum, kad aš eičiau agurkų d'-nę, arba gali sugaut ir-nės gali veikti, kaip lygus.
į yra su pranciškonų snmene? os sostinę.
dar 5 tūkstančiu? į kitą “la
ui
ėjusi
sa
vo
sostinę sian- nią žinią, nuoširdžiai svei
vogti, ar netaip?
policijai atiduot?
Klausiu,! 4. Socializmas dabar pasida- Senis Tėvas nudžiovė keturius
bai
pelninga” bizni. Kad
—Ne, Maike, čia negali kam tokia rizika? Įpilk že-jrė didelė jėga pasaulinėj politi- butelius snapso, o tėvai pran- iieninėj Jemen (arabų) kina šia kryptimi pasidar moteris neturėtu jokių įta
1 uti jokia vagystė.
mės i kokį puodą ir sukai- ko->- Jis iš propagandos stadi- ciškonai nukarino tris laikraš- valstybėj, kur dabar stovi bavusius ir visus minėtų or rimų, gražusis V. E. Pereira
—O kas, jei ne vagystė? bėk poterius, kad- —Dievas jos perėjo į savo tikslų įgyven- čius. Senį sąžinė graužė, o primityviška arabų tvirto ganizacijų narius, linkėda ’ą vedė Kansas City ir po
stadiją. Kai kuriose ša- pranciškonai, rodos, dėl nu- vėje.
mas jiems ištvermės ir pasi
—Aš tau paaiškinsiu, padarytų stebuklą. Ir pra- dinimo
vedybų dar iš jos iškaulijo
lvse pagrindas socialistinei vi- džiautų laikraščių atgailos ašaMaike. Vagystė rokuojasi ^čs agurkai lipti iš puodo, suomenei jau padėtas. Tose ša- rų visai nelieja. Kas gi čia tu- Karalienė Saba gyvenusi ryžimo jų tolimesnėje veik pinigų įvairiems invest’.pie 950 metų pr.eš Kristų loje.
tiktai tada, kada bažnyčioj Ne tik agurkai, bet ir arbu- lyse kapitalizmo negerovės ri jautresnę sumenę?
mentams. o paskui abudu
tau ištraukia pinigus iš ki- 3as galės išsiversti,
nyksta ir tas suteikia visai ben- O gal pranciškonai todėl ne- .• lankiusi karalių SaliamoLSS Centro Komitetas ti kavalieriai dingo kartu su
šeniaus. Bet toks daiktas, —Tfu, ant tokios šnek- druomenei naujų pajėgų. So- jaučia sąžinės nerimo, kad jų ią, su kuriuo turėjusi “ro ki, kad šaukiamajam suva moteriškės pinigais.
cializmas parodė savo kuriamą- nusavintieji laikraščiai buvo mansą.” Seniau buvo spė- žiavime savo atstovais repkaip agurkas, kuris auga iš tos!
Moteris pasiskundė poli
be trajankos? Gal kas jiems ama, kad ta karalienė ka- rezentuosis ir tos Kanados
Dievo lockos po atvira dan —Pa’auk, tėve, kur bė- ją galią.
aliavusi
Abisinijoj,
paskui
cijai.
Policija pradėjo tuos
5.
Daugelyje
kraštų
nekonužfundvs
trajankos.
kad
jųjų
gum, nėra privatiškas žmo i9
vietovės, kur tuo tarpu so
troliuojamąjį
kapitalizmą
išstusąžinė
pabustų?
yrinėtojai sakė, kad tai
sekti. Sekė jų
gaus skarbas ir nuskinti jį
cialdemokratų organizacijų kavalierius
mia
tokios
ūkio
formos,
kuriose
P.rooklyiio
Vincas.
ssnti
tik
pasaka,
o
W.
Phipėdsakus
per
Kanada, Bos
negali būt vagystė.
dar nėra. bet kur jos kiek
KALINIŲ DAINA
ps nori įrodyti, kad tokia
toną iki New Yorko, kur jie
—Jeigu taip, tai kodėl
vienu metu gali susidaryti ir buvo pagauti besiperšą
Man vistiek. kokia bausmė bus:
GEN. EISENHOWER MANEVRUOSE
aralienė
tikrai
karaliavo
tėvas nenori pats to daryt?
Pančiai. Sibirs, ar prie karo;
Arabijos pusiasalyje ir kad ir susidarys, kad savo pa prie vieno milionieriaus
—Aš, vaike, jau užaugęs Padonim teisingu liksiu.
i dariusi kelionę į Saliamo stangomis dalyvautų musų dukters. Policija juos su
Žmogus, negaliu greitai Dirbsiu vien dėl caro.
no valdomą Palestiną. W. jėgų sukoncentravime.
ėmė, kada jie grįžo atsi
bėgti, tai bijau, kad far
’hilips greit pradės kasinė Nuolatinio ir pastovaus sveikinę su tos turtingos
merys nepagautų. Gali dar Iš tų žemių, ką aš kasiu.
ji tą spėjamąją Sabos sosti Kanados lietuvių socialde mergaitės motina, kuri iš
Geležis juk pasidaro;
policijai paduot.
nę.
mokratų organizacijų cent vyko į Pietų Ameriką.
—Bet jeigu tai‘nėra va O paskui kas nors iš josios
ro sudarymas, jo veiklai Tai šitaip kartais išeina
gystė, tai kodėl tėvas bijai- Kirvį pritaisys ant caro.
Kaip “Probišino” Laikais aiškių ir pastovių pagrindi] su gražiakalbiais kavaliepoJ’c'j°SJei kur nors ištremtas busiu,
lieriais.
Yra paukšteliu,
Iždo departamento valdi nustatymas ir veikliausių kurie dirbti nenori, bet nori
-Mmke lu manęs ne- Vesi„ duk
utaro.
ninkai šias dienas atrado draugų
, į tą .centrą
. ..parinki. . pasinaudoti kitu sukrautu
mokmk. As žinau, kad po- Tai is mano dermė, ,
aižiausią
snapso
varyklą'
1
”
3
?
bus
v
J7?
ausls
slobus
!licija draudžia lysti į sveti- Pa|eI).as
im5 ant caro
Brooklyno mieste, senam!
įvažiavimo uzdav.- turtu ir nesigaili plėšti lie
mą daržą, dėlto ir bijausi;
žuvių, kad išviliojus tą, kas
plukusiame laive, visai arĮ kolonijas patekęs.
bet Dievas dėl agurko nie
LSS Centro Komitetas su jiems nepriklauso.
i i 46 gatvės, uoste. Laivuko nekoros.
Tai kas metas viso gero
—A. L.
Kanados lietuviu
as buvo didelio “džionk- sudarytu
. . —O kada tėvas su Dievu Kanapes, linus aš sėsiu,
: ardo” kiemo prieplaukoje sočiai d emoki atų oiganizaapie tai kalbėjaisi?
O tai. matot, vis dėl caro.
!'r 1 alėjo gaminti per dieną c]JV centru mielai bendrą Tautieti, nepamiršk, kad
—Maike, kibą pikta dva
jį 000 ralionų spirito. Per džiaus, draugiškai dalm- Tavo tėvų kraštas — Lietusia šiandien tavo liežuvį ap- Ia kanaĮ>iM verP‘a siulus,
į.,;- penius
mėnesius
tos sis savo patyrimais ir su di-Jva vra svetimųjų pavergtas
sėdo, ar kas, kad aš negaliu Auksu-Sldabru apdaro;
šna-'so
varyklos
savininkai
de!iu, džiaugsmu jam kuo j ir žiauriai naikinamas. TMsu tavim prieiti prie tolko. Talp Pada,1’n^i siūleliai
sidėk savo
darbu ir auka
uždirbo
apie
3,000,000
do-^
alėdamas talkininkaus.
įsidek
savo darbu
Aš iau aiškiai išvirozijau, Gal P31*** •* Juost4 carov
,
v
x
•
•
i
prie
jo
išlaisvinimo.
Aukas
lerių.
Kanados
lietuvių
’.:,,Dx: *Amerikos Lietuviu
t • ♦
•
kad nuskinti agurką nėra
Adomas Mickevičius,
Gen. Eisenhower lankė Amerikon kariuomenę vakarinėj
.... . . ,
,
.
j- * sočiai- siųsti
Dzionkjardas buvo tik demokratų pavyzdi tepase- Tarybai. 1739 So. Halsted
glieko, o tu vis savo ir sa- (IŠ Vėlinių, Kudirkos vertimas)
Vokietijoj laike manevru ir paveiksle matyti jis su pulk.
VO. Nevesk manęs i zlastį. (Palen l»u metais pasmaugė raJ. Parred. (Generolas lankė visas amerikiečiu divizijas
priedanga
Charles Sarnel- ka tie kraštai, kur veikia
Chicago, Tll., ar vietos
.
. .
.ra Povilą Pirmąjį su paties caro
Vokietijoje.
l'iui, kad jis galėtų nelega- paskiros
socialdemokratų ALT skyriui.
—Atleisk, teve, jei as juosta.)
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Penktas

GEN. RIDGWAY PRIE KAESONG
karas Korėjoj nuo komunisI >
tinio siaubo, kuris grąsina
demokratinei tvarkai, ir jei
•
-ii,
.
ne karo frontas Korėjoj,
CIO Unijos “Vykdo
j žmonių reikalavimų, kūne jej ne
. banditai bus
Socializmą” Amerikoje
JJ nPadėjo prezidento v,e- Jsulaikyti tai tu0 bus atida.Į
DEMOKRATINIO
VISUOTINAS TVANAS
Chicagos “Sunday Tri
SOCIALIZMO
PRADAI
[rytas čia musių frontas, vieAr galėjo boti toks tvanas, kad
būne,” liepos
22 d. laidoj,
l.abai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutulį? Ii
.. Clement Attlee Knyga
.toj Korėjos grius miestai,
dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur tas vantilpo editorialas po antras-! Ministerių
pirmininkas degs namai New Yorke,
5ėc duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
Kaina
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
te Amerikoniškas Sočia- Anglijoj, Clement Attlee, Bostone, San Francisco ir
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam
DĖL LAISVOS LIETUVOS
šitie klausimai rupi, teperskaito
lizmas. sitas laikraštis be-'savo knygoj “Darbo Parti-.tekės kraujas upeliais čia
LSDP Užsienių Organizacijos raš- knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
ne bus vienas iš atžagarei jos Perspekty vos” sako, I ant vietos. Dar daugiau,*
! tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol- nas?” Kaina ......................... ... Z&c
! ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
viškiausių šioj šaly, jis yra kad pažvelgus į socialisti- tas reakcionierių organas
KURGI VISA TAI NYKSTAT
TIKRA TEISYBĖ APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
pats nugarkaulis ir smege-Įnį judėjimą visame pasau- užtyli vieną pamatinių CIO
žmonės kuria per amžius? Sį intri
SOVIETŲ
RUSIJĄ.
nys tos žmonių grupės, ku-. lyje matome, kaip sėkmin- reikalavimų — sukontroguojantį politiskai-ekonomišką klau
Arba komunistų diktatūra faktų simą aiškina garsusis Vokietijos so
nos pnesakyje stovi senato- gaį socializmo idėjos visur liuot korporacijų milžiniš-1
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
hus Bobert Taft, iš Ohio..pĮįnta>
socializmas auga, kus pelnus, pažabot profiją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina ................. ....U... 10c
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
valstijos, autorius antiuniji- bujoja įvairiomis formomis tierius, tai “Tribūne” sužibėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
mo Hartley-Taft Įstatymo. pagal tenykščias esamas są niai meluoja sakydama:
tvarkosi? Ar yra .Rusijoj laisvė, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
Budinga, kad Taftui ir vi lygas.” Socializmo prajo- CIO reikalavimai nesvie
augijos formos, ir kodėl turės bu: yra demokratija, kokie darbininkų draugijos
pakeist
eistas kapitalizmas. Kaina 26c
uždarbiai
ir
ar
gali
darbininkai
iš
jų
sai reakcionierių grupei vai šioj šaly su Trumanu tiškai iškėlė visų prekių
pragyventi? Dabar rusai sako kad
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. NIHILISTAI
prezidentas Trumanas su priekyje CIO programoje kainas. Dar toliau, CIO
Tragedija trijuose aktuose. Veika
, Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas
visa Washingtone adminis tik vieno* dalyko dar neturi, reikalauja Baltajame Name
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa las perstatė nužudymą caro Alek
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko sandro II. Labai puikus ir nesun
tracija atrodo didžiausi so kaip Anglijos socialistij tam žmogui autoriteto ir;
kia Lietuvos atejtis gali būti ? Atsa kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- vfeo reikalaujamos 28 ypatos.
26c
cialistai.
valios
teikti
farmeriams
Darbo Partija, būtent, kol
i ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
Chicagos “Tribūne” tei kas jie nesiekia valdžios daugiau subsidijų, kad val
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
Generolas
Ridgaay.
vyriausias
JT
jėgų
karo
vadas
Korė

KRISTAUS VIETININKAS?
gia, kad šiandien Ameriko kontrolės įmonėse—užimti džios iždas mokėtų visiems
Atsiminimai ir Mintys,
Parašė kun. M. Valadka.
joj,
buvo
nuvykęs
prie
Kaesong
miesto,
netoli
derybų
vie

je visais garais einama prie fabrikus.
grosernių bilas. Jie nori,
drąsiai kritikuoja Roą»os
parašė
buvęs
Lietuvoa
prizedentas
tos su bolševikais. Paveiksle matyti ji išeinant iš valgo
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
marksistinio
socializmo.
Dr. Kazys Grinius.
O betgi šitas, gal būt, tik kad prezidentas turėtų ga
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
mojo kambario laikinose derybininkų patalpose.
Tai
yra
stora,
300
puslapių
knyga,
Anglijoj darbo unijos jau laikinas dalykas, nes kito lią kontroliuoti prekių kai
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaina i... >1.26
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
baigia įvykdyti socializmą mis savo programos dalimis nas, bet nenori, kad kontro
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
po priedanga Darbo Parti ir visokiais reikalavimais liuotų algas, nes jie turi pa nybės Amerikos darbininkų atsiekta per streikus,
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
nuotykių iš savo patyrimų. Tą kny
Visokiuose kraštuose žmonės gar
jos, kuri laimėjo didžiumą CIO taip jau apsunkino pri- sitikėjimą, kad jų žmogus judėjime. Tam perspekty- šitas buržuazijos apkalti- gą
visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus
parlamento narių ir užėmė vatinės gamybos sistemą, leis algoms kilt, o kainos vos pablogėjo.
nimas ir socializmo baubas Kaina .......................................... $2.00 garbino
musų bočiai? Kokias žmyvaldžią. Tokio dalyko, kaip kad jinai po savo našta ne bus laikomos vietoj. Ir dar Visų pirma CIO jokio mums, CIO darbuotojams, DELKO REIKIA ŽMOGUI
čias jie buvo įsteigę? Kodėl failinis
priėjo krikščionybės gadynę ? Visas
socialistų partija, Anglijoj išvengiamai savaime su toliau, nuolatos reikalauja, socializmo Amerikoje ne- visai nėra baisus. Priešin- GERT IR VALGYT?
tuos klausimas galėsi .atšauti pa
šią knygą. Tai didelio for
nėra, Darbo Partija per klups. Kaip lygiai Darbo kad privatinė nuosavybė, vykdo. Dėka savo veiklai gai, mums teikia daugiau valgyt ir gert reikia dei to, kad skaitęs
mato, 271 puslapio knyga. . .* >l.*0
unijas vykdo socializmą.
Partija 1924 ir 1929 metais, ypač korporacijos butų ap ir sąmoningai vadovybei energijos, daugiau pasitikę- ^dei^gi noririT^Ho^0^-' SIELOS BALSAI
nors jau turėjo didžiumą krautos dar didesniais mo pasisekė išgauti iš fabrikan- jimo eiti i didesnes kovas p® žmogus silpsta? irdelko vienas Gražios eilės ir dainos. Čia
Neduoda Ramumo
įvairios lietuviškos
parlamente, bet privatinės kesniais ir pavieniai asme tų geresnes darbo sąlygas ir daugiau laimėti sios sa- mažiau? Deiko žmoguireikia cuk- sudėtos
apie musų tautą, apie šeimyną ir
Nė Grabe
Q
raus.
druskos
ir
kitų
panašių
daly
apie darbą. Toji knyga palinksmins
nuosavybės
nacionalizuot nys, turintieji didesnes pa ir laimėti didesnes algas. lies darbininkų naudai. v kų * Kodėl iam reikia riebalų ? Si jūsų
nuo darbo valandas. Di
Kaip darbo unijos Ang nepradėjo, kol neįsikraustė jamas, kad butų visai ap- Bet tas viskas atsiekta dau kas vra naudinga darbinintuos klausimus suprasi tiktai iš šios delio laisvas
formato,
puslapių knyga,
,.
.į knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos kurioje yra daug223
lijoj sudaro Darbo Partiją, trečiu kartu valdžion 1945 lupti vis didesniais taksais. giausia aštrios kovos keliu. ,kams, tas yra naudinga
visokių
eilių ir dai*
vi- kaina tik ......................... i« nų. Kaina ....................................
>1.00
taip lygiai čia Amerikoje metais.
Tai pasekmė darbininkų so sai šaliai.
KUNIGŲ CELIBATAS
Tie
Vargšai
Kapitalistai
SAPNININKAS
CIO unijos sudaro darbo
lidarumo piketo linijose ir
A. Jenkins.
Didysis Lietuviškas Sapnininkas
Ši knygelė parodo, kodėl Romos
CIO socialistai negalėtų
partiją ir šita socialistinė Kerta Kapitalizmo Šaknis
Salemono galva. Išaiškinti visokie
popiežiaus kunigai nesipačisoja. Čia su
visokiais atsitikimais. Vir*
išaiškinta visa jų bepatystčs istori sapnai
organizacija šioj šaly nesi CIO numato įvykdyti so nežinoti to viso pasėkų, prie
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš 300 puslapių knyga. Kaina .. >1.00
tenkina eit pamažu išren cializmą šioj šaly visų pir ko tas viskas stumia visą
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų JUOZAS STALINAS
SENSAS
ir
NONSENSAS
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
šalį.
Jie
gerai
žino,
kad
kant po keletą kongresmo- ma pakirtus kapitalizmo
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
----Rado
Prof.
ALIJOŠIUS
SKURLUPADSKIS
moterys, dukterys ir mylimosios ne pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
nų, kad sudarius kairįjį šaknis. Pirmieji žingsniai tokiam ekonominiam šalies
papultų į tokią kunigų globą. Para jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
sparną, kaipo savo crmlrsyrs—apkrauti nesvietiš išsiplėtojime, kaip kad mes Ką Žmonės Skaito
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., vusius draugus. Labai įdomi knyga.
lyvaus programoje ir ,ką
jie
...
.
sulietuvino
Ferdmand de Samogitia Kaina................................................... 26c
meną, bet šita CIO užgro kai dideliais mokesčiais dėl turime, nuolatos reikia vis
DUbllkill.
Vaina
25c
duos
susirinkusiai
K
Kartą
einu
gatve
ir
susi

KODĖL AS NETIKIU
bė ir pilnai įsikraustė de visokių reformų, labiausiai naujų kapitalo šaltinių, ku
bet ir—o tas svarbiausia ŽEMAITĖS RAŠTAI
l DIEVĄ?
tinku
tris
savo
“
simpati
mokratų partijon, ir po pre dėl taip vadinamo visuome ris tegali ateit iš vakarykš
programos knygelėj <skel-' Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
jas.
”
Man
dar
nespėjus
tikėti. Pilna argumentų, ku
zidento Roosevelto mirties ninio gerbūvio. Tokie su čių pelno sutaupą, tad CIO
fciasi už pinigus įvairus ver na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar negali
žinote, kad ji buvo paprasta kai rių nesumuš joks jėzuitas........... 20c
užėmė Baltąjį Namą. Tru manymai daugumoje jau ir siekia, kad tų sutaupą ne pasakyti “Sveikos-gyvos,” slininkai, profesionalai, ir mo
moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
manas gavo progą būti pre įgyvendinti per CIO spau būtų. kad korporacijos ir viena tuojau mane Įspėjo: ; draugijos bei šiaip asme- gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip GRAMATIKA
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
zidentu tik todėl, kad 1944 dimą į tą žmogų Baltajame stambus finansieriai neturė
Profesoriau, saugok sa- nys, norintieji papildomai O paskui ji ėmė apysakas rašyti. Pritaikyta Amerikos lietuviams.
apysakos yra tikras gyvenimas, Dsug kas iš lietuviško jaunimo nori
metais Sidney Hillmanas, Name. Bet kas pasiekta tuo tų iš ko Įnešti naujų, papil vo kaklą, kad sykiais galva paremti koncerto ruošėjus, Jos
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kalbą,
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint
CIO kūrėjas, jį nuskyrė mi jie nesitenkina, jie eina domų kapitalų į privatinę neapsiverstų ir nereiktų tau
kartR
r’ų kltj nepastebėjo, ir gražiai juos savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
“
Naujoji
Gadynė
kandidatu į vice-preziden- dar toliau ir jau reikalauja sistemą, ir kaip greit tokie ne tik kaklą, bet ir visą kuaprašė. Žemaitė vra daug raštų pa- mą. Šita gramatika yra tinkama vi
“Ke- siems, kas nori gerai lietuvių kal
ištuštės, tai tuomet
’ant"* nakanšin nešioti l^avo
iš vieno
verrišimi Lietuvoje'ir Amerikoje.parašytus, kaipo numatytą sau iš vis pagal CIO programą— šaltiniai
. ,
.
“4 dili pelniusiu ueaun. f . . ,
,
.
i j leivis parduoda jos rastus ps
išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
suninko, bet ta sąlyga, Kaa.tus Amerikoje, kada ji čia hlankėsi bą
Kaina tik ....................................>lu»
nemokamos medikalės pa prasidės didžiausias knzis, Kai<aVaka”’
tikimą žmogų.
karo.
, i skel bimas
laike Pirmojo..P
asav!i'?,° kar
.°- Tuogalbos dėl visų šalies gy pasidarys užsikimšimas, ku
Kaip tai?
nustebęs!
i • bus
. įdėtas
‘
. “.aukš, .^rastuose
p gražiai aprašo, gra- TAVO KELIAS I
Trumanas Didesnis
tyn kojomis.” Taip ir bu- žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu SOCIALIZMĄ,
ris, kaip ir Anglijoj, suda
* norkrvtn
IO'venimc bud» ir mus’J PaPro‘
Socialistas už MacDonaldą ventojų ; valdžios lėšomis rys palankias sąlygas nacio klausiu.
parašė L. Blumas. Trumpas ir ai*pauaiyta.
_
čius. Knygoje yra paveikslas su garbudavoti kuo daugiausiai
i sios rašytojos parašu, taipgi paveik- kus socializmo aiškinimas........... 26c.
” Šitas CIO žmogus Balta gyvenimui namų: reikalau nalizavimui jirivatinės nuo “0. ar neskaitei praeitos L Ž kelių dienų po 1KOHKOn- si>j
|ai vaikų
vaiku p.ieglaudų.
n. ievlandu. kurias
ku
Žecerto eidamas °gatve susi- Ias
I"aitŽemaites
* pažiurėjo
Yra
taipgi paveiks- KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
jame Name—sako “Tri ja didelių sumų apšvietai, savybės ir prasidės tiesiogi savaitės ‘Keleivį’?”
kartu su Andrium Bu- PERSISTATYDAVO ŽEME?
“Skaičiau. Geras nume- tikau Sferai man pažįstama lota ir AI. Buletiene.
būne”—nors ir skaito save apmokamų vakacijų, gražių niai vykdymas socializmo.
Bulotus žiauI ji bai įdomus senovės filosofų dariS, yra net keli labai rupes-i
• i
i
•
‘ riai nužudė vokiečiai laike šito kaleidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
demokratu, bet jau pilniau vietų dėl poilsio ir žaidimų
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na
raŠVti
strain^niai
”
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‘
uornenlnin
*
<
3,
kuris
nero.
Tai
didelė
knyga.
128
puslapių,
Ragina Neklausyti CIO
daugelį autorių parašė Iksas. Antra
neXi-|faišinant laik0
siai įrodė, kad jis yra dides —tokiems ir panašiems rei
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalboa.”
nis socialistas už buvusį kalavimams nėra galo. CIO Toliau “Tribūne” teigia tom”
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lOe
r
°'
,
i
ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
Ramsay MacDonaldą, pir su didžiausiu entuziazmu “CIO yra išraiška Jungtinė “Tai ka skaitot9”
:
koncert3 turėjote. ŽODYNAS
IR
mąjį socialistų premjerą remia bet kokį sumanymą, se Valstijose tos ekonomi
Tė_|Man labai patiko. Ir pro-Į d,*,., nori pasižiūrėti, kaip tas SOCIALDEMOKRATIJA
“
Skaitom
profesorių,
BOLŠEVIZMAS
I "lamos knygutę padalėte " kitas žodis lietuviškai vadinasi. Pagal K. Kautsky naujesniomia
Anglijoj. Tiesa, iš tikrųjų, 'kad tik išleist daugiau pini nės sistemos, kuri pražudė
va
*SU
Maikiu, vietos Žiniasj j',
® r
~ ~ ',es kas<lien girdime daug angliškų
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val

buvo moderniškesnis, prak gų vis dėl pakėlimo gyve
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n , laidelę ir gražia,
aki patraužodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
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į
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Bet
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*
*
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*
Ji
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina................................20e
džios
skyrių
Amerikos
so

tiškesnis ir tik todėl didžiu nimo lygio, ne vien sau, ne
nrofocnriiu nipkn matinio' lant 1IK 'ienas
reikalu, yra reikalingas geras žodykas, tai jau neatleistinas. ■
n*8 turi«iTnini'iEu-TOi><>- TABAKAS
ma darbiečių išėjo prieš jį, vien šioj šaly, bet visam pa-' cialistai jau kontroliuoja profesonu.
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
je ir nori jiems pagelbėti angliškai
tame
numeryje
nepastebė

administracinį
skyrių,
dali

kimės
rūkę! Pagal A. Apolovą ir
išmokti,
tai
geriausiai
jiems
pasiir jis tegalėjo pasilaikyti ____
Tur
būt
kas
nors
buvo
gil

šauliui, ir vis Amerikos piTai daugelį iš gyvenimo patyrimų para
nai kontroliuoja legislaturą jai?”
savo vietoj tik dėka konser- njgaįs.
tas kai tą knygutę dirbo.” £šSo PdVdžio,a"ioo puS% kny šė K. Stiklelis. Kaina ............... 26c
ga, su ištarimų nuiodymais.
$3.90 “Keleivi*,” 636 Broadvvay,
ir iau daro žymios įtakos, “Be abejo, yra dar kai “Kaip tai?”
vatorių paramai. Iš kito®
• j-i
kas
įdomaus.
Bet
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tas
Į juridinį skyrių. KongresSo. Boston 27. Mass.
“Ogi—ar nematei? Vie- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
puses, Trumanas, nors ir
v .
turi
bendro
su
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un
'
Labai
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svarbiu
monai,
kurie
dar
nėra
CIO
dengiasi demokratų partif
ulCieilj ^KClDlITlHS dp klausimu. Ją turėtų perskaityti kiekverstas aukštyn kojomis!” .
katalikas ir socialistas Pajos skraiste, bet jis nė vie- Chicagos Tribūne _ tiž- Įtakoje, dar nėra šitų socia apsivertimu?”
Remlcit biznierius,
m*
1
1 .. -on
rase E- Vandervelde, verte Vardu“
Ka-ka-ka!
O
ar
nema

listų
pažaboti,
privalo
visa
skelbiasi
“Keleivyje.”
nu žingsniu nenukrypsta tyli didžiausias lėšų išlaiTą skelbimą skaitei?
nas. Kaina ...................... ioc
tei,
kad
vienas
pikčeris
at

nuo socialistinių siekių, tų das, kur eina apsigynimo tai Įvertinti ir neklausyt
“Skaičiau. Viskas gerai,! _______________________
nuolatinių reikalavimų iš rodo apveiktas aukštyn ko bet spaustuvė padarė nedo-!
CIO ir iš to socialisto, kuris jomis, o po kitu parašas ne vanotiną kiaulybę. Tas bizrandasi Baltajame Name.” tinka. Ka-ka-ka-ka! Gud- Jnierius jums ne tik nemo
MES ATLIEKAM .. .
DVI ĮDOMIOS KNYGOS
bai. Saugokis, kad ir tau kės, bet dar iškolios.
Bendros Išvados
taip neatsitiktų!”
ŠIRDIES RITMAI—visai nepaprastas naujas romanas, ku
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Taip rašo Chicagos “Tri Eidamas toliau galvojau “0 ką daugiau įdomaus
riame aprašoma viena Amerikos lietuviu šeima, vpač ju
būne.” Tą editorialą labai apie įvairius technikos ne toj knygutėj pastebėjai?”
duktė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose ...
Jei tamstoms reikia—
daug laikraščių perspausdi tikslumus.
ir kas toliau atsitinka, skaitytojas pats ras, romaną skai
... pasitaikančius
....
... “0 ką ten pastebėsi?!
no. Jis pasiekė didžiumą bet kokioj (ne tik
tydamas. Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gra
Tiek daug puslapių, net
<► BIZNIO KORČIUKIŲ
žiai atspausdinta, o jos kaina tik 4 doleriai. Persiuntimo
šalies gyventojų. Tas raš koj) spaudoj, ir man PI1J,1"jakyS pavargo bevartant.” ■
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
tas gudriai parašytas ir įdo minė vienas dar nesenas | ’
"
i
kaštus apmokame.
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
įvykis
Brooklvne
iš
kur,!
“
Reiškia,
kitų
skelbimų
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
mus,
jis
jau
išgąsdino
dau

SLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. įdomi
♦
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
keletas
metų
atgal,
lietuvišneskaitei?
”
geli žmonių. Juo labiau
ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuvių
siai išsigando Amerikos ką pasauli lankydavo sa-! “Neskaičiau ne tik skeltautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumos, vargus,
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
Darbo Federacijos vadai, vaitraštis “Naujoji Gady- tdmų, nes tai paprastas dakančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio, šviesesnio ry
' lykas, bet neskaičiau nei
tojaus. Knyga turi 652 puslapius, iliustruota, labai gražiai
kurie tuojau nutarė nu nė ”
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
Brooklvne
lietuviški
laik-'artistų
sąrašo. O kam skai-i
atspausdinta, o jos kaina tik 3 doleriai. Persiuntimo kaš
traukti visus ryšįus su CIO,
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
tus apmokame.
(38)
ypač tuos menkučius ryšius, raščiai kas metai ruošia nt? Juk viskas buvo. atlikkurie buvo sudaryti prieš 9 mažiausiai po viena kon-'ta prieš publikos akis sceABIDVI knygos sykiu tik už 6 dolerius!
“KELEIVIS”
mėnesius dėl politinės veik- certą. Koncerto ruošėjai ta noje ir pirmininkas visus]

Socializmas Unijose?

Keleivio’
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Rašykite:
Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted SL, Chicago 8. III.
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KELEIVIS, SO. BOSTON
PERPLAVKt KANALĄ. SUMVSt REKORDĄ
Angly sportininkė. 23 mėty Brendu Fisher. perplaukė
Anglijos Kanalą per 12 valandy ir 42 minutes, arba 3S
minutes greičiau, negu ikišiolinis rekordas.

Jonas Biliūnas:

U b a gas

_______ -____
Parvažiavęs iš užusienių mas. Šitas gi senelis kalbėLietuvon, sėdėjau vien gra jo visai taip, kaip kalba ne
žią pavasario dieną pas laimingas žmogus—tyliai,
trolį gonkelyje ir traukiau drebančiom lupom; vieto
silpnon krūtinėn pakvipusį mis jis visai nebegalėjo kal
nuo sužydusių medžių orą. bėti, tartum jam kas kva{>ą
Malonus vakaro vėjelis, šla gniaužė; mačiau tik, kaip
mėdamas medžių lapais, jo lupos dar labiau drebė
putė tiesiai man kakton, jo, virpėjo; jo balse kelius
glostė plaukus ir veidą, tar kartus, visai, rodės, netikė
tum senai manęs pasiilgęs, tai, taip skaudžiai sriskamištroškęs. Klausiaus, kaip bėjo apmaudo ir baisios ne
sode raiboji gegutė kukuo laimės styga, kad mane visą
ja, linksmai luputis tūtuoja, šiurpas paėmė. Į jį žiūrė
gėriau pavasario kvapą ir damas, pamačiau, kaip per
klajojau akimis Šventosios raukšlėtą, išdžiuvusi jo vei
pakraščiais, kur gražios ie dą rieda gailios, karčios
vos žydi, kur naktimis lak ašaros. . . .
štingalos skamba. . . . Visur —Ko tamsta raudi?—pa
graži prigimtis, bet savame klausiau nemandagiai sene
krašte
ji maloni, brangi, lį, kada jisai pabaigė mels....................
graudina širdį. Dabai- su- tis.
prantu, kodėl kareivis, sa-į Pakėlė Į mane raudonas
vajan sodžiun pargrįžęs, su nuo ašarų, be blakstienų
ašaromis puola ant kelių akis ir norėjo kažin ką pražemės bučiuoti. Graudu bu-,tarti, bet žodis neišėjo iš
vo ir man, nors ne kareivis burnos, tik skaudžiai sudrepargnzau tėvynėn.
bėjo lupos. Aš kroptelėKažin ko dirstelėjau ša- jaus: jo veidas pasirodė

Ar tai Laimėjimas?

Praeitą savaitę, trečiadie- kinių didelę politinę jėgą.
n j, j Argentinos sostinę Bu- Jei reikėjo kur opoziciją
enos Aires buvo atvažiavę smaugti, “bemarskiniai” vi
gai kokie 750,000 žmonių sada pasitarnavo Peronams
iš visų Argentinos kampų.! ir savo kumščiais ir gerklėJuos suvežė Argentinos val mis. Kai reikėjo pasmaug
diškųjų unijų “konfederaci ti nepriklausomą dienrašti
ja” į masinį sąskridį. Kad “La Prensa,” peronistinės
“sąskridis” geriau pasisek- unijos širdingai padėjo, iki
tų, ta pati valdiškųjų unijų ttas dienraštis buvo nusavin
konfederacija paskelbė vie tas ir perleistas i tų pačių
nos dienos viso krašto strei peronistinių unijų rankas.
ką, o žmonės į sostinę buvo Taip, su Ievos pagalba, širdimi” ir jokios buhalte- R? Skausmu
rnnių atmosfera yra sie
vežami visai nemokamai, Peronas sukurė politinę (rijos jai nereikia. Finansų į
-ly. Z?/> Vzue/if &ianti ir kelianti baimę,
jiems buvo duodama nak partiją, kuri, kaip nacių ar ministeriia irgi prisideda
II oe rUtoUį Koridoriai silpnai apšviesti,
--------vynė, valgyti, pasilinksmi fašistų partijos Vokietijoj į iždo pinįgais prie to }abda_
.
slaugės iš kur tai pasirodo
nimai ir teatrai—viskas ne ir
Italijoj,
visokių
rybės
raketomiSieĄa
palaikymo,
bet* “
Beskausmmiam
legijų
bettun
kartu
turipnvitar?b
finansų
” jokių!?
šiandien kiek^noje " ^dTraminanč^ X
mokamai, arba viskas val
nauti diktatoriui. Ta taiĮatskaitų iž Ievos negauna ligoninėje yra vartojami tų ir vėl išeina, nes turi
džios lėšomis.
Masinis sąskridis turėjo partija ir dabar “išprašė,” i Kam atskaitos, jei labdary- įminantieji ir svaiginan- daug darbo. Moteris jau
tik vieną tikslą, “prašyti,” kh(1 Peionai statutu sa\osdirbama **su širdimi*’ ^
maistai, kurie motinas čiasi palikta viena, Įsitiki
kandidatūras
į
prezidento
.užmigdo.
Gi vaikai is mo- nusi, kad dabar atėjo bai
kad ponia Ieva Peronienė
Ieva Peronienė yra labai į tinos kūno yra išimami resutiktų išstatyti Savo kan ir vice-prezidento vietas.
valanda. Geriausias
Ieva
Peronienė
yra
labai
ambicinga
moteris. Ji yra plėmis. Nors daktarų nuo- sioji
didatūrą Į vice-prezidento
ginklas prieš baimę yra ži- lin ii- pamačiau takeliu at-,man matytas, tik kur ir kavietą šių metų rinkimuose energinga moteris. Ji ir energinga, apsukri. Bet ar mone, vaistai nekenkia nei nojimas, todėl motina su'einantį žilą senelį, Iš už da, negalėjau atsiminti
šalia .savo vyro, kurį tas jos vyras pravedė įstatymą, moterys gali džiaugtis, kai motinai, nei vaikui, bet yra daktaro pagalba nuo pat! statinės tvoros negalėjau —Kaip neraudosi?—tarė
_ kad
pats masinis sąskridis
“pra-moterys Argentinoje viena iš musų lyties išėjo į moterų, kurios jaučia tiems
pradžių turi žinoti, kas ir gerai Įžiūrėti, negalėjau net pagaliaus senelis. — Sunku
šė” išstatyti savo kandida-Įturėtų balsavimo teisę, o politiką ir dasimušė auks- vaistams baimę ir mano, kaip vyksta jos organizme. pažinti, ar tai buvo uba pakiemiais pirmą kartą
xturą
— -•
t jevavietą.
tuoj pat
i ----prezidento
Ir įkūrė “pero- tos vietos Argentinos gyve-'kad geriau kentėti skausDaktaras turi išmokinti ją gas, ar taip sau žmogus, vaikščioti.
mus, bet leisti vaiką pasau- stebėti, kaip nauja gyvybė nes ėjo pasiramščiuodamas —O iš kur tamsta?—pa
Peronas ir Peronienė, po niscių moterų partiją Va- nime?
trumpo laužymosi ir atsisa- dinasi ir motervs buvo , I ta klausima salima tiek Hn naturaliai> be replių pa- vystosi kune ir su stetosko taip, kaip ubagai moka klausiau nustebęs.
«k galbos Yra taip pat dakkinėjimo, sutiko būti kan įtrauktos į fašistinę partiją.[
po pagalba duoti motinai eiti.
J
tarų, kūne nepritaria vaifr- pasiklausyti dar negimusio Priėjęs į vartelius, apsi —Iš Pavarių. Petras Sa
didatai. O tai reiškia, kad Ieva Peromene sukūrei^'
labdarvbės rakė’ .
7..
"tų vaitojimui ir sako, kad kūdikio širdies plakimą. stojo bailiai, tartum nedrįs- baliūnas . . . gal tamsta at
jie bus ir išrinkti. Ameri didžiausią
.tą. Ji
t- -i
i
v
j
__
vvras
dasigauna
diktato*
nau
įkūrė labdaros orga- :
. ?
, , .
ir
natūralūs
gimdymas,
be Nėštumo metu motina turi damas jų atidaryti; paskui, meni?
kos kontinente moteris bus .
, • • •
riaus sosto ir pradeda jame
—Dėdė Petras!—surikau,
. vaistų pagalbos, gali būti
vice-prezidente. Ar tai nė nizaciją, kūnai visos Ar- . ....
padėti tai būtybei augti ir pamatęs mane gulintį, dar urnai pažinęs sėdintį prie
gentaos biznio įstaigos tun
jr gu moterjmig Jej , (neskausmingas. Tokia nuo- vystytis. Tam reikalingas labiau nusiminė ir dreban
ra moterų laimėjimas?
šais mane žmogų.
IMI mokesčius, o Ietajsz
ž mone is pradžių atrodo k«- lupestingas maisto parinki čiu balsu paklausė:
Moterys galėtų gal ir
Atsirėmiau alkūne į pa
žmoniu
ii butubet dabar Jau dau^eIls mas ir atitinkami rūbai, ku —Ar galima Čia įeiti?
džiaugtis Ievos Peronienės tų mokesčių dalija
galvį
ir nustebusiom akim
“reikalingiesiems.' Ie-L
\
A ligoniniu turi išdirbę metolaimėjimu, jei Argentinos pas
rie motinos kūną saugotų —Galima, galima,—atsa žiurėjau į senelį. Kaip tai?
H
kovotoja uz demokratiją t
J
mote-idą’ kaip be vaistų PaSalbos ir stiprintų. Reikalinga tam kiau stebėdamasis,—labai
rinkimai butų tikri rinki vos Peromenes labdanngoji
organizacija
turi
daug
li-į
? padaryti gimdvmą beskausPetras Sabaliūnas, kurį iš
mai, o ne fašistiškas kermo
tikri fiziniai pratimai, kurie prašom.
pat mažumės pažinau tur
gonimų,
pneelaudų,
poilsio:
’
............
r
mini
ir
natūralų.
šius. Rinkimai šalyje, kur
vysto ir tvirtina kūną. Jei Senelis' drebančiom ran tingą, pasiturintį žmogų,
namų,
vaiku'globos
įstaigų
Į
c
P°^
a
į
»
I
3
'.
1
™
V"
4
?
Prieš dvidešimt metų Dr. gu motina yra tinkamai kom atsidarė vartelius ir
nėra spaudos laisvės, kur
ir,
bendrai,
labdarvbč
Ievosi^
“
’
Bet
kal
/'.
stovi
uz
Grandy Diek Read Londo dvasiniai ir fiziniai paruoš įėjo kieman. Buvo tai uba kursai buvo geriausias ma
nėra organizacijų laisvės,
rankose
vedama
labai
pladlktarar
?
rn.ndnoja
savo
tebėjo kad vra ^m.
no tėvų kaimynas ir bičiu
kur opozicija yra persekio ėiai. Ir bėda tai
kurios beveik ?isai ta, tai belieka ją išmokyti gas. Tiesa, neturėjo jisai lis, dabar ubagas?
jama, nėra tautos valios iš
> .pu,r'5' tal nejaučia -t~— —
u. turi
; kaip laikytis gimdymo me- didelių lazdų, geležiniais
skausmų
arba
raiška.
Tokiuose falsifi ištaigai, kuri “laisva valia” r asm.«Ifc te
. e,a «ah butI dzlau«s- juos labai silpnus. Po ilgo tu. Svarbu išmokinti kon- galais, su ilgais botagais, Visokios nelaimės aplan
kuotuose “rinkimuose” įs- nemoka mokesčiu i Ievos !koks
troliuoti raumenis ir juos nebuvo toksai drąsus, kaip ko žmogų šioje ašarų pa
mas
ir rūpestingo tyrinėjimo Dr. visai atleisti. Kai motina dažnai esti drąsus musų kalnėje, bet toksai atsitiki
rinktieji pareigūnai nėra Peronienės labdaros fondą
žmonių atstovai, bet paver-| Tokia biznio Įstaiga greit Kai kas sako, kad ponia Read priėjo išvados, kad ir tai išmoksta, tuomet gali- ubagai. Bet tai buvo uba- mas, umus ir netikėtas, man
gėjai. Todėl ir Argentinos išlekia visai iš biznio, o sa- Peronienė turi viską, ko normaliai gimdymas turėtų ma išvengti didelių skaus- gas, nes nešės pasikabinęs buvo visai nesuprantamas.
vice-prezidentė Ieva Peron Įvininkas pasijunta be skati- reikia geram politikieriui, nesukelti didelių skausmų, imų be geso ir kitų vaistų per pečius krepšį, tiesa, vi Tiesa, kai mano tėvai nu
negali džiuginti moterų tei- ko. Tokia labdarybė yra,*jk gero gkor.io jai trūksta, nes motinos organizmas yra pagalbos.
sai dar dyką.
mirė, Petras Sabaliūnas nu
šių šalininkių.
Į paprasčiausias raketas, bet ją liudija toks atsitikimas: taip sudarytas, kad gimdy
Užlipęs
gonkelin,
senelis
stojo mus l&nkęs, ir aš, iš
Ieva Peron prieš savo iš-i Argentinoje tai vadinama Prieš kelis mėnesius Ieva mą lengvai ir beskaushiin- Ne visi daktarai pritarė vėl bailiai apsistojo, tartum važiavęs mokytis, kokius
gali'pakėlti77e“^'“t"i'k'Dr-.Read suclarvtoi progratekėjimą už Argentinos labdarybe, o Ieva Peron tu- Peronienė stojo priešakyje
nežinodamas, kur dėtis.
10 metų jo iš arti ir nema
prezidento generolo Peron,
šimtus milionų pezetų moterų delegacijos ir nuvy jis rūpestingai yraJ paruoš mai, nes toks motinos pa Kadangi troboj nieko ne čiau į bet parvažiuodamas
Skausmų ruošimas reikalauja iš dak- buvo,—visi buvo išvažiavę retkarčiais savo tėviškėn,
1946 metais, buvo radio ak- papirkinėjimams ir savo ša- ko pas savo vyrą Peroną ir tas tam aktui.
taro kiekvienai pacientei
torė. Ji ir paliko aktorė, lininkų palaikymui.
jam “moterų vardu” įteikė priežastis, sako Dr. Read, skirti labai daug laiko ir bulvių sodinti, ir aš vienas visados girdėdavau, kad
nors dabar ji vaidina daug Ieva Peronienė niekada nuolankų prašymą, kad jis yra dvejopa, būtent, psichi atydos. Tačiau kai kurios namie atlikau,—paprašiau Petras Sabaliūnas gyvenąs,
didesnėj scenoj, kur ją ma niekam neduoda atskaitų, leistų save išstatyti kandida- nė ir fizinė. Psichinė prie- ligoninės praktikavo Dr. senelį sėstis gonkely. At kaip gyvenęs, gerai ir lai
to visa Argentina ir net vi- kiek ji pinigų surenka “lablab- tu į prezidento vietą ant- žastis yra baimė ir įsitikinisisėdo ir, palenkęs galvą, mingai, kad savo dvi duk
sas pasaulis. Tik ištekėju-, dary bei ’ ir kiek išleidžia ram terminui. Toks žmogus mas. kad turi būti didęli Read metodą ir jį tobulino. pradėjo kalbėti poterius.
terį jau išleidęs už vyrų ir
si už prezidento Ieva Pero-*Ji kartą aiškinosi, kad ji tą pasidarbavimas vyrui daug skausmai. Be to, pati ligo- Yale klinika New Haven, Nežinau, kodėl man pa kiekvienai vienų bičių da
Conn., sako, kad 85 nuošimnienė tuoj metėsi į politiką Į labdarybės darbą dirba “su kam atrodė visai be skonio.
čiia gimdyvių be svaigina sirodė, kad ir poterius jis vęs po dvidešimtį kelmų...
Bet Peronienei tai niekis,
ir dabar, po penkių metų,
MOK A LĖKTI
(Bus daugiau)
mų vaistų pagalbos turi be- kalba netaip, kaip papras
kad tik tikslas butų pasiek
mes ją matome jau kopianPER KANALĄ
tai
ubagai
pripratę
kalbėti.
skausminį gimdymą, dėka
tas.
čią į prezidentūrą greta sa
rųpestingo gimdyvių paruo Buvaunas ubagas kad kalba, Musų tėvų krašto Lietu
vo vyro. Ji ir įkops, nes kas
Kada Buenos Aires didy
šimo. Dabar New York tai kaip žirnius beria, arba vos išlaisvinimo siekia Ame
diktatūroje gali pastoti ke
sis mitingas ją statė į vice
Maternity Center ir Man vėl—kalba giedančiu, gai rikos Lietuvių Taryba ir jos
lią diktatoriams?
prezidento vietą, ji, nors
hattan General Hospital šį lestingu balsu, kur reikia, vykdomas Vajus. Paremki,
Argentinoj jau senai yra
pati tą mitingą suorganiza
metodą naudoja ir kiekvie pratęsdamas ar apsimesda- tautieti, tad jos darbus!
tokia “mada,” kad armijos
vo, bet 30 minučių atsisa
na motina, kuri turi kantry
karininkai verčia ir stato
kinėjo, prašė jos nevargin
Mamytė Labai Dėkinga
bės ir noro tinkamai pasi
prezidentus. Ir Peron buvo
ti, prašė duoti jai kelias
ruošti, gali be vaistų pagal
armijos durtuvais įkeltas į
dienas apsigalvoti, kol pa
bos turėti beskausminį gins---------------- ““Al--------------------prezidento vietą. Bet kar
galiau sutiko. Kam tokia
dymą. Atrodo, kad moder
tą atsidūręs toje vietoje Pe
Mamytės gimtadienio pro- M
komedija? Juk ir jai pačiai
nioji medicina niekais pa
ga
užrašiau jai “Keleivį.” V
ronas nesitenkino būti ar
ir visam tam mitingui aišku
verčia biblijos pasmerkimą
Ji labai dėkinga ir sako:
mijos pastatytas preziden
buvo, kad tie žmonės į sos
išvarytai iš rojaus Ievai:
“Gera mano dukrelė, la
tas, jis panorėjo būti fašis
tinę tam ir buvo suvežti,
“Skausmuose gimdysi vai
bai
gera! Kad visos dukre
tinis diktatorius ir pradėjo
kad ją išstatytų į vice-pre
kus savo. . . .”
lės
butų
tokios geros ir sa
organizuoti savo politinę
zidento vietą. Bet ne, ak
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
partiją. Į tą peronistų par
torė ir čia pasirodė aktorė
Juokai
leivį.’ Aš skaitau naudingus
tiją buvo įtrauktos darbi
ir suvaidino nieko nežinan
patarimus Moterų Skyriu
ninkų unijos, kurių prieša
čio kūdikėlio rolę. Sako:
je, skaitau kitus įdomius
Mokyklos įspūdžiai
kyje diktatorius pastatė sau
straipsnius ir žinias. Man
“Jus mane taip staiga už
ištikimus “darbininkų va
labai patinka ‘Keleivi^ —
klupote, kad nežinau ką sa
Jaunas Jonukas parėjo iš
ačiū,
dukrele, ačiū”...
dus,” o neštikimuosius iš
kyti.” Taigi, labai “stai
mokyklos ir pasakoja ma
vaikė, į kalėjimus sukišo šita 51 mėty moteris, jau se ga,” net kelis mėnesius
Sesės-dukrelės, kodėl Jnms taip nedaryti? Už
mai, kad jų mokytoja yra
arba kaip kitaip nutildė. * nate sulaukusi anūko, Mrs. apie tai žvirbliai nuo stogų
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
didelė nemokša. •
Baronienė savo fašistinius1 Betty Cohn, yra pasiruošusi čirškėjo. . . . Mano nuomo Moteris lakūno Arlen Davis
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip
—Kodėl ?—klausia mašalininkus, ypač iš darbi perplaukti Anglijos Kanalą. ne, tokia politika rodo ne iš Cleveland. Ohio, laimėjo :ma.
yra dėkinga mano mainytė. Adresuokit taip:
motery oro lenktynes, nuninkų eilių, pakrikštijo “be-1 Ji nutraukta Prancūzijoj tik skonio, bet ir kitko tru skrisdama iš Santa Ana, | —Nu kaip gi, ji nieko
marškiniais”
(Descamisa-1 Gris Nez iškyšulyje, prie Ra kumą.
Keleiviu
Calif^ | Detroitą per mažiau nežino ir vis klausia musų,
dos) ir padarė iš tų bemarš-' uak.
Moteris.
kaip 14 valandy.
kad jai pasakytume!
•M E.
Sa» Beatos 27,
t
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ORO LENKTYNIŲ LAIMĖTOJAS

Pavojinga Tema

Egipto ministerių pirmi-' Peru sostinėje, Lima mieninkaš Mustafa Nahas Pa- ste, teismas buvo nuteisęs
ša pareiškė, kad Egiptas žurnalistą Julio Villegas
greitu laiku atšauks savo sėdėti kalėjime 4 mėnesius
sutartį su Anglija, pagal už paskelbimą straipsnio
kurią Anglija turi teisę lai- “Life” žurnalo apie Evita
kyti kariuomenę Suezo ka- Peronienę. Aukštesnis teinalo zonoje. Atšaukus su-*smas tą bausmę panaikino,
tarti Egiptas žada “išmes- nes straipsnyje nerado ižeiti” anglus iš Suezo kanalo dimo nei prieš Argentiną,
srities lauk.
nei prieš Peru.
Bažnyčia Prancūzijoj

graibė, net ir stogus išdras
kė. Neskirdami Puškino,
i olstOjaU* nei Gogolio 1 U>tų, sugraibė kiekvieną juoy
j
•
*
dą raidę, sugrudo į pasta-

surado, nes buvo gudriai
paslėptos šešiuose tuščiuo- nuokite: BRyantviUe 432._________
se aviliuose, tarpe 30 pilnuprašo atsiliepti
l Čių SU bitėmis, pas Skriau-' Ponia Pugirskiene, gyvenusi Vodžių ūkininkaitį Juozą De- ;ĮįgW.
autį.
e J"

, _

,„

,.

dirbtas per 35 metus.

Pulk. Keith K. Compton laimėjo Detroite oro knktyp.es ir
Bendix kompanijos dovaną. Jis nulėkė 1.919 mylių grei
čiau. kaip kiti varžytynių dalyviai. Lakūnas lėkė po 555
mylių per valandą iš Murac. Calif., Į Detroitą. iiendix
korporacijos pirmininkas Ferguson įteikia lakūnui dovaną.

Parsiduoda Farmukė

41
H

Earmukė prie valstijos vieškelio,
tik 1 mylia nuo Stoughtono, 1450
Washington St., Stoughton, Mass.,
parsiduoda tuoj pat. Yra 8 ruimų
namas, yra pustrečio akerio žemės,
vištininkas. Parsiduoda todėl, kad
viena moteris negali išlaikyti. Pra
šom atvykti apžiūrėti.
(36 j

II
I
II

Vieningas Pasaulis

Prašalins Karus
Taip sako ir rašo žurnalas "Lie
tuvių Naujienos.” Kaina $2.00 me
tams.
(39)
LIETUVIŲ NAUJIENOS
332 N. 6th St.. Philadelphia 6, Pa.

PERONELĖ LAMSARGIENĖ

Užlaikau visokių vaistų dėl ge
liančių kojų ir kaulų, taipgi turiu
Galingų Gydymo Mostį nuo Reuma
tizmo ir nuo kitų skaudėjimų. Kreip
I "Keleivio” administracijų, 636 East kitės, duosiu gerų patarimą.
(38)
:Broadwav, So. Boston, Mass.

Prabėgus 10 dienų po ----------------------------------kratai visoj apielinkėj apie!
Parsiduoda Kepykla
200 jaunuolių gavome pa-'
(Bakery)
Vviutimiic
oiipiti
rujoki
Parsiduoda Lithuanian National
Kvieiimus sueill pasKircą
kepykla. 68 Holly St.,
dieną į Veiverių valsčiaus Lawreaee, Mass. Parsiduoda su. žeme, garažiu, 3 trokai, mašinerija su
raštinę ant tardymo.
naujausiais pagerinimais, biznis iš

Dunojaus Tvarkymas

Jugoslavija paskelbė, kad
Prancūzijos parlamentas ji nebepripažįsta Dunojaus
pradėjo diskusijas dėl įsta komisijos patvarkymų dėl
tymo apie davimą pašalpų susisiekimo laivais ta upe..
katalikų privačioms moky Dunojaus komisija yra vi
kloms. Prieš tokį pašalpų siškoj Rusijos priklausomy
mokėjimą griežtai pasisako bėj ir rusai taip kontroliuokairieji atstovai, kurių ma- ja susisiekimą ta u|>e, kad
nymu šelpimas privačių Jugoslavija nebegali Duno
mokyklų laužo Prancūzijos jaus vandenimis gauti jokių
įstatymą apie atskyrimą prekių.
bažnyčios nuo valstybės.
Lenkijos Delegatas

Trys Namai Pardavimui

Vienas šešių šeimų namas, po 4
kambarius apartmentai, yra garažas,
medžio grindys, naujas stogas,
nereikia nieko taisyti, pastatas randasi siaurinėj Brocktono dalyje. Kain* $9,000.
v-iic
moičnc
ir
ičsivAŽč
IKeji namai 'ienoj vietoj, vienas
\
11
KSlvCZe. dviejų šeimų po 5 kambarius, kitas
Žmonių ne vieno nearešta- vienos šeimos, 7 kambarių, garu ap* ...
w
šildomi, kietmedzio grindys, abu geVO. Paliko neišvežta tlK ram stovy, vienam automobiliui garažas, keturi žemės lotai, žemė sn\ lCnintOllS IY1USŲ DUngllSls tvarkyta, daug vaisinių medžių, visturtas,
musų’ Jjaunimo knv-'
“s 'aptverta, ikvaliai privatumo.
. ’
' Gera vieta, siauriniam Brocktone.
gvnėlio knvgos, kurias ne- Tinka bet kokiam profesonalui arba

Iš Plataus Pasaulio
Egiptas Grūmoja

Puslapis Septintas
Bsaoar

KELEIVIS, SO. BOSTON

Matykit ko-

Iniormacijų suteiksim per
Atsimenu tai buvo pui I mitetą.
laiškų.
(37)
Charles Paltanavičius, Pirm.
kus vasaros sekmadienio
174 ‘/z Park SL, La»rence, M
rytas. Per laukus, keliais
Lietuviškos Knygos
ir takeliais mes jaunuoliai,
niekam nenusikaltę, bet su PLB Vokietijos Krašto Valdybos
leidykloje galima gauti šių lietuvišdrebančiomis
širdimis
trau- kų
, .
, • •
i
kny«:
kerne paskui viens kitą lin- i. lietuvių kalbos vaDOVAS, Prof. Skardžiaus
kui Veiverių.
kt'., 606 pusi., įrišta.... $4.50

1814 S. Water Street
PHILADELPHIA, PA.

KEIKIA BIZNIUI PARTNERIO
Partneris gali būti vyras ar mo
teris. Biznis senai išdirbtas ir vis
auga, todėl reikia daugiau žmonių
jj vesti. Platesnių žinių duosiu per
laiškų. Rašyti man šiuo adresu:
DECKEN’S PRODUCTS
P. O. Boa G66
Newark 1, N. J.

(35)

PAIEŠKOJIMAI

Paieškau Steve Kelpšų, gyvena
kažkur So. Bostone. Jis pats ar kas
jį žino malonėkit pranešti ■ man jo
adresų, už ką tariu iš anksto ačiū.
Stanley Barz,
2.
PRINCAS
IR
ELGETA,
Dr. Juliusz Katz-Suchy,
365 Savin Hill Avė..
Mark Twain, apysaka, 192
Vorošilovas Grasina
Dėl raštinės mažų patal
Dorchester, Mass.
pusi., įrišta, iliustruota.. .$1.20
Lenkijos delegatas Jungti
pų mes buvom suvaryti į 3. VYTURĖLIAI LAUKUOS,
Paieškau Prano ir Juozo Norkų.
Rusijos maršalas Voroši nių Tautų organizacijoj, at-.
PRISIMINIMŲ ŽIUPSNELIS
V. Šimaitis. Eilėraščiai vaiaptvertą daržą ir apstatyti
kams, įrišta, iliustruota... 65c gilusių į Gruzdžių miestelio ir vjsj)
lovas, kalbėdamas Buka šaukiamas iš savo vietos ir Kadangi mažai tenka pa- Ii, ir kad vietoje Alijošiaus žandarais,
4. TĖVELIŲ
PASAKOS,
A.
U!k* K^enusių P.ttsburgh, Pa.,
Giedrius, 59 pusi., ilhistr. 25c mieste. Aš esu Edvardas Norkus,
rešte praeitą savaitę, grasi turi grįžti į Varšuvą. Daug tėmyti musų spaudoj apie su ratais, padangėj elektra
Jono Norkaus sūnūs. Prašau jų pa
Ir kitų knygų vaikams ir suaugu- čių arba juos pažįstančių pranešti
Baigus tardymą, apie 6 siems.
no Jugoslavijai ir sakė, kad kas spėja, kad jį ištiks če senosios kartos veiklą prie'sproginėdama dunda,
man jų adresų.
Netrukus išeis iš spaudos A. Gie
vai. vakaro visi buvo pa- driaus
Sr. Edvardas Norkus,
Tito režimas “negalės il chų užsienių reikalų minis- rusų caro Lietuvoje, tai’
TĖVŲ PASAKOS. Kreipki
Vilią Zelina Rua 12, Nr. 46,
,
Su
toliau
gyvenančiais
liuosuoti,
išskiriant
Jurgį
tės
į
leidyklų
(
Liauisches
Zentralgai laikytis.” Kartu Voro terio V. Klementis likimas, nors trumpa, norėčiau pą- nariais
Sao Paulo, Brazil.
ikeist; knvgomis
Hanover, Hegelstr. 7, Ger- j
šilovas labai griežtais žo kuris dabar yra areštuotas. brėžt, apie mokslo trokš-,mumf bnv0 parankjausia Jankauską, mane, Pranciš komitee,
many) ar pas vietos platintojus., Paieškau brolio Antano Bložio,
kų Mockapetri, dvi sesutes Platintojams nuolaida. Pareikalavus gimusio
Koriškės kaime, Lukšių
atšaukiamas
džiais smerkė Ameriką. Katz-Suchy
- r
-- siunčiame katalogų.
> valsčiuje, prieš pirmąjį karą gj’ve.J
aun
į
m
3>
®
“
.susirinkus
į
pamaldas
sekAnkudavičaites
ir
NarijausStebėtojai sako, kad Voro- todėl, kad jis nors ir komu
' no Waterbury. Conn. M ielas broli,
prašau atsišaukti, arba jį žinantieji
250 AKRŲ FARMA
šilovo žodžiuose “taikos nistas, bet yra “suvakarė- se ba'ndė’pSiekti bent ma- madieniaii> P”e bažnytėlės ką. Mus areštavo ir, pagal
malonės man pranešti jo adresą. Aš
Apie 70 akrų ganvklų, o kitkas'ką tik atvykusi iš Vokietijos. Kauofensyvos” nebuvo nė kva jęs,” yra vedęs anglę ir per zą apsvietos spindulei).
|vjetoj
kai tiem.
H viršininko Kislins- dirbama žemė. Dirva gera, viskaspalikau 1947 metų pabaigoje su
karą buvo Londone.
po.
puikiai auga lietuvių išdirbta per duknt^Meta. _ B!ožytė.šutkienė,
Pasitraukus .s musų taif sū kalštajs ark)iais
įsakymą,
2o metus. Triobos geros, apie 13 Į 444 Broad gt
6> Conn.
po
vienam veikliam
*- i• v?
•• didžiua-ametų kaip statytos, su visais įrengi-1__________________________________
1................
.. . . • seno-~
T
maimkautis
knygomis ne- nuveze
Kalvarijos
mais, arti Binghamtono miesto, ge
Ieškau Elzbietos Bukytės-SavickieŠios išeivijos lietuviui, Jur-ilgai sekfei Skriaudžių vie-K kalėjimą.
1ŠLIKO GYVAS KRISDAMAS Iš LĖKTUVO
ra rinka farmos produktams. Yra nės, Kazio Bukio dukters, kilusios iš
gnu Jankauskui, kuris mi- įjniaj dvasios vadai patėmitraktoriai. Pajamų per metus atei- Akmenių kaimo, Palėvenės pampi
.rt Indianos valstijoj s. m.' jn ir ita,.ž kad 2a, mes p,a. Įkyrus buvo dažni septy na S14.000. Galima pirkti su vis-i jos, atvažiavusios Amerikon 1912
kuo. arba tik žemę ir trobesius— metais ir gyvenusios Chicagoje. Prakovo 26 d., prisiminė man ,inam nekošema jiems raš. nių mėnesių kalėjime tar= ęio.Ovv. Parduodu,
»£S likau našlė.Įšau atsiliepti šiuo adresu:
(30)
~
,
i(36)
•><: k v’
R
B. C,,*-,Sultys,
Mary Stasiūnas,
senai prabėgę laikai, kai'‘
, dymai apie “Jaunimo RateEast Orwell, Ohio.
RD 4, Cortland, N. Y.

šitas kareivis. Howard Ketchuin. iššoko iš lėktuvo, bet
jo paraiutas neatsidarė ir jis nukrito 800 pėdu. Jis ne
užsimušė, tik viena koja jam buvo sulaužyta- Kareivis
nukrito laimingai į minkštą žemę, tik 4 pėdos nuo cemen
tinio grindinio, prie Battle Creek, Mkh.

JUOZAS STALINAS
— arba —
Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė
Rusijos Diktatoriam
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.
Paskutiniais laikais plinta randai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis (Senomis buvo pasklidusi žinia,
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jj nurineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais. 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
27.

SkriaudžiuJaunimoRatelis

kartu su Jankausku gyve- Run
h per Ii.”
B to tardymo musų
Paieškau mano pusbrolius KleopaREUMATIŠKI SKAUSMAI
nau Lietuvoje.
rį, Benediktą ir Steponą Visgaudžius.
pamokslą sušaukė Visa įa-l^'3..183"®0 st.?resne’
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
paeina iš Telšių apskrities, Židikų
Tais laikais rusų caro rupija fr davatkas Į Ipito-!"**®*“
m,siaunas kny- iš daug skirtingų elementų, turi sa Jie
valsčiaus. Kvieslės kaimo. Jie pa
vyje galingą šilimą, šildydama ga tys, ar kas juos žino, prašau atsiliep
valdžios įsteigtų mokyklų lės salę ant šermenų mini- ^as' " ’ ’
lingai. išta’T’ma Reumatiškus skaus ti, busiu dėkingas.
(34)
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
Silvestras Jankauskas,
tebuvo atstu už kelių mylių sio žiburjo DraUpjos sk
Daugeliui žmoKislinskiui nepavyko per pimą. dieglius, šaltį.
64 I Street,
ir tamstai pagelbės.
ir . . . tos pačios ant pirs- _±
—
>
—
>
---So.
Boston
27, Mass.
liaus, kuris su savo knygy- tardymus išgauti iš mus rei- Nuauk ?”ifeu.
bet tuojau
’au, bet
tuojau įsigyk
Pakliuda nėliu jau kuris laikas mer- kalingų davadų, įrodančių DEKENSiipiOINTMENT.
tų suskaitomos.
arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2 oz. $1.00;
vo į jas gal tik vienas iš dėjo.
Sušaukė tikslu numi
deio Sncunkp
nnmi- buvjmą nelegališkos drau- 4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė—
APSIVEDIMAI
šimto turtingesniųjų vaikas. rėlį gaivinti. Tą sekmadie
16 oz. 55.00
(41)
Tad išlikom per
DECKEN’S PRODUCTS
Mažažemiui ten mokytis nį dėl gaivinimo apeigų
Norėčiau susipažinti vedybų tiks
P. O. BOx 666, Newark 1, N. J.
mažą
grūdelį
nuo
Sibiro
i
lu vaikiną arba našlį tarpe 50-55
progos nebuvo. Savo ap- speciališkai buvo atkviestas
metų amžiaus. Prašau prisiųsti pa
' svietai mudu su Jankausku iš Mariampolės kunigas tremties.
veikslą, kurį grąžinsiu atgal. Pra
DYKAI IŠBANDYMAS
šau adresuoti taip:
<3G)
matėm tik vienintelį šalti kalbėtojas (pavardės nepa- Grieždamas dantimi buinno
R. E.,
636 Broadway, So. Boston. Mass.
Reumatiikų Skausmų
nį: nusipirkus lietuvių jau menu) ’
naus veido kacapas storąją
nutės spaudos ir knygų pa Kalbėdama? kunigas pa- ™usų bylą buvo pasiuntęs
Arthritis
AJARŲ ŠAKNIS
tiems namie mokytis. Ta sakė: “Kam paukšteliui i Suvalkus, prašydamas gu- Jei dar niekad nevartojot ROSSE
TABS
nuo
Raumeninių
skausmų,
Ajarų šaknis gelbsti
čiau tam reikalui lėšų nei ieškoti maisto po mėšlyną, bematorių, kad mus apkal- tankiai susijusių su Reumatizmu.
nuo vidurių nemalimo,
pas vieną mudviejų nebuvo. kuomet jis gali nutūpęs ant tintų. Suvalkietis nuodug- Arthritis ir Nėuritis. tai kodėl
gerai veikia ant skil
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
vio, gydo nuo dieglių,
Kartą pasiūliau Jurgiui ką švarios varpos sulest skanų
išlaidomis? Vartojamos tūks
gelbsti prašalinti iš
viską peržiūrėjęs, pa- sų
tančių virš 25 metų.
pilvo
nereikalingus
r.ors daryti sukėlimiui pini grudelį.”
siuntė Varšavos generalgazus, paerzina ne
410
gų knygom pirkti. “Mėgin- Mes betgi jrirma negu gubernatoriui.
veikliuosius kūno or
Pastarasis DYKAI SKAITYTOJAMS
LAIKRAŠČIO
ganus ir, sakoma, ge
kim,” sakau, “tvert slaptą mokėti po 1 rublį “žiburio” gal buvo didelis tinginys' Mes kviečiame jus pabandyti juos
rai dėl mažakranjų.
Mokslininkai
sako,
apšvietos draugijėlę, su mė atgaivinimui, nasiteiravom, knistis po storą bylą, o gal be mokesčio. Daleiskite atsiųsti kad Ajarų šaknis
turi šių mineralų:
jums
šiutinį
24
TABLETS
DY

nesiniu nario mokesčiu.” kokio turinio knygas “Žibu-'iš “mielaširdystės,” vietoj KAI. Jei ne pilnai busite paten Sulphur, Phosphorus, ir Potasium,
jraunama pagalba, grąžin ir šitie mineralai vra mums visiems
Jurgis sutiko ir tuojau pa- rys” palaikes savo knvgy-' siųsti į Peterburgą, pasiun- kintas
kite likusią dalį ir už tai jus ne reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
batos ir gerti, bet yra gerai ir
sileidiom į darbą. Per var n*e?
‘
tė Kislinskiui įsakymą mus busite mums skolingas. Bandy šiaip
Ajaro šmotą kramtyti ir tas
mas nekainuos jums nei vieno
gus šiaip taip pasisekė
O kokio gi turinio jus visus paliuosuot.
cento.
NESIŲSKITE PINIGŲ. seiles nuryti. Ajarų šaknis $2.50
Tik atsiųskite savo vardą ir ad svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos
mums prisikalbint iš pažan
už $1.00.
resą greitai j:
(26)
mano
mieli
vaikeliai,
paPagyvenę
po
Lietuvos
gesnio jaunimo apie 35 na
ALEXANDER’S CO.
lis mus pak- apsiniaukusiu dangum lais-' Rosse Products Co-, Dept. x-9
rius. Tačiau tais laikais geidaujate?
414 W. Broadn ay
2708
F«rweH
Are^
(
hieajro
<5,
IU.
lausė. Mes sakėme, kad no- v| apje pusmetį ir nematy-J
South Boston 27, Maaa.
toks darbas atlikt mums bu
nej ženklelio švintar.-Į
vo labai sunkus ir pavojin rime knygų is geografijos,
istorijos,
matematikos,
as-j
0
pazarėlio,
pasileidom į
gas. Draugijėlei užmegsti,
chemijos ir tt. jaiSvąjį pasaulį—Amerika.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
atsimenu, sušaukėm pirmu tronomijos,
Kalbėtojas mums atsakė ši
tinį susirinkimą sutemus taip:
AMERIKOJE
Juozas Degutis.
vakare, mano tėveliui pave
Jus neįstengiat pride- ---------------------------------Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
lijus, į musų kluoną. Pa rančiai dar savo panosę ap- PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
Organizacija Pasaulyje
gal 15 metų jaunuolių suge
savalyti,
nei
tokių
knygų
Nemokamai paieškojimų nebėjimą, įkūrėm apsvietos vardus tinkamai ištarti ir talpinanti. Iki 25 žodžių paiešTURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
draugijėlę su 10 kapeikų . . . jau norit jas skaityt!” kojimas kainuoja 50 centų, o
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų
kiekvienam nariui mokes Mums, žinoma, to pakako, virš 25 žodžių—po 2 centu nuo
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
nio į mėnesį.
Sutarėme “Rezurekciju”
nepabaigę žodžio.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
draugijėlės tvarkymo būdą visas jaunimas išėjom sa- Bet t0^a kaina >’ra tiktai sa
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Į ir užvardinom ją “Jaunimo vais keliais, prie “žiburio” miniy w draugų paieSkojiKiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
. . •
'mams.
Ratelis.”
$5,000.00.
Paieškojimas asmenų vedybų
Po pusantrų metų gyva nepnsirasę.
Ligoje pašalpa sąvaltžje $9.00 ir $12.00.
Neikai trukus po to įvy- tikslais kainuoja 75 centus iki
ivimo “Jaunimo Ratelis*
Dabar vedanaa Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
davė jau vaisių musų troš kio gal po poros savaičių 25 žodži^’ 0 virš 25 žodžiu-po
jus. {stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
;I3 centus nuo žodžio.
kuliui nuraminti. Turėjom
vimų apmoka Susivienijimas.
i- "• nJ5
Užmokestį galima prisiųsti
jau pasipirkę iš Vilniaus Skriaudžiu kam ą sugužėjo
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
ženkleliais po 3 ar 5 cenVitkauskjtės knygyno, ro caro žandarai. Pas kiek- ^us ge^ prairo nesiųsti oro
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba Į Centrą adre
suodamas:
dos, apie 500 cenzūruotų vieną ūkininką darė kratas.' pašto ženklelių ir nesiųsti pašto
lietuviškų knygų, kurias Išbadė durtuvais kugius ženklelių iš Kanados,
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
skaitydami daug ką sužino- šieno, išvartė Liukuose ak- Visi paieškojimai apmokami
307 W. 3Mb SU
Ne* Vark 1. N. Y.
jom, pavyzdžiui, kad musų'menis, svirnuose paleido iš kalno, kitaip jie negali tilpti.
• - a rr—T—rn~<iOHg namsmirnai
“Keleivio” Administracija.
žemelė ne blynas, bet apva- 'miltų maišus, sulinius iš
>
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Puslapis Aštuntas
BOSTON1ŠK1AI
|
SLA VASARNAMYJE

PERLŲ PAPUOŠALAS

NAMAS PARDAVIMUI

Pasitraukia Pašto
Viršininkas Crowley

South Bostone,
netoli
Carson
Bvach’ių, 3 šeimynų, 14 kambarių
namas. Penki rūmai tušti. Savi
ninkas išvažiuoja Floridon gyventi
ir nori greitai čia parduoti visus aav° namus. Antras namas 6 šeimynų
po 5 ir 6 kambarius, šiltas vanduo
ir kiti patogumai. Kas nori matyt,
prašau tuojau kreiptis šiuo adresu:
Teklė Čepulienė,
1 Pages Court, So. Boston.
(3fi)

Bostono pašto viršininkas
Gabalas kelio iš Bostono
F.
A. Crowley rugsėjo mėj Atlantic City, bet kad
nėšio gale pasitraukia iš
New Yorką pasiekėm per
savo pareigų po 46 metų
4 valandas, tai toliau buvo
tarnybos
pašte.
Bostono
vieni niekai. Automobilis
DIDELĖS IŠKILMĖS
PILIEČIŲ KOMITETO
pašto priešakyje jis išbuvo
DARBO DIENOJE REMIAMI KANDIDATAI skriste skrido ponios Tuma3 metus, nuo 1948 metų,
vičienės vairuojamas. Vie
kada prezidentas Trumanas
Po visą Ameriką Darbo The Boston Committee, nas malonumas važiuot per
jĮ
paskyrė toms pareigoms.
Diena bus minima labai iš- piliečių sudaryta organiza- Connecticut Merrit Parkkilmingai, o Bostone, Com- cija skelbia, kad jos remia- wav: kelias tiesiasi miškais
Už 11 Bilionų 300 Milionų!i
mon darže kalbės darbo mi kandidatai į devynių as- 'ir kalniukais. Miestai, miesekretorius, Maurice J. To- menų miesto tarybą ir pen- steliai ir benzino stotys paRusija pasiūlė Amerikai
- ‘ - ■komitetą vra slėptos kažkur už miškų ar
bin, kuris atvyksta tuo tiks- *ki i mokyklų
atnaujinti derybas dėl lik
kalnų.
lu iš Washingtono. Tame tokie:
vidavimo
“nuomos-paskopačiame masiniame susirin- Į miesto tarybą—Francis Pralekiam Nevv Yorką ir
los” 11 bilionų skolos. Ru
kime kalbės miesto majo- X. Aheam, Michael Her-Įštai jau Atlantic City lietusija dabar jau sutinka už
ras John B. Hynes ir iždo bert Cantwell, Perlie Dyar A'iškam vasarnamy. Svečių
visus 11 bilionų ginklų,
taupymo bondsų vajaus vir- į Chase, Lee M. Friedman. kambarys pilnas lietuvių.
maisto, mašinų ir žaliavų
šininkas musų valstijoj, Frederick C. Hailer, Jr., Vyksta namo atidarymas,
duoti Amerikai $300,000,Francis X. Joyce, Gabriel sveikinimai, vėliavų Įteiki
Francis E. Burke.
000.
Amerika betgi reikaF. Piemonte,Z Patrick G ii-, mas.
bendri
pietus, vr alutis,
Perlų papuošalas ant kaklo ir ant rankos, prie gražios
j
1
X
v
•
1
•
luaja 800,000,000 dolerių
Darbo Dieną iždo deparSullivan ir Joseph c. taurelė. Viskas gražu, jausuknelės, sudaro visai gražu vaizdą.
ir reikalauja grąžinti virš
tamentas pradeda dideli \ybite
ku. Čia vėl nauja sava lie-___________________________ __________________
600 laivų, kuriuos Rusija
bondsų platinimo vajų ir
'
tuviška salelė. Tai SLA vapanaudos tos dienos iškil- Į mokyklų komitetą— sarnamis. Šio vasarnamio ^r Išduos Amerikiečius
SURADO LAŽYBŲ
dabar naudoja.
NERVŲ CENTRĄ’
mes bondsų platinimo ak-YVilliam F. Carr, Mary K. įjr(jjs ponia Vinikienė. Ji! Ex-kariu» Italijai Teisti?
cijat
Fitzgerald, Mrs. Alice Ly-rvisus" mielai priima. Čia
- ra 1
LIETUVIŲ MELODIJOS
Darbo Dienos iškilmėms Gns. Isadore H. Y. Much- si ir biznierių, ir fabriko “Keleivyje” plačiai buvo ŠĮ pirmadieni Bostono
VALANDA
*
’
vadovaus
Louis
F.
Musco.
Common sode
darbininkų, ir advokatų rašyta apie majoro W. Ho- policija susekė vieną lažyPopuliariškos Radio
Centralinė Darbo linija, Rugsėjo 5 d Boston daktarų, profesorių. Ne pi- logan nužudymą Italijoj bu “nervų centrą,” viename
Programos
įtariamieji dantų gydytojų ofise. SuDarbo Federacijos skyrius Comn,ittee šaukia pilTOą gios kainos visus čia trau 1944 metais.
Sekmadienio rytais nuo 11
veteranai, imti du lažybininkai, pas
miesto nbose, kurtoje yra vieša susirinkjma
kia. bet lietuviškas kraujas, žmogžudystėj
iki 12 vai. iš stoties WTAO,
Aldo Icardi ir C. G. Lo- kuriuos rasta už 250,000 740 klc.
sušiiunge loO unijų skyrių m
_ j; a‘ m ;i e m s kandidatams lietuviška aplinka.
susdjungę
su 150,000 nanų.
perstatyti.
Susirinkimas Dar nespėjo visi pietus Dolce, yra Amerikos pilie- dolerių “lažybų kortelių” Biznio reikalais kreipkitės:
Kalbos tesis nuo 11 iki vvks kito trečiadienio va-'pavalgyti, o jau dalis mau- čiai ir laisvai gyvena vienas (slips). Tai esančios dve- 409 W. Broadway, So. Boston
11:30 iš ryto. Prieš tai 10 kare, 78 Tremont St.
dymosi kostiumuose žino New Yorke kitas Roches- jų dienų pajamos iš lažybų, Arba telefonuokit: SO 8-0520
ter, N. Y. Italijos teismas Iš viso tas “centras” daryvai. Common darže bus viej pat, namas prie Boardwalk, | nutarė prašyti Amerikos, davo per savaitę 900,000 LIETUVIŠKA BARBERNĖ
šas koncertas.
SLA Piknikas Gerai Pavyko bangos teškena Į namo pa kad tie Įtariamieji Ameri- dolerių apyvartos,
Ch. S. Babenas
684
—5th Street
kos
piliečiai
butų
išduoti
Suimti
Benjamin
Bentley
matus. Jei čia nėra tų gra
So.
Boston,
Mass.
Tokių Šposų Dar Nebuvo
Praeitą sekmadienĮ Į SLA žių Palangos pajūrio kopų, Italijai nuteisti. Šią savai-1 ar Stone ir Harry S. Saun(37)
_____
[apskričio pikniką Bradfor- tai šiltesnis vanduo ir nuo tę Italijos vyriausybė krei- ders. Suimtieji nesako, kas
Dvi ligoninės slaugės, de^ prie, Haverhill susirinko latinės bangos atlygina visa piasi Į Amerikos vyriausy- yra jų “bosas.” Dantų gyPARSIDUODA NAMAS
Svlvia Gulkin ir Natalie didelis būrys dalyvių. Sve tai. Bangos tikrai stebuk bę su tokiu prašymu. Spau-j dytojai, kurie savo ofise
Miller, abi iš Beth Izrael Jį. čių privažiavo virš šimto lingos, jos masažuoja kiek doj ir privačiuose pasikal-[ leido atidalyti lažybų ofisą, Trijų šeimų, naujai apšingegoninės, pasiskundė polici-j
ir keli busai. Sve- vieną jon pasinėrusi. Už bejimuose girdėti daug j dar nėra areštuoti, bet ir jie liuotas namas. 4-4-3 kambarių
vienas kambarys rūsyje,
jai, kad šeštadienio nakčiai®3? ?u. malonumu isklausė tenka vieną dieną leist save spėliojimų, ar Amerika iš- bus traukiami atsakomy- ir
parsiduoda
tuoj pat. Yra šil
jos buvo užpultos keturių dainininko Jono, Tamulio- bangom paglamonėt ir liksi duos savo piliečius sveti bėn.
Kova prieš gembleriavi- tas vanduo, dvi baltos enam.
mergaičių Bostone, Exeter n^° J® Nashua, N. H., dai- visai kitas, pamirši visus rū mai valstybei teisti?
sinkos, du emel. pečiai. Yra
ir Beacon gatvių susikirti- navimo, o paskui linksmi- pesčius. Praeik tik 12 my Praeitą savaitę majoro mą eina, bet bukių “iškly- tuščias butas. Kreiptis: (35)
me, pačiame miesto centre. n®si iki sutemų. Piknikas lių Boardwalk ir pasijusi W. Hologan kunas buvo nyti” nesiseka. Vieną paR. Yankus,
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3— Akių vaistas.
Lietuvių Radio Korp. išdavimui sutrukdyti.
miesta ir surasti tas jaunas vulių kvotas.
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mis, kad žmonės , miesto tjjos pietiniai kongresmonai liuje,
dėjimo.
centre galėtų vaikščioti be jr senatoriai pritars tam (September) 23 d. Brock- susipažinti su Prancuzi io ton 27, Mass.
Reikalaukite šitų vaistų pa
ton
Fair
Grounds,
Brock
armija. * Senatorius Lodge
apiplėšimo baimės.
Steponas Minkus.
reikalui. Tuo tarpu kainos, ton, Mass.
žymėtais
numeriais. Kaina už
reikalauja, kad Amerika
nors ir iš lėto, bet visgi lipa
kiekvieną
numeri $1.00. Pini
Šių metų gražuolė “Miss'didintų savo ginklavimąsi REIKIA DARBININKO
gai,
čekis
ar money orderis iš
Mokesčių Inspektoriaus
! virš^ ir griežtesnės kon- Lithuania of N. E.” panelė ir ypač, kad didintų savo
VIŠTŲ FARMOJE kalno. Adresuokit:
(51-1)
Denis W. Delaney Byla :rolės, įstatymas butų labai Laima Valickaitė iš South Oro laivyną. Jis išvyko ke
Yra darbas tuoj pat prie viš
_____
i reikalingas.
Joseph Machinskas
Bostono Įteiks “Mrs. Lithu- lioms dienoms Į Prancūziją tų priežiūros, dėl algos susi
ŠĮ pirmadienį “grand ju295 Silver Street
ania of N. E.” buketą gėlių gavęs prancūzų karo minis- tarsime. Kreiptis į
(36)
ry” Bostone pradėjo tyrinęąq Metų pavįiavo
South
Boston 27, Mass.
ir kitų dovanų.
terio pakvietimą. Jis grįš
Julius Aukštikalnis
ti buvusio Mass. valstijos
_____
Steponas ir Valentina
namo ateinančios savaitės
55 Summer St.,
mokesčių inspektoriaus bv- Praeitą savaitę MassaMiddleboro, Mass.
Minkai.
pradžioje.
APSIDRAUSK NUO
la. Inspektorius Denis W. chusetts automobilių fabriLIGOS IR NELAIMĖS
ATLIEKAME ĮVAIRIUS
Delaney liepos 16 d. buvo ^as “brolių Grout” gavo iš
SPAUDOS DARBUS
Už $12 per metus gausi ligoje
prezidento Trumano atleis- Kalifornijos nuo tūlo K. K.
$25 pašalpos savaitei
tas iš pareigų ir jo byla bu- Rejchstein užsakymą paFORLM PRESS
yra
lietuviška,
vo perduota justicijos de- ęjįru>ti jam vieną automobiVisais insurance reikalais
modemiška spaus
Angliškai - Lietuviškas Žodynas
tuvė. kurios savi
kreipkitės į:
(n35)
partamentui.
Dabareinajj
$2,500. Laiškas keninkas
yra A.
liudininkų apklausinėjimas jjavo 49 metų. Grout autoP e I d ž i u s. ilgua
BRONIS KONTRIM
metus buvęs “Dar
dėl inspektoriaus . veiklos. mobiHų dirbtuvė senai jau
598 East Broadway
bininko” adminis
tratorius. S i o i e
I? viso bus apklausinėta 36!mjrg ja dirbtuvė kadaise
South
Boston, Mass.
Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso
spaustuvėje
yri
atliekami
įvairus
spaudos
darbai:
kaip
TeL
SO
8-1761
ir SO 8-2483
liudininkai. Liudininkų ap- buvo Orange, Mass.
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z,
tai: konstitucijos • mokesčių knygelės *
klausinėjimas eina slaptai
_________________
pamfletai * plakatai • įvairūs tikietai •
parankaus 4” x 5’Ą formato, kaina $3.00.
laiškams antraštės, • vokai * vestuvių
ir liudininkų pavardės ne
pakvietimai — Uedding Invitationa ir
Lietuviška Aptieka
skelbiamos. Justicijos de- Kiek Šiuo Metu Yra
Lt.
FOTOGRAFIJOS
būdu
—
Offsett
Žodynas
išleistas
Europoje,
jo
autorius
yra
partamentas, matomai, tuFederalinių Tarnautojų
Savininkas H. CABIT
perspausdiname; maldaknyges, • mre
A. Herblitas. Galima gaut “Keleivio” knygyne.
kyklij vadovėliiM ir t.L Visais spaudos
ri davinių Įtarti, kad mo-------reikalais kreipkitės:
100 Dorchester Street
kesčių inspektorius vedė Šio mėnesio pradžioje feSOUTH BOSTON
jstaigą netvarkingai, o kai deralinių tarnautojų skaiTel. SO 8-4149
grand iurv sulinks davi- čius visame krašte ir užsie
KELEIVIS
(fFORUM PRESSJ)
Turim viaokitj vaiattj- Siunčiam
nius, tada bus iškelta byla niuose padidėjo 18,900, pa636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.
net Europon. Kalbam lietuviiro.rox as
kai. Patarnavimas mandagus;
teisme. D. W. Delaney iš- lyginus su liepos mėnesio
BROCKTON SS, KAS&
kainos nebrantrion. Gyvename
buvo mokesčių inspekto- pradžia, ir pasiekė 2,505,Tel. Brockton 8-0729-W
čia jau 20 metų.
* (40)
riaus vietoje 10 metų.
400 skaičiaus.
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DR. D. PILKA
am I M •
bMl UI

Oftao Valaadoa:

546 BROADWAY
•a BOSTON. UAB®.
Telefonas: SOUth

A. J. NAMAKSY
BRAL BSTATE * IN8URANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ras. 87 ORIOLE 8TBBBT
West Roabary, Hmm
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. AV 24026

Dr. Jehn Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8
Nedčliomis ir Šventadieniais:
nuo 10 iki U ryto
405 COLUMBIA ROAO

arti Upham’s Comer
DORCHESTER, MASS*

Ar Žinot Kur K< Gauti!
Mes praneiara, kad turima mo
šų krautuvėj visokį mašinų israndavojimui, kaip tai Floor San
ders, WaU Paper Removers, Boat
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varniSiiį, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltai. Kreipkite*

Flood Są. Hardvrare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.
628 E. Brosdvray, So.
TaL SO M148

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašukomis
OPTOMETR1STAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Bro*dway
SO. BOSTON, MASS.

TeL SO 8-2712 «rba BI 4-9018

Dr. I. C. Seymour
(LAND8IUS)

Ueturia Gydytoju Ir CUnufM

Vartoj* vėliausio* konstnikicijoa
X-RAY Aparatą
Pritaiko Akinius

VALANDOS: boo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Traoont St, KimbaI
Kambarys 205
BOSTON.
TeL LA 3-2371
arba: S0 6-2044J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ
IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinime 8*ataakal
Jei Reikia, Duoda Peneillino
VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien.
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetoo
Pristato toniką, vyną ir
kios ruSies alq baliams,
vėms Į namui ir aato.
(-)
Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephont: SO 8-3141
arba namuose, 1650 Columbia
Rr., So. Bostone, Tel. SO 82414.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
apdrausti
PCRKRAUSTYTOJAI

ganei prieiiM*.
IU BROADVVAY,
80. BOSTON, RtAgg.
Tai. SOatfc Bmtou 8-441$

