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Kaina 7 centai 44 METAI

Anglija ir Argentina Pasirašė 
Penkių Metų Sutartį

NEPAKLAUSĖ AMERIKOS PROTESTŲ — AMERI
KA SKUNDŽIASI, KAO ANGLIJA IR ARGENTINA! 
VEDA MAINŲ PREKYBĄ — ANGLIJA TEISINASI. 

KAD TAI VIENINTELIS BŪDAS UŽTIKRINTI 
MAISTĄ ANGLIJOS GYVENTOJAMS

- ANGLIAKASIŲ VADAS GERAI NUSITEIKĘS

BelgijosŠį pirmadienį Anglija ir 
Argentina pasirašė pen
kiems metams prekybos 
sutartį, pagal kurią tos dvi Belgijos parlamento rin- 
šalys kasmet pasikeis 400 kimuose praeitą sekmadie
ni ilionų dolerių vertės pre- nį katalikų partija surin- 
kėmis. Anglija pasižadėjo ko 44 nuošimčius balsų. 
Argentinai statyti maši- Ta partija žadėjo padaryti 
nas ir aliejų, o Argentina plebiscitą dėl karaliaus 
statys Anglijai mėsą ir ja- Leopoldo grąžinimo į sos- 
vus. tą, jei ji rinkimuose būtų

Prekybos sutartis tarp surinkusi daugumą balsų. 
Anglijos ir Argentinos su-i Bet daugumos Leopoldo 
kėlė daug protestų Ameri-. partija negavo ir plebisci- 
koje, nes anglai pagal tą to nebus
sutartį, paveržia dalį Ar

Fotografas “pagavo” angliakasių vadą John L. 
Levvis besišypsant. Lewis kalbasi su kasyklų savi
ninkų atstovu C. F. Conncily. Mainieriai veda de
rybas su savininkais dėl darbo sutarties atnauji

gentinos rinkos nuo ame
rikoniškų biznierių. Ame
rika protestavo ir reikala
vo, kad sutartis būtų per
žiūrėta, bet nei Anglija 
nei Argentina į tai neatsi
žvelgė ir sutartį pasirašė.

Anglįjojs vyriausybė aiš
kina, kad tik tiesioginiais 
mainais ji gali gauti iš Ar
gentinos jai būtinai reika
lingo maisto, o Argentina 
aiškinasi, kad Amerika ne
perka jos mėsos ir javų, 
todėl ji ieško rinkų ten, 
kur jų suranda.

Seniau Argentina par-

Socialistų partija surin
ko 30 nuošimčių balsų (tu
rėjo 31 nuoš.). Komunis
tai smuko nuo 12 su puse 
nuošimčių iki 8 nuošimčių, 
o liberalai pakilo nuo 9 
nuošimčių iki 13 su pusėj 
nuoš. Belgijos rinkimuose 
pirmą kartą balsavo ir mo
terys.

nimo.

Mamertai Dirbs irs 
Menas?

Mainierių vadas John L. 
Lewis pasiūlė anglių ka-i 
sykių savininkams, kad 
darbas mainiose tęstųsi 

duodavo savo produktus Į tiktai tris dienas per savai- 
Anglijai. o gautus anglų tę. Mainierių atstovas sa-

Jungtinės Tautos Apie i Slavių Kongresas Sovietų 
Graikų Kaimynus ! Įrankis

Jungtinių Tautų Balka-j Kongreso komisija nea- 
nų komisija vėl paskelbė = merikinei veiklai tyrinėti 
savo pranešimą Jungtinių [skelbia, kad Amerikos sla- 
Tautų organizacijai, ku-!vių kongresas yra komu
noje kaltina Bulgariją ir! nistų vadovaujama orga- 
Albaniią. kad jos visokiais'nizacija. Jos tikslas yra 
būdais’gelbsti’graikų par- kiršinti ir varyti sovietiš- 
tizanams kovoti prieš ką propagandą tarpe 10 
Graikijos vyriausybę. Ko- milijonų slavių kilmės 
misija sako, kad Bulgarija [žmonių Amerikoje. Kon- 
duoda partizanams gin- greso komisija sako, kad 
klus, • duoda stovyklas,; tas “slavių kongresas” yra 
maistą ir kitką, o Albanija svarbus Maskvos įrankis

Katalikų 
Vadans

1 Čechoslovakijos komu
nistinės valdžios teisingu- 

(mo ministeris A. Cepička 
jvienoje kalboje gyrėsi, kad 
[vyriausybė turi užtenka- 
į mai įrodymų, kad nuteisus 
Čechoslovakijos katalikų 
arkivyskupą Josef Beraną 
už jo “priešingumą” vy
riausybei, už “melavimus”, 

i už palaikymus nelegališkų 
!ryšių su užsieniais ir už 
davinėjimą slaptų infor
macijų užsieniams.

Kartu su tais grasini
mais pranešama, kad visoj 
Čechoslovakijoj eina kata
likų areštai. Slovakijoj po
licija užėmė devynius vie
nuolynus ir daug kunigų 
padėjo į kalėjimus.

Čechoslovakijos protes- 
tonai praneša, kad komu
nistų policija areštuoja ir 
protestonų kunigus ir ke
li jų jau yra nuteisti arba 
laikomi kalėjimuose, o ki
ti yra pasiųsti į prievartos 
darbų stovyklą.

42 Milionai Darbininkų Dedasi 
| Tarptautinę Unijų Sąjungų

ŠVEICARIJOJ ĮSIKŪRĖ TARPTAUTINIS UNIJŲ 
SUSIVIENIJIMAS — AMERIKOS VISOS UNIJOS 
DALYVAUJA — BOLŠEVIKU IR FAŠISTŲ UNIJOS 

NEBUS ĮLEIDŽIAMOS — BUS ĮTRAUKTOS IR 
AZIJOS UNIJOS

Šveicarijoj, Ženevos 
mieste posėdžiauja tarp
tautinis darbininkų unijų 

Berlyno 14,000 gelžkelių į suvažiavimas, kurs nutarė 
darbininkų ir tarnautojų ' įkurti Tarptautinį Unijų 
gavo reikalavimą iš Vaka- Susivienijimą. Ženevos po-, 
rų karo viršininkų tame sėdžiuose dalyvauja di-

svarus iškeisdavo į dole
rius ir pirkdavo Ameriko-

ko, kad per tris dienas 
minkštųjų anglių kasyklos

je jai reikalingus pramo-įgali prikasti užtenkamai
nės išdirbinius ir aliejų. 
Dabar ji daugiau pramo
nės išdirbinių pirks Angli
joj-

KANADOS LIBERALAI
LAIMĖJO RINKIMUS
Kanados rinkimus birže

lio 27 d. laimėjo liberalų 
partija, vadovaujama 
Louis S. St. Laurent. Ji iš
rinko į parlamentą 191 at
stovą, progresyviai kon
servatoriai išrinko 42 at
stovus. socialistinė CCF 
pravedė 13 atstovų ir So
čiai Credit partija — 10 
atstovų. Virš to išrinkti 5 
nepriklausomi atstovai ir 
vienas nepriklausomas li
beralas.

anglių, o jei pagerėtų są
lygos ir anglių pareikala
vimas pakiltų, tada mai
nieriai dirbtu daugiau die
nų per savaitę.

Nuo dabar vykstančių 
derybų tarp mainierių ir 
kasyklų savininkų White 
Sulphur Springs, W. V., 
priklauso, ar liepos 5 d. 
kasyklos pradės dirbti po 
mainierių atostogų, ar jos 
liks uždarytos, iki derybos 
bus užbaigtos.

JAM NEPAVYKO

kovoje prieš Ameriką.

1500 KUNIGŲ DINGO UŽ 
GELEŽINĖS UŽDANGOS

Vatikanas skelbia, kad

leidžia graikų partizanams 
savo teritorijoj veikti ir iš 
Albanijos partizanai puldi
nėja Graikijos teritoriją.
Bulgarija irgi leido parti
zanams pastatyti Graiki- j pūgų okupuotuose kraš- 
jos pasienyje sustiprini- • tuose Rytų Europoje ne 
mus ir iš jų šaudyti į grai- mažįau kaip 1,500 kunigų
kų teritoriją.

JAUNIEJI REPUBLIKO
NAI NEPATENKINTI 

VADAIS
Jaunųjų respublikonų 

federacijos suvažiavime 
Salt Lake City, Utah, vie
šai iškilo protestai prieš

dingo”, dalis jų yra išžu
dyta, kiti padėti į kalėji
mus ar į koncentracijos 
stovyklas. Vatikanas sako, 
kad paduotas dingusių 
kunigų skaičius yra mini
malinis, gali būti, kad dar 
daugiau kunigų yra išžu
dytų ir įkalintų.

Vatikanas sako, kad bol
ševikų teroras prieš kata

Varšuvos Lėlės Smerkia 
Sabotažu

Varšuvos vyriausybė 
kreipėsi į suvalstybintas 
darbininkų unijas kviesda
ma jas griečiau kovoti 
prieš visokius sabotažnin- 
kus pramonėje. Pagal Var
šuvos lėlių pranešimą per 
šių metų šešius mėnesius 
Lenkijos pramonė dėl sa
botažo aktų turėjusi 
2,500,000,000 zlotų nuosto
lių (apie 6 milijonus dole
rių). Valdžia iškėlė visą ei
lę bylų “sabotažninkams” 
ir teismai išneša jiems 
griežtas bausmes, bet sa
botažas nesiliauja. Lenki
jos darbininkai nenori tar
nauti Rusijai ir jos pasta
tytiems agentams Lenki
joj-

Berlyno Streikas Eina 
Prie Galo

mieste grįžti prie darbo. 
Vakarų karo viršininkai 
užtikrina, kad svarbiau
sias darbininkų reikalavi-

džiosios Amerikos unijos 
— Amerikos Darbo Fede
racija ir C.I.O. unijos — ir 
atstovauja 13,500,000 or-

mas, išmokėti jiems algas ganizuotų Amerikos dar- 
vakarinėmis markėmis, bininkų. Viso Ženevoje yra 
bus pilnai patenkintas, atstovaujama 42 milijonai
Kartu su tuo Vakarų karo 
viršininkai sako, kad So
vietų atstovai esą pasiža
dėję nesiimti represijų

organizuotų darbininkų. 
Naujas Tarptautinis U-

nijų Susivienijimas žada 
jungti tiktai laisvas uni-

prieš streike dalyvavusius jas. kurios yra nepriklau-
darbininkus.

Darbininkų unijos atsto
vai sako, kad nėra abejo
nės, jog šitas Vakarų karo 
viršininkų pasiūlymas bus 
priimtas ir streikas baig
tas.

MIRĖ ISPANIJOS BUVĘS 
PREMJERAS

Ispanijoj mirė Alejandro 
Lerroux, 85 metų Ispani
jos respublikos veikėjas, 
iš penkių kartų buvęs Is
panijos ministerių pirmi
ninku. A. Lerroux po fran- 
kinio perversmo buvo pa
sitraukęs užsienin, bet 
1947 m. diktatorius Franco 
jam leido grįžti į Ispaniją, 
nes diktatorius manė, jog 
senyvas politinis veikėjas 
dėl savo amžiaus nebegali 
būti pavojingas diktatū
rai.

somos nuo vyriausybių. 
Todėl nei bolševikiškos nei 
fašistiškos unijos nebus 
priimamos į naują laisvų 
unijų susivienijimą.

Tarptautinis laisvų uni
jų susivienijimas buvo nu
tarta įkurti po to, kai ben- 
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BAIGIA SVARSTYTI 
BUTŲ STATYBĄ

Atstovų rūmai baigia 
svarstyti senato jau se
niau priimtą įstatymą apie 
namų statybos rėmimą. Šį 
pirmadienį atstovų rūmai 
atmetė visokius “pageri
nimus” prie to įstatymo ir 
baigia balsuoti adminis
tracijos remiamą bilių, o 
paskui suderins jį su sena
tu ir įstatymas bus pas
kelbtas. Tas įstatymas 
skaitomas vienas iš svar
besnių “fair deal” progra
mos punktų.

KITĄ SAVAITĘ
“KELEIVIS” NEIŠEIS
“Keleivio” darbininkams 

nutarėm duoti savaitę a- 
tostogų, kurių jie neturėjo 
jau per 45 metus. Todėl ki
tą savaitę “Keleivis” neiš
eis ir tikimės, kad mūsų 
skaitytojai dėl to nepyks.

Administracija...

republikonų partijos vado
vybę, ypač prieš partijos 
nacionalinio komiteto pir-. lįkų kunigus siaučia visuo- 
mininką Hugh D. Scott. Į se bolševikų okupuotuose 
Jaunieji republikonai dau-, kraštuose, 
giausiai yra nepasitenkinę
.organizacijos tvarka, o ne 
partijos politika.

VICE-PREZIDENTO 
ORLAIVIS SAUGIAI 

NUSILEIDO
Orlaivis iš Washingtono

ITALŲ POLICIJA
MEDŽIOJA GINKLUS
Italijos policija skelbia, 

kad ji per 1948 metus su
rankiojo iš įvairių kraštu
tinių organizacijų, dau
giausiai iš komunistų ga
na daug ginklų. 1948 m. 
ginklų buvo atimta: 859 
kulkosvaidžiai, 4,916 auto
matiškų šautuvų, 2.572 
šautuvai, 42,674 rankinės 
granatos ir virš 5 milijonų 
šovinių.

Šiais metais per penkis 
mėnesius policija atėmė 

tiek:

MEKSIKOS LIŪTYSE 
ŽUVO 49 ŽMONĖS

Meksikoje, Pachuca mie
ste baisus lietus pylėsi per 
30 minučių ir dėl staigių 
potvinių mieste žuvo 49 
žmonės. Lietus buvo toks 
smarkus, kad bematant 
žemesnės miesto gatvės 
buvo užlietos ir daug žmo
nių nebegalėjo išsigelbėti 
iš pakilusio vandens.

NEBIJO “MAIŠTO”

nijom sudarytas Tarptau
tinis Unijų Susivienijimas 
(WTUF) subirėjo. Tame 
susivienijime bolševikiš
kos unijos, dėka Rusijos 
kazionų unijų skaičiui, bu
vo pasigavusios vadovybę 
ir bolševikai per WTUF 
bandė visų šalių darbinin
kams primesti bolševikiš
ko imperializmo politiką.

Naujas laisvų unijų tarp
tautinis susivienijimas 
griežtai atsiribojo nuo bol
ševikiškų ir fašistiškų uni
jų. Argentinos laisvųjų u- 
nijų atstovas, Jacinto Od- 
done, griežtai pasmerkė 
Argentinos Perono vyriau
sybės politiką, kuri siekia 
iš unijų padalyti paklus
nius diktatoriško rėžimo 
įrankius.

Ženevos posėdžiams va
dovauja Belgijos unijų at
stovas Paul Finet, o suva
žiavimo sekretoriumi iš
rinktas Vincent Tewson, 
Anglijos unijų atstovas.

JAPONAI BELAISVIAI
Tarp Rusijos ir Japoni-!į st. Louis, kuriame skry- nelegališkų ginklų 

jos eina ginčas dėl japonų do Amerikos vice-prezi-,1,176 kulkosvaidžius, 2,138 
dentas Alben W. Barkley automatiškus šautuvus ir

Samuel Little, karo vete
ranas iš Portland, Ore., 
bandė armijos tranportu 
“General Rose” nelegališ- 
kai nuvykti į Vokietiją, 
kur gyvena jo sūnus ir vo
kietė žmona. Bet jis buvo 
kelionėjje pagautas ir grą
žintas namo. Little yra 30 
metų amžiaus ir būdamas 

[Vokietijoj vedė vokietę.

belaisvių Rusijoj. Maskva 
paskelbė, kad ji dar laiko 
95,000 japonus karo belais
vius, o Japonijos šaltiniai 
sako. kad Rusijoj dar yra 
408,729 karo belaisviai. Jei 
rusų skaičiai yra teisingi, 
tai kur dingo 300,000 japo
nų?

Spėliojimų yra visokių, 
bet paslaptį žino tik Mask
vos diktatoriai. Panašiai 
yra ir su austrų, italų ir 
vokiečių karo belaisviais, 
kurie dešimtimis tūkstan- 

1 čių “dingo” be jokio pėd
sako Rusijos prievartos 
darbų stovyklose.

praeitą šeštadienį, turėjo 
nusileisti Port Čolumbus 
aerodrome. Orlaivyje be Į 
vice-prezidento buvo ge
neralinis valstybės gynė
jas Tom C. Clark, pašto 
žinybos viršininkas Jesse 
Donaldson, aviacijos sek
retorius W. S. Symington 
ir kiti aukšti pareigūnai.

SENATAS BALSUOJA 
DARBO BILIŲ

Šį antradienį senatas 
balsuoja dėl labai ginčyti
no darbo biliaus patvarky- 

Yra vienas pasiūly-

11,326 bombas.

NEDARBAS DIDĖS, 
SAKO MURRAY

C.I.O. unijų pirmininkas 
Philip Murray kreipėsi į 
visas C.I.O. unijas su įspė
jimu, kad nedarbas didėja 
ir ateityje dar labiau di
dės, jei vyriausybė nesi
ims priemonių kovoti prieš 
didėjantį nedarbą.

ORLAIVIS KRITO, 
SUŽEIDĖ 24

Maine valstijos naciona
linės gvardijos orlaivis su 

mas kad vyriausybė gali, 24 keleiviais nukrito sek- 
Naujosios per teismus ‘ įsakyti uni-' madienį į Fore upę, visi 

— - * streiką keleiviai buvo sužeisti. Vi

KU KLUX K LAN VĖL 
ŠMĖKLIOJASI

Praeitą savaitę Birmin- 
ghame, Ala., maskuoti Ku 
Klux Klano nariai vėl pa
sirodė ir bandė primušti 
H. L. Johnson, 40 metų vy
rą, 7 vaikų tėvą, kurs vė
lai vakare stovėjo prie ke
lio ir laukė buso. Maskuo
ti vyrai jį užpuolė, pradė
jo mušti ir klausti, ką jis 
veikia taip vėlai nakčia 
toli nuo namų? H. L. John- 
sonui maskuoti banditai 
sulaužė nosį.

mo.

TERORISTAS NUŠOVĖ 
KORĖJOS 

POLITIKIERIŲ
iNežinomas piktadaris.

Korėjos armijos karininko
Dominikonų respublikos uniformoje, sekmadienį 

valstybės sekretorius, An- nušovė Korėjos dešiniųjų 
seimo A. Paulino Aivarez, vadą Kim Koo, 67 metų. 
atvyko į Miami. Jis sako, Kim Koo buvo opozicijoj 
kad Dominikonų respubli- dabartinei Korėjos val
koje kilęs maištas esąs nu- džiai, žmogžudys į jį palei- 

diktatoriui do penkis šūvius ir užmu-

Šią vasarą
Anglijos ir New Yorko joms sulaikyti _
valstijų nacionalinės gvar-' dviems mėnesiams ir kitas si sužeistieji nugabenti į 
diįos nariai turės eilę pra- pasiūlymas numato leisti ligoninę. Veik visi keleiviai
timų. Apie 30,000 vyru vvriausvbei paimti savo ži- buvo nacionalinės gvardi- malšintas . __bus pašaukti pratimams^ mon streiko ištiktas pra- jos nariai ir daugumas jų Trujillo negresia joks pa- se jį vietoje.^Žmogžudyste 

j Camp Edwards. ^monės šakas. paeina iš Bangor, Me. vojus

įr
įvyko Kim Koo namuose.
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Reikia Apginkluoti Europa i
Amerikos vadai iš Pary- na Maskvos imperialistus 

žiaus keturių didžiųjų de- į vis didesnius užsimoji- 
rybų sakosi gavę įspūdį, , mus.
jog bolševizmo plėtimasis Pavojus šiandien Euro- 
Europoje yra sulaikytas, poje yra lyg ir sulaikytas. 
Maskvos propaganda ir Bet ten palieka Maskvos 
drumstas Europoje atsirė- imperializmo naguose virš 
mė į Marshallo plano gėry-. 100 molijono išduotų žmo- 
bes, į pagerėjusį Europos nių. Pavojus Azijoje tuo 
žmonių gyvenimą ir bolše- tarpu kasdien didėja ir tas 
vizmo prktšašiai nebegali /pavojus bet kada gali ir 
plyšti Vakarinėj Europoj. [Europoje vėl pasirodyti 
Rusijos imperializmo am- naujais užkariavimais, 
bicijos dabar pakrypo į A- • Už aiškią Amerikos po- 
ziją, kur bolševizmas darolitiką Europoje šių dienų 
naujus užkariavimus ir [pasisakė visų valstijų gu- 
įtraukia naujus milijonus bernatorių suvažiavimas1 
žmonių į savo įtakos sferą. Colorado Springs, Colo.

Europoje Maskva sten-! Gubernatoriai vienbalsiai 
giasi įsitvirtinti ten, kur ji pritarė Atlanto pakto pa
jau įkėlė koją. Visuose Ry- tvirtinimui ir kartu pridė- į 
tinęs Europos kraštuose jo, jog “reikia imtis reika-j 
bolševikai daro kruvinus lingos akcijos, kad tas 
valymus ir naikina dar už- paktas galėtų pasireikšti: 
silikusią GALIMĄ opozi- pilnoje galioje”, arba. ki-' 
ei ją. taip tarus, kad prie pakto

Rytų-Vakarų santykiai būtų pridėti ir ginklai, 
nėra pasikeitę. Bolševizmo Dėl Amerikos delsian- i

VALSTYBES SEKRETORIUS

Valstybės sekretorius Dean Acheson, po Pary
žiaus derybų, duoda raportą senato užsienių rei
kalų komisijai apie “menkus pasiekimus Pary
žiuje". PaveiKsie matyli yalstybės sekretorius pa
sikalbėjime su komisijos pirmininku, senatorių 
Tom Connaliv.

Dypukas Australijoj

i votį, ar šia suma reikia nu-' 
rašyti i nuostolius, ar įrašyti 
«>rie maisto sąskaitos. Vis 
dėlto nurašiau i nuostolius. 

Vokietijoje yra likęs nuv
Kas Savaite

no dėdė su penkiais vaikais; — 1
' (žmona irgi yra). K* gi, rei ' Fanuose” vi kiška J. D.) spaudą. Tokia
kia siųsu i,ak,eų. Nup'rkau. V ir ;;a,ne fom,a' atžymėji.no mirties
didesni kieki dešrelių, su<le- £?, (b.<; x ,an. sukakties \ra labai graži ir

■,«ako, kad man ptrsiuntimas ‘Jiaį"M. ..... n.,u.
/kainuos per daSg - .tvide-’durtui ji_e m kuuajau nau

nau- 
musu

pn-

:kainuos per daug — clvioe- J „a,., .išimt sveru (po 7 mėn. būvi J4 J‘
įmo Australijoje jau supra- ka<

didžiausias cue an<^ , .
pastangoms. Tas komitetą.-

endinimas 
ali-jno. L z keliu dienu braukšt ■> p

ir ffaunu “AGstralijos Lietu-:™5 <><*“ č mm
vį” O ei ten ..... Jcue an(1 Reliet Committee
vieno tautiečio skelbimas,* 
kad
kieti ją giminėms ir negimi-; £a^tl’ . JauFpU 
nėms. Tuoj nutariau dėdei atltrauktl i šią sau.

; užsakyti pati geriausiąjį pa

Sunkiu o todėl jis tai ionnai 
segė ir grožį ir garbę.

Bolševikai moka pasida
ryti dolerį ir is kankinio 
vainiko, ir iš mirusiųjų “my-« 
limųjų”, ir iš kulturkarčia- 
mos steigimo ir iš bet ko. 
Tie kapitalo neprieteliai 
praktiškai įrodo, kad jiems 
doleris nekvepia, bile tik į 
ju kišenes. Prakeiktas yra 

pro jųad per ji galimaiAmeri^™ j us dolens? kur.-
^užsakyti pakirtus . Vo-,<>••*»><lietuviu l‘irštus Pra-5'>«a.

musų priklauso.
Kvi&lingui Karūna?

Belgijoj balsuotojai sek-

Iš linksmojo šono žiūrint Su ta etikete vėliau apie po
Baisiai yra liūdna pakliu- ra savaičių ėjau į krautuvę giais 

kuriame nie----- buvo labai patogu, nestikslai lieka tie patys — čios ir netikros politikos ti į tokį kraštą, kuriame nie----- buvo labai pa
plėstis, veisti penktą ko- Azijoje šias dienas kilo di-kas nekalba lietuviškai. .Jei- nereikėjo kalbėti

ilgiau už mane 
Australijoje, kad jis man

rainietį, kuri? dviem mene
buvo * , ......galvokime, tautiečiai!

gu mokėčiau kad bent 50 nuoti 
angliškų žodžių arba gyven kaipo nereikalingą prie nuo

i? raudo. Pą^rtėjautų. Pašte valdi-
himną, grobti naujas sri- deli ginčai senate. 21 sena
tis ir ruoštis sprendžia- torius pasiuntė preziden- 
moms imtynėms su “kapi- tui Trumanui laišką, ku- 
talistiniu pasauliu”. Jei riame reikalauja preziden-
vienur kitur rusų imperia- tą pasisakyti aiškai PRIEŠ apsieiti ,
lizmas lyg ir rodo taikin- komunistinio rėžimo pri- butų kitas reikalas. Dabargi Brazilijoje ar kur ten Pietų Kau 
gesnį veidą, tai kitur Mas- pažinimą Kinijoj. Senato- esu vidutiniame miestelyje. Amerikoje), Berchtesgade--^e f„ 
kvos grobikai atsigriebia riai teisingai sako, kad dirbu fabrike, o angliškai no ir kitur. Mat, nebereika-'-Gras * 
su kaupu, o jų kai kur ro- toks pripažinimas komu- nei mur-mur. linga. Užtenka man nueiti
domas taikingumas yra nistinio rjžimo Kinijoj bū- Pirmosios dienos buvo tie- į krautuvę ir parodyti ati 
tik “atsikvėpimas” iki tų
naujo puolimo. galas. Kartu senatoriai ti mane su vienu au

Todėl ir “Vakarų” poli- reikalauja, kad Amerika šis, d
tika dėl Paryžiaus derybų apsispręstų aiškiai remti sau be>iMiai.-iuja taip neteisiai sjjisvsi, nei iuivuiį. » *, j- 

paSikeituSi ir turi ;nacionalinę KinijūS Vy- žili. \a. as darau irgi tą pu- AuStriiiijOjv jaU yra tokia-

.J bet tas pareina nuo musų tįja no,.j grąžinti tą karalių 
supratimo ir dosnumo. Pa- kvislingą į sostą, o liberalai, 

socialistai ir kitos partijos 
yra priešingos tam šalies iš- 

.. davikui, kurs 1940 metaisParyžiaus “Progresas’
Dabar ia Dadėiau i ^inkas apčiupinėjo voką ir- Sako, keturi didieji Pary . . . .- p J ; pasakė, kad senos geležies;įįuje padarę “tikra progre- pasidavė naciams su visoms

1 -i--- - ' ----- --- v..x..! . i .. - 1 ..- . Belgijos armijomis ir pastulžia Ui 11V1 Vinuiill^c^ IV 11U1V7 1- • • 1 •• K ♦ * .. •! '
čiau ir dirbčiau šiaurės Te- trauku ir atmintinų paveiks- . etl - LtisKa-', nors jie bu.ų są” Austrijos taikos reikale, 
ritorijoje. kur iš viso galima lėlių iš Garmišo, Muncheno,1 J ne”aįirna- Apie kitokį progresą is viso
ansipiri be kalbėjimo, tai Sau Pauli (Hamburge, ne' - asa ■- - am.*uk~.s... , sa'♦nekalbama.

kui šiltai gyveno nacių "ne
laisvėje”, niekada neprotes
tuodamas prieš hitlerininkų 
žiaurumus.

ukrainiečiui, “kad ten}' Paryžiaus “progresas” rei- 
sena geležis, bet šilin-, ;-fcįasf tamc> kad Amerika 

O pastininkas š; kar-;sutjko Maskvai sumokėti
slidžia "ako il^000-’-0 1I-eopokto. patinka beteka-

io> menus uu> v u e- i nrauiuvę ir parooyu au-;L ... . . • ' i- ’ j cųu nežinia uz ką. Bus taip. i kalikams, nes jie tikisi su
“Trumano Doktrinos”, siog tragiškos. Paskyrė dirb- tinkama skaičių pirštu — r»au- e >-1- •’ 11 -1 ne-~a ima-; Amerika rems Austrijos ūki juo pUjkiaį sugyventi. Kara- 

1 • ' ” ' straluJtaoreifahssusftvirko/TUtię^“81^! 3u",o,ney.«ri<P‘rM31’hallPlan? •'......

Karalius kvislingas, vardu

c vienu uucuuju., LUU a. ir., , , . , . , ,, ; i - - -------- i1V P‘1' | llUS, kUTS mokėjo Hitleriui

antis bevartydamas i tie pardavėjai vis kažkaiPi Tai^man^ dėd^vP la5žvlb žada būti
siknaisioja tarp dė- keistai šypsosi, bet turbutį/alp ma .7- ? . ,;RasiJau Todel faktlskal b.us

nėra
,>.,i-art„ , , . .'Paslaugus ir kardinolams...pakieto, nes avtain. kad Amerikos doleriai t nr^a -.1 1. 1:1...:-------------------  ------------------- ----------------- įimta r\iiuuii\ai Zanėjo, jri

ruoštis prie galimo susi- riausybę ir visas priešI tį (tik dantų dar nevaliau) J tvarka. ' tfa,uk?. iJ maskolių kišenes. jie gaus parlamente daugu-
kirtimo su Sovietų išpur-; prieš komunizmo įsigalėji- į Paskui žiūriu, kad mano Kažkur buvau skaitęs, kad ^io tTutTečiTlS?eta?\b-' ” 03 vadina’ mą. padaryti visuotiną bal-
pusią imperija.

Amerikos valstybės sek
mą kovojančias pajėgas. ; australas jau 

Kiek Amerikos politika Tuoj — -
eina kažkur, žmogui,

rotorius senato užsienių Europoje yra aiški, nors ir 
reikalų komisijoj aiškino, i neužtenkamai drąsi, tiek 
kad pasiruošimas ateities ji Azijoje yra svyruojanti 
galimam susikirtimui rei- ir betikslė.
kalaujj^ tuoj pat apgin-

ri/ą darbą ir kiamo kiekio vitaminų, pramočiau
einu paskui. Tačiau koksi deda kristi dantys. Kitaip 

mano pasipiktinimas, sakant, jis suserga skorbu-

nemrv’artoiant roi- ^rojo tautiečio pakietai >r mas "progresu'. nesuv artojant rei su S1iino-ai?. Raminu save t
ir dėdę, kad kai išmoksiu

TREMTINIŲ REGIST
RACIJA

savima dėl karaliaus grąži- 
po‘ nimo i sostą.Maskvos radio tuoj 

Paryžiaus derybų pasigyrė.
............ ....... ... „ ______ laČvai kalbėti angliškai, tai Xa(i tos derybos buvusios'. - • 4*0 paste įssiaiskinsim ’ vi«i« ., ... . 1
"r „ a"-! ‘“-Norint to išvengt., reik? i keblumus ir reikalus s

buvo
kai aš paskui jį 
mažą murini namelį su už- valgyti daug daržovių ir 
rašų: "Gentlemen"!... {vaisių. Vaisių krautuvėje;

sutv
vusus, svietiškos diplomatijos žy- 
Uvar- mj pergalė imtynėse su ag- 

■resinga imperialistų diplo-

SKAITYKITE 
Informacijos Centro

Leidinius!
I.TTHVANI.VS FICHT FOR 
FREEPOM

By—
E. J. HarrisMU

Kaina 50c.
OHTI.I.EBERT PE LANKOT 
IX MEDIEVAL LITHL’ANIA

By-
P. Klimas.

Kaina $1.00

Užsakymus siųskite:
I.ithuanian American Informatimt 

Center.
I.ITHUANIA IN A TWIN 
TEUTONIC CLUTCH

a eoneetivę work

kluoti Europos tautas, ku
rios yra pasiryžusios ginti . 1 n ne
savo laisvę. Valstybės sek- , Pagal DP įstatymą atvy:iPa\- parodžiau Kiekvieni diena '"YV“* ^ugn^ai. įvez-una- 0 muSŲ šaIies iždas kl
rotorius sakė kad roikia kusieji i Amerika tremtiniai 1 mąi.-ta.- mao pei.laug nei- paiouziau. nueKvieną meną tai jau raatosl; emu DP.irn mii;nnn t-.ikn • retonus sake. Kad reikia duoti anip ir savo vairus. Pietus visada tie pa- jų pirkdavau ir perku po ki- mOkvkia ;r no~ dar bieko • nunonu Pet taikos \i> skirti lesąs Europai apgin- tuP nuo?? apie - tv-- Un-»/n»-nndJ- vbta įnorama. .moKjMą ir, nors aai nieko vien nenupirks,kluoti ir reikia Europos seimas 2111135 D. P. Komi-įkeptas pu>parii&, vntajojamą. 'nesuprantu ka mokvtoias
tautoms duoti modernia- 13 keturių kartų. Pi
kiaušius Amerikos gin- daromi ant specia-
klus, kurie buvo ištobulin- į bniM. blankų, kurias galima 
ti po antro pasaulinio ka- gauti visuose imigracijos 
1*0 tuo OHtLii3,lizHcijos istniijoss.
sumetimu kad Rus?ios ar-: Pirm* pranešimą reikia visą maiomimą per sav’ai; renua pavarą populiarių, darbininku Uituosius, paremdami dar
miinv valima ^įlaikvti vip. padaryti ne vėliau birželio'i?,.1S aljos atskaitydavo 35 o alų gerti yra labai sveika,* vartojamu, žodelių, o pa- bininkiška (suprask, bolše-
to^rlatoa^eSsU ioms 30 d., o atvykusieji po bir- sijmgusl Apska.ėiavau kad sjnirgelius nuo veido migy;,klaustas ..„au du ju laik'^-------- a------ 1---------
užimti visa Vakarine Eu- 2eb° d. pirmą pranešimą sumą galiu valgyti do* to, patogu. Nueini į Australia” žinau, kad reikia
ropa. daro ne vėliau gruodžio 31 daa? geriau. Patogiausias .barą, dedi ant ^talo 6 pen-į atsakyti “Very nais kaimt-

Seniau prezidentas Tru- Vėlesnieji pranešimai rei-į buda;\^aibp?’ą 7°^"^ ^iF^lF .........................................

i. Maistą nutariau 
Fabriko va

gamintis; arčiausiai 
Igvkloje buvo tomeitės

manas siūlė kongresui Eu- k**L daryti kas pusė metų. 
ropos ginklavimui išleisti 
1,450,000,000 dolerių. Vals 
tybės sekretorius mano, 
kad 10 nuošimčių iš tos su- W. Washington 25, D. C 
mos būtų išleista senie- ——————
siems Amerikos ginklams 
iš Amerikos atsargų parū
pinti, o visi kiti pinigai ei
tų naujausiems ginklams.

Amerikos politika dėl Pa- 5 
ryžiuje padaryto neva 
“progreso” nėra pasikeitu- i 
si. Tos politikos vadai ska
tina kongresą ginkluoti 
Europą ir prašo, kad sena
tas dar šioje sesijoje pa
tvirtintų Atlanto Sąjungos 
sutartį.

Jei kongresas bus įtikin
tas, jei Atlanto Sąjunga 
bus patvirtinta ir jei Euro
pa bus ginkluojama, Ame* 
rikos politika bus padariu-! Šitas Sing Sing, 
si teisingą žingsnį savo už- į kalėjimo kalinys, 
sienių politikoj. Jaltiš-;Boy, yra nuteistas

yra konservai. Laikraštyje kiek sikspensų dedi, tiekį ' Aitvarą*

SING SING KALINYS

reles, Kurios vaninosi r rank- pinigai — svarou geias mai- 
ifurter sausage. Nueinu, tai- stas. Na, o jėgų kiek atsira- 
i gi, į maisto produktų krau- do! Kartą guvalgęs dėžutę 
tuvę ir prašau šitų “sausa- dešrelių ir pusę kilogramo 
ges”. Iš pradžios nesuprato, pamidorų, o po to numalši- 

! bet vėliau aš pats pastebė- nęs troškulį, grįžau į savo 
jau jas lentynoje ir paro- barakėlį ir kartu gyvenan- 
džiau pirštu. Pirmai pra- čiam prieteliui parodžiau 
džiai nusipirkau 7 dėžutes, tokius raumenis, kad jis iš 

j Nuo vienos dėžutės nusiplė- baimės išlindo laukan pro 
įšiau etiketę ir gražiai su- sieną, bet ne pro duris. Kai 
lankstęs padėjau prie doku- man už tą sieną (nesupran- 
rr.entų, kuriuos jx> visų skry- tu, kodėl man, o ne jam) iš 
ningų atsivežiau iš Vokieti- algos atskaitė pusantro sva
jos susidėjęs į čemodaną, ro, tai negalėjau ilgai sugal-

SUMEV-,

N. Y., 
Louis 
kalėti

kiems savęs apgaudinėji
mams laikas jau yra praė
jęs ir tik naivuoliai šian-

iki gyvos galvos. Jis nuta 
rė leisti daktarams daryti 
su savim visokius eksperi

dieną bemano “raganų mentus. Neseniai jam bu-Į
gaudymu” krašto viduje 
ar neva krikščioniškais 
tuščiažodžiavimais paša- sergančio vaiko, 
linti totalitarinės diktatu-! buvo duotas jo

vo perleista 18 painčių 
kraujo iš vieno leukemia 

o vaikui 
kraujas

ros pavojų pasaulyje. Nuo Vaikas visvien mirė, bet 
to tas pavojus visai nema-, kalinys to vaiko kraujo li- 
žėja, o delsimas tik skati- [ga nesusirgo.

Ir kas per keleivis skuba ten fijordo keleliu, 
Nešinas ant sulinkusių pečių menką naštą? 
Įžvelgti jo veido dėl tolybės negaliu,
Greit dingsta jis laukų platybės rašte.

Sudiev, sudiev, tolimas keleivi,
Sakyk, kur tu ramybę rasi sau?
Senai sudužus tavo meilė,
Gyvenime svietus už žvaigždę šviesiau.

Sudiev, sudiev, mielas klajūne,
Dalia tremtinio panaši.
Vienas likimas mums tebūnie:
Mane kur nors pasauly atrasi.

JUDYTC JUOKIASI

. Pa^il,ba Tautiečiam
i Tūkstančiai isrietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 
; gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Amerika pagal 
; naująjį DP įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir šal- 
; pos Komitetas (International Rescue and Relief Commit-

t,emr h,etu,vian?s. ^tvarkyti dokumente, 
ti imtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir šalpos Ko-

užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke- liones lesąs čia Amerikoje.
Tarptautinio Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia- 

hnj lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atiykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie rimta 
dolenų (kelione, maistas, pirmoji globa, i-ubai ir t. t.) 
Siųskit jūsų auką , I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
S HnriS’ k,ekv,enas doleHs I>ad** <H. bti ta žmoniš-

International Re^ue and Relief Comraittee 
103 Parfc Avė., New York 7, N. Y.

Judith Coplon, kuri yra 
teisiama dėl slaptų val
džios dokumentų pasisavi
nimo, teismo pertraukoje 

'juokiasi. Jos byla eina prie 
galo ir gal dar šią savaitę 
prisiekusieji išneš sprendi
mą, ar ji kalta ar ne.

Gerbiamieji! Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu į 
Lietuvių Fondą $............................

Vardas, Pavardė .........................................
Adresas......................................................................

(Čekius ir money orderius išrašyti International Rescue 
and Relief Committee vardu.)

>

at%25c5%25beym%25c4%2597ji.no
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Pirmoji tremtinio viešnagė 
pas mielus amerikiečius
Paskutinį kartą pastūmė

jus laikrodžio rodyklę vie
ną valandą atgal, laivas, 
ant kurio vii šutinio paaukš 
tinimo baltos sienelės žibė
jo auksinėmis raidėmis įkal- 
<1 i n tas Įrašas “General S. S. 
’įallou”, artėjo prie Dėdės 
Šamo žemės krantų.

Laive buvome 900 laimin
gųjų tremtinių, kurių skai
čiuje 240 lietuvių. Birželio 
17 <1. apie 10 vakaro valan
dą sužibo pirmosios laimin
gosios žemės šviesos. Kelei
viai žodžio netardami telk
to telkėsi kas arčiau, kas 
aukščiau prie laivo pavir
šiaus kraštutinių atramų. 
Nežymios švieselės virto 
tviskėte tviskančių žiburių 
pusvainikiu, sudarančiu visą 
ketvirtį žemės rato, skirian
čio Atlanto vandenį nuo 
mėlyno dangaus. Visi kelei
viai visa siela jautėme, kad 
tatai yra didingosios šalies 
didžiųjų laisvių šviesa.

11'- valandą laivas nulei
džia inkarus Nt\v Yorko 
uoste. Keleiviai dar ilgai 
pasilieka ant denio neįsi
vaizduojamos šviesu gausy 
bes ir vaizdu didingumo 
priblokšti. Vėliau — anks
tyvas rytas, paskutiniai pus
ryčiai ir musų laivas, pakė
lęs inkarus, plaukia pro 
Laisvės Stovyla. už kurios— 
dangoraižių miškas ir auto
mobilių upės. Po paskutinio 
musų sveikatos patikrinimo 
jafve, išeiname i erdvų Ritii- 
jau belaukiančius mus glo
bojančios IRRC organizaci-

THUNDERJETS SKRAIDO PADANGOMIS

Greitieji Amerikos varykliai lengvi orlaiviai, 
Re'public F-84, arba vadinami Thunderjeis, daro 
pratimus dideliu buriu. Jie nutraukti skrendant 
viiš Shavv oro bazės, Sumter, S. C.

jos atstovus. Nedaug žo
džių, bet labai daug širdies: 
mes ir širdingai pasveikina-; 
jni, ir gaivinančiu gėrimu 
pavaišinami, ir su visu mu ' 
sų turtu nugabenami pas 
musų garantijų davėjus.
Trumpa šnekta: esame pa
kviesti į Amerikos Lietuv ių 
Socialdemokratų metinį iš
važiavimą, įvykstantį ryt, 
birželio 18 . dieną, Great 
Neek, L. I. Čia pat mums 
įteikiami nemokami tikietai.

Gausus ir skanus valais, 
saldus miegas, o rytojaus 
dieną širdinga draugystė 
daugiau, kaip 10d lietuviu 
būryje gražioje vietovėje ūži 
Brooklyno. Erdvioje žalioje i 
pievelėje, apsuptoje aukšta 
žalia kirpto krūmo tvora, 
seno amžiaus plačiašakių 
klevų pavėsyje paruošti sta
lai, prie kurių randame jau 
užkandžiaujančių lietuvių 
būrelius. Girdime ir lietuviš
ką dainą, širdingai sveiki 
narnės, dalinamės praeities; 
atsiminimais, atrandame gi 
minvstės, o dabartis , _
silikusiųjų tėvų. sesių ir bro- turėtų atitekti nuoširdi pa
lių kančia vargšės musu vi- oeka rengėjams, draugams 

‘ * 1 Žilinskui, Glaveckui, Kalve-

Dėl šios gražios lietuviu 
pa- dvasinio stiprinimo šventės 
......' turėtu

sų tėvynės krauju papludu- 
sioie naktyje.

Atvykstančiųjų į subuvi
mą lietuviu skaičius kas va
landa didėjo, kalbos ir ben
dravimas stiprėjo, svečių 
apsėsti stalai lenktyniavo, 
kas gražesne, kas senesnę 
daina sudainuos. Čia pat; 
erdvioje lietuvio savininko Į 
svetainėje jaunimas, senes
niųjų skatinamas, turėjo 

n ąihnvi-rkV/Y/vn 
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TORONTO, ONT.

KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAŠO

pasiulymus dėl svarstomo 
naujo DP įstatymo projek
to.

ALT telegramoje iškelia
mi šie šeši reikalavimai: 1) 
padidinti įleistinų į JAV es 
tremtinių skaičių iki 40O 
tūkstančių; 2) atšaukti Įsta
tymo nuostatą, pagal kuri

Kas Girdėt Chicagoje
pirmuoju 
jau iš’kle-

Jubiliejai ant Jubiliejų pijon paskirtas
Kiekvienas Romos katuli-'į*sistentu; l).abal . 

ku kunigas, jei tik ilees»i'b,>na™ <lau3|au kaip -.1 .ne
laiką užsibūna ant ši^ aša'!iUS- I^latas
ru pakalnės, susilaukia daug1 vena Nauunnijoj n jaucia> 

atvykstamieji tremtiniai įra- jubiliejų ir kartu daug
šomi į atitinkamų šaliii kyo- gerbtuvių. Jo pagerbtuvėsį 
tas, kurios, ypač Pabaltijo prasideda nuo jo iškilmingų J)lane:‘Li, 
valstybių, jau ir taip yra primicijų. Po to minimos 
labai mažos; 3) palikti ga- yra jo išleistuvės, sutiktu 
lioje dabartinio įstatymo vės, vaidinės, gimtadieniai 
pabaltiečių klauzulę, nes kunieavnno bei klebonavi- 
tiktai Pabaltijo kraštai via m<> sukaktuvės ir tt. ir tt. O, . . . . .
visiškai Sovietų okupacijos jvi koks kunigas ima kilti i.ats*,ni’įV .kun. M. L Knisas, gavęs

£ neblogai.”
' 1 Kaip matome nemažai 

betgi tai ne vis
kas. “Draugas“ dramblio li
pt pasteliėjo. Nelabam š’.iap- 
Jtarniui priseina priminti vi
suomenei anie tai, ką “Drau 
<<as” nutylėjo. Visi turime 

kad klebonas
paglemžti, ir tremtinių grį- hieraikilos auk-tumus, 
žimas į tuos kraštus dėl ten u,ks susilaukia jubiliejų 
įvesto rėžimo yra visiškai jubiliejų.
neįmanomas; 1) panaikinti ’ Tokiu pagarbintu ju 
į’talymo nuostatą, reikaiau-Įjatų tarne randasi

tai pralotystę, tuoj savo veda- 
' moj parapijoj įvedė airišiš- 

j):j- ku evangelijų skaitymą ir
:nt,

pralotas a*r^*škų pamokslų sakymą, 
junti iš anksto patikrintiį jfl. p. Krušas, šv. Jurgio,‘,a-TasbuTO taikoma lietuviu 
dai lią ir butą, pasitenkinant
garantuotojo pas’žadėjimu, 
tremtiniui atvykus, padėti 
jam Mirasti dalba ir gvv. pa-i Vo surengta? 
talpą: 5) nedaryti skirtumo!j j^tas.

! tarp tremtinių, gyvenančių! Jis’ " kaip ir daugelis žy- 
’RO stovyklose, ar už jų; mesniu buriu ju. yra

klcboniU. l-nu-jusi >V‘‘?vį ’Tr-Vd”'rapijo?
rudeni jis minėjo keleriopa £CJ , 
jubiliejų. Ta proga jam bu- Kartu sv* Jin 

didingas ban

6) dabar veikiančio is*atv- 
— no nuostatus praplėsti ir 

tiems tremtiniams, kurie 
yra atsidūrę kituose Euro-
«)os kraštuose, negu Vokieti-

venęs Kalifornijoj ir jubilie
jų proga arba didžiųjų šven
čių proga, teikiasi pa-iauko 
ti ir atvykti

mokykloj išauklėtam, 
gio bažnyčioj 

nrasidėjo retinimas lietuviš
kų giesmių giedojimas.

Jo Malonybės praloto M.
insie-v-1 * Krašo Pav.vzdį pasekė ki- 
' įti Chicagos lietuvių klebo- 

i nai, o netrukus chicagieč-ius 
pasekė kitu kolonijų lietu

is tolimos 
gražios Kalifornijos į suru-Lietuvių Socialdemokratų ... . A .. . - --------- ---------- ---------

Gegužine. Oakville Mics- : Austrijoje ar Italijoje, Į Jausią Chicagą.

mi viu Romos kataliku kunigai.
Tai va, koki svarbų jubi

liejų šiemet mini Amerikos 
lietuviu Romos katalikų kū

ną naskelbė anie nauias Jo nigai savo Paklusniais
Malonybės i,Paloto M l ! Pa,’aP1j°nais-
v,n ’iDabar ir ^ku, kodėl lie-Kiuso sbkaktuve.>. štai uds', . , . .i tuvių kunigams ir apskritai 

'Romos katalikų bažnyčiai 
nėra maloni šven

nes ir jie yra to paties totą-' 
litarinio rėžimo ir Il-ojo Pa
saulinio Karo aukos.

telio Apylinkėse.
Šių metų liepos mėn. 3 d..

. po pietų Toron-
o lietuviai socialdemokra- pavyz . •, z -• 1 J :ai rengia pirmą sios vasa-

šioje z :tje. , ros linksmą gegužinę. Vieta jos bei naskiri asmenys, ku-
Jonas Valaitis „raži (ten> kur pernai buvo i ne sielojasi musu tremtinių 

SLA gegužinė), medžiai. reikalais, nanašius reika’a-

liui, Tiškui, Uršulei Balla.
• Maėioniui ir kitiem, o mums.
—tremtiniams jų rūpesčiai 
ir darbai turėtu būti pavyz ; ,aj ,.engia

WORCESTER, MASS.

Būgnininkų Orkestras
Musų jaunųjų “druni

‘Draugas” birželio 13 die-

Pageidautina butų, kaa 
ir kitos lietuvių organizaci-iten Prane-ia:

“Pral. M. Krušui. švento
Jurgio parapijos klebonui, 
biri. 1 d. suėjo 25 metai, 

pa- kaip investuotas į prelatus 
j (investavo kardinolas Mun-‘ 

ALT Sekretoriatas'delein, šv. Jurgio bažnyčio- 
; je), o birželio 8 d. suėio 41 

prelatas išven
HOOSICK FALLS, N. Y. ! tintas I šv. Vardo

sveikas oras, šokiams plat vimus JAV konerc-ui 
forma, muzika, užkandžiai reikštų, 
ir kitos gegužinės linksmy-I 
bės. Todėl kviečiame visuslm.es tu.V1I\ nroli cnEnvimflcuvuv imumu. baigiantis buvo išpildy- gV Puįkį“ R ., Birželio o d. buvo N. Anglį- <UV.V.KU , . , . .

P o - įjos 5enų paradas Leieestere, R°Pie^ knksmai P1 a-eh^1
ir septintos dienos

DARGALIMAGAUTI KANADOJE
NAVJAVSIOS I.lETl’VIšKOS PLOKŠTELĖS

1. TEN. KUR NEMUNAS BANGUOJA. Muz. Al. Kaėanans-
ko. Išpildo: Lietuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė.

2. VAI GRAŽU. GRAŽU ANT KALNO. Muz. Al. Katanaus-
ko. Išpiklo: Lietuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė.

1. ANT EŽERĖLIO RYMOJAU. Liaudies daina. Išpildo Lie
tuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

2. RAMUNĖLĖS. Muz. E. Laumenskienės. Išpildo: Lietuvos
Valst. Ojieros Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

1. LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ POPURI. Išpildo: 3 broliai 
Lapinai.

2. PRADĖS AUŠRELĖ AUŠTI. Valsas. Išpildo 3 broliai La
pinai.

L Iš RYTŲ ŠALELĖS. Liaudies daina. Išpildo Lietuvos Vai. 
Operos Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

2. PAMYLĖJAU VAKAR. Laudies daina. Išpildo: Lietuvos 
Valst. Op. Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

L DUNDA KLUMPĖS. KAIP PATRANKOS. Lietuvių pol
ka. Išpildo: 3 broliai Lapinai.

2. SUKTINIS. Lietuvių šokis. Išp.: 3 broliai lapinai.
Greitas saugus ir garantuotas pristatymas i bet kurią Ka
nados ir USA vietove. Pilnas albumas su dešimčia išpildy
mų (5 plokštelės) tekainuoja $9.45. prisiimtimui 55 centai. 
Viso $10.

Mass. Dalyvavo 25 benai. 
Musų jaunųjų 
benas
už šaunų pasirodymą.

Automobiliais iš Toronto Lietuviu čia nėra daug.
ių.jų būgnininkų važiuoti Queen-Elizabeth- gal tik apie šimtas šeimų.

dovaną Highway. iki Oakville. Iri Turime šv. Jurgio draugiją,
lasirodvma. važiavus kelių sankryžą, ku- kuri gyvavo neblogai, bet,

Kitą sekmadienį, birželio rį°je .>Ta žaIios“rau^or}°? <^abar Jau keb metai draugi-Į 
12 d. buvo fcenu paradas signalines šviesos, sukti į ja apmirusi, nerodo jokioj 
Webster. Mass. čia irgi da..dtšinę ir važiuoti iki iškelto veikimo. Seniau draugija- 
lvvavo keliolika ke^nu iš gegužinės ženk vo. Iš Hamil, surengdavo piknikus ir pa-i 
plačios apielinkės ir tam ju ir apylinkių važiuoti darydavo pelnų. Atrodo.'
buvo varžytynės “dėl punk: 9Veen Elizabeth Higmhvvav kad nebeturime vadovų, ku-į 
tu”. Benai varžytynėse ture- ^kl Oakville. Tiltą pervažia įie skatintų mus prie veiki-Į 
jo laikytis tam tikrų nusta- vus tuoj Analinės šviesos., mo.
tytų taisyklių ir geriausiai ?.nu? jų sukti į kairę :r va- Boleslovas Blina
nasirode oavo dovana* ziuoti iki gegužines ženklo. mnnnpa. i ouę <eay° dovana . T . netnri strunas sulaukęs 48 metu;Worcesteno lietuvių benas 1 o» ontieciai, kuiu netun, t Amp,::ką at * Į
ir čia laimėio nirrra dovana automobiliu, galės jiasmau- a;r,ziau-- 1 AmeiiKą ji. aiva n tui i et i-ii“ j o pu ii)<£ t«t.7 v <tn<j. i i • *• • yi*ivn lnuliiTniK Iii motu ir*idoti specialiais gegužinei ziavo ouuama?> nitui n 

Musų jaunųjų būgnininkų užsakytais autobusais. Au-,Į.1S?, lalb,4 ^vyei10 H2os?ck' 
bene daugiausiai darbuojagtobusai į gegužinę lauks ralis... Gegužes 2 d. jis bu
si Antanas Salasevičius jau- keliautojų Dundas ir Mann-,vo nuvežtas į ligoninę, ir 
nasis. Jo pastangomis tas. ing gatvių karniie prie lietu-1 £ įgūžės 4 d. mirė. Palaulo- 
1 ienas ir buvo suoiganizuo-'vių valgyklos, firmas auto-' gegužės 7d. Velionis pa
tas. Jis daugiausiai darba-ibusas išeis pirma valandą \*k.° žmoną, tris sunu.-', v ieną 
vosi. kad bena išnonuleri- no nietn. n iei k-pliautoiu dukteii jau ištekėjusią u

Sekminė
tė. Kad ją ir mini, tai apie 
svarbiausįjį tos šventės fak 
tą užtyli. Nepadaro iš to 
fakto aiškiai matomos išva
dos. Sekminės kunigams ne
maloni šventė dėl to, kad 
toje šventėje primenama 
apie tai, kad tąsyk per šv.

katedroje, gi birželio 13 d., j Dvasios ant apaštalų nužen- 
šv. Jurgio bažnyčioje atlai-'girną jie gavo kalbų d.ova 

na — ėmė kalbėti viso pa
saulio tautų kalbomi-, kad 
galėtu apsakinėti Kristaus 
mokslą kiekvienai tautai, jų 

įgimtąja kalba. Na, o RorT.os 
į kunigams rupi lenkinimas, 
'arba airišinimas, arba kito-

kė primicijas ir šion para-

Užsakymus ir pinigus siųskite jau šiandien:
“ALPHA”. P. O. IIox 777 Place D’Armes. 

Montreal, Que., f'anada. (29)

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1949 METAMS

riai su organizuotu lietuvių 
parama jau turi‘įsitaisę va
sarines uniformas. Dabar jie 
rūpinasi Įsitaisyti pastovias 
žiemos uniformas. Linkėti-' 
na jiems pasisekimo.

Ii Musų Klubo
Lietuvių Ukėsų Klubas 

jau įeina į geras vėžes. Su

Del DP Įstatymo
ALT Žygis Dėl JAV Kon
greso Svarstomo Naujo 

DP Įstatymo

ja Krinaitiene Waterbury ir 
Oną Jesavičienę Hoosick 
Falis. Velionis paėjo nuo 
Veliuonos, Kauno pusės.

MEIL£ AR POLITIKA?

ICIPAL- oum 
‘HsrbN

1 is nutautinimą?

T.
! Šita jauna mergaitė tai Ju- 

B-sjditb Coplon. Ji kaltinama

Kai “Drauge” ir “Naujie
nose” pasirodė BALE o pra
nešimai anie or^kas lietu
vių “Tag Dav”, tai buvo ga
lima pastebėti vieną kei?*.*- 

įnybe. “Naujienose” l uvo į 
įvardintos visos kolonijos,
: kurios dalyvavo tame vaiu- 
ije. O “Drauge” viena kolo- 
j nija, būtent West Siete, bu- 
Įvo praleista. Kodėl? Klai 
da? Ne, cenzūros ranka. 
Mat We?t Side ta; “Draugo” 
buveinė ir tėvu marijonų 
valdoma parapija. Na, o 
West Side buvo viena iš tų 
parapiių, kurios per vaių 
pasirodė su menkiausiais 
rezultatais. West Side buvo 
antra nuo apačios. Tai 
“Draugui” ir marijonams 
buvo verčiau visai nepasi
rodyti prieš visuomenę su

SIUNTINIAI Į EUROPĄ
lietuviams Remti Draugija 

siunčia Koropon lietuviam--

už šnipavuną. Byla sukėlė savo koloniios rezultatais, 
didelę sensaciją spaudoje. 1 “Kel.” Skaitytoja*

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui
kų kalenda ių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Išlikas jį užsisakyti. Kaina 
50 centu.Z *

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

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

636 E. Broadway,
KELEIVIS

So. Boston 27, Mass.

, Kaip žinia, peniai priim- 
sirinkimai jau yra daug. tas DP įstatymas yra susi-
tvarkingesni, vakarienėms,! laukęs daug kritikos, todėl į tremtiniams siuntinius dvejopo 
vestuvėms ir kitokiems pa- yra nusistatyta ji pakeisti, i dkižio, po $7.50 ir po $10. Supa i
rengimams svetainė ir virtu-j‘Naujasis kongr.* Celleiio ’ ------- -  ’
vė jau sutvarkytos, o musų projektas yra šiuo metu

svarstomas Senato juridinės 
komisijos. Atstovų Rūmų jis 

buvo apsvars-

r.auiasis pirmininkas gali 
pasirodyti tuo, kad klubui 
sutaupė nemažai pinigų bai-Į jau anksčiau 
giant klubo
m a.

kavinius ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Ui $7M:
2 sv. lavos. 1 sv. sviesto, 1 sv. pio-

V. sv. arbatos, 1 kvorta
_ ___________ sv. cukraus gabalėlių, 2

patalpų taisy-i tyuS, ir yra prii,nUs. Dabar 
t # .veikiančio įstatymo nuosta
Linkėtina, kad klubas ir! tas, kuris pabaltiečiams bu 

toliau puikiai tvarkytųsi. I vo vatikrinęs visų atvyks ta Mazo!a a„epus< 4 sv. cukraus va
isa na i tvarką ir taupumą tančiuju skaičiau- 40 nuos., I balelių, 2 »v. taukų, ivį sv. sausos 
moką įvertinti, o todėl įvee j pamatom* yra panaikinti, i "

Su užsakymu reikia prisiųsti čeki 
arba money orderi ir aiškiai nurody- 

__r._ t ______ . ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir
Paveives Lietuva prieše 'V skaiči,f- Sis lr “‘i S?

Iti numatomi pakeitimai
Llt lUVių j„j gtjr;,!? Crųžinintą siuntėjas turės

pasiųsti kongreso(e~s>m. ,i,.
telegrama, isdės- sti mums Šiuo adresu:1 , • • ' Ulhoaniaa AM AssodaUon. lac,reikalavimus ir 99 Ward at, Woreester. Mass.

tins ir naujos valdybos gerą1 ir tai gali neigiamai atsi 
veiklą. P. Miliauskas liepti į pabaltiečių imigran-

nesigaili nieko jai naikinti.! .
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi ^kat7° Amerikos 
aukos ir neparemsi ALT
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

Tarybą 
vatlams 
tant musų

no miltelių. 
įtOjau :. 1

Ui $1«:
kavos, 2 sv. sviesto. 1 sv.

kvor-

f

Buvusio Lietuvos Prezidento 
l)K. KAZIO (iRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai vra stora, didelė 300 puslapių smulkaus rašto 

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mas*.

i



Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON
No. 23. Birželi* 22 d., 1949 m. . —

Maikio su Tėvu

seną amerikoną. Bet kaip,; 
kas ir kodėl jum kliudė va-Į 
žiuot į Vermontą?

---- — . —Ten kunigai veda pa-
Windsor apskrityj, White ruošimus, taip sakant sijoji- 

River Jc., arti Connectieut mus, jeigu nesi jiems geras 
Pranas Jančauskas 30 m., jr neturi giminių Ameriko- 
upės, apie 145 mylios nuo je, kas rūpintųsi tavo atvy- 
Burlingtono. atvyko ir ku- kimu, tai nė nesvajok vykti 
r,aci taipgi jauna porikė, j Jungtines Valstijas, kuni-

Vermonto Farmose
Lankom Naujuosius Atei
vius Lietuvius — Jaunos 
Šeimos Gražiai Kuriasi — 
Kuniginiu Sijojimai Daug 
Kam Pakenkė — Pasitai
ko ir Abejotinų Žmonių naši,

tt j° žmona Vanda 22 m., Ra- gai nepraleis.
1 mualdas 22 mėnesių visai ‘ —Ką gi jie

Už 45 mylių, nuo Burling- jaunutis lietuviukas. Pranas jus? nebijokit, 
tono. AVashington apskrityj, nuQ Mažeikių, \ anda iš Že- viską!
netoli Barre miestelio, yra kaičių Kalvarijos, suėjo i —Mes... ne bažnyčioj...

turėjo prieš 
pasisakykit

skaistumu — tikras Lietu- tarė. 
vos grožybės simbolis. Van- —jus £sat ūkininkai, ma
da nepaprastų gabumų mo- Sų tėvų žemės artojai, sun-
t ZA 1 r .1 > 1 V V 1 •“ l i • 1

apsigyventi jauna porikė,
'Stasys Zinkevičius, jo žmo
na Amilija ir jųdvejų dvi

Jie čia atvyko tik vakar, 
vos tik vieną naktį gavo oo- 
ilsio. aišku nuvargę ir dar 
nesubuve. Šia proga jų ap

kalba. —Taip, sunkaus darbo
Paties ūkininko, gaspado nebijom, knisant savo žemę, 

riaus neradom namie, re- kad ir sunkiausia sau dir- 
matėm, tik gaspadinė ir u- bant vis lengviau negu.ki-

Henry Milne, apskričio ko- 
jnisionierius Siegfried Mar- 
tinett. išvietintiems priimti 
ir padėt Įsikurti komisijos 
pirmininkė Mrs. Martha 
Buttrick. nuo CIO unijų šių 

įžodžių autorius, “Barre Ti- 
Įmes” reporteris ir fotogra
fas, stambus ūkininkas su

myli it savo lomus vai kus 
Besikalbant buvo prisimin
ta, kad senukei bus dabar 
lengviau, Vanda ralės padė-

darė kolchozus, ukminku 
vergė, o kas pasipriešino 
tuos sulikvidavo, nakties 
tamsoj pranyko; taip, labai

— Sveikas gyvas, tėve! Hollywoodą, tai Chicagoj žmona Archie Geake ir dar
— Alou, alou, Maik! Aš neužsimoka jį keisti. Esą, porą asmenų, kurių neteko 

turiu tau gerą naujieną. geriau aš nusiusiu tą čekį'patirti, ką jie atstovauja.
— Na, na? j savo banką Hollywoode .
— Ar tu žinai, kad mudu ir liepsiu jį padėti tenai' Apklausinėjimus darant

prabagotėsim? ant tavo vardo. Moteris' P.a51.1*0^. kad Stasys y’ia ap-
— Kokiu bKdu paaiškino, kad ji turinti sisyietęs vyras, daug skaitęs
— Ar tu neskaitei, ką da- Chicagoje nuosavą namą. j aPie Ameriką, atsargiai bet

bar gazietos rašo apie Zig- Jisai apžiūrėjo jos namą įr j sąmoningai į k.ausimus af- 
muntą Engelį? X pasakė: “Tokiame name sakinėjo. Reporteriai ir vai

— Skaičiau, bet ką tai tau sarmata gyventi. Par-, džios pareigūnai 
turi bendra su mumis? duok. Kiek už jį nori?”
Prie to, tas Zigmuntas En- Moteris atsakė norinti 20 
gelis jau sėdi už geležinių tūkstančių dolerių. Jis be
grotų, pė parduoti jį už 10 tūks-
~ — Tai kas, vaike, kad pa- tančių, kad tik greičiau pi

ti bent namu ruoša ir abel- jrylėtum vykt tėviškėn, bet 
nai prigelbes dirbti. mus tėviškės jau nėra, nėra

—Nereikia jos ragint dirb- nė Lietuvos! — jausmingai 
ti, jinai ii- taip perdaug jau pažeista širdimi Pranas pa- 
yiską dirba, iai pakaks vai- aiškino.
kuti prižiūrėti ir augint —i —Bet juk čia irgi reiks 
užprotestavo ir griežtai mus dirbti kitiems, ne sau, tai 
patarimus atmetė, šiandien koks skirtumas?
iau antru kart pasirodė. —Skirtumas milžiniškas, 
kaip čia amerikonai myli esam vos tik dešimtą dieną 
vaikučius. ir ne vien jaučiam, bet aiš-

Pateisinamai, abu Pranas kiai matom, kad čia yra at- 
su Vanda įtūžę prieš kuni eitis. Be to, po dienos sun- 
gus, užtai, kad ūeir.s Tiavy- t aus darbo eini nakties po- 
dėjo šio žmoniško gyveni-, ilsini be baimės, džiaugiesi 
mo, kurį rado čia Vermon- ,^avo šeima ir žinai, kad gy
te: Jiems kliudė vriri į A veni; gi tenai po sunkaus

- 1 -sėdės biskį lakupoj, ale už nigus gauti ir į Hollywoo- 
tai pagyveno žmogus kaip dą išvažiuoti. Tą $10,000 
turkų sultonas. Kaip ga-i skirtumą jis pridėsiąs jai 
zietos rašo, tai jis turėjo į iš savo kišeniaus, nes de- 
50 moterų ir gavo iš jų šimts tūkstančių jam nie- 
apie du milijonu dolerių. ko nereiškia. Kai moteris 

— Engelis mokėjo taip sudarė $5,000, jis patarė 
padaryti, bet tėvas nepa
taikysi.

daugiau
siai teiravosi anie padėtį
Vokietijoj, anie Stalino gau- rika. buvo nuskirti ir pa 
jų siautima Lietuvoj, kam irj ruošti i Pietų Ameriką: tik lauki nakties, nežinai ar rvt 
kokiu budu pateko į DP'dėka IRRC ir užvis daugiau- rpatysi saviškius, ar dingsi 
stovvkią. kokia ten padėtišįsia dėka šitam Ponui (pirštui nakties prieblandoj? Matot

arbo su baime, išgąstingai

ir tt.
Brolis Zinkevičius pasi

ruošęs dirbti visokiausius 
ūkio darbus, gaus mokėti 
$100 į mėnesi, privatini bu
tą. pieną ir bulves. Viską ki- žmogus, kain ii 
tą turės dasipirkti iš algos.
Amiliia irgi pasisiūlė, kad 
nori dirbti, tinginiaut iš ma-

rodo į mane) mes čia atvy- kokis didelis skirtumas!
kome.

—Atsiprašau, ponu manęs
Pranas pabrėžė.

Laikas bėga. jau ketvirta
nevadinkite. ne«u jokis po valanda, virš 150 mylių nuo 
ras, o šiain sau paprastas Burlingtono, o dar turim

IV: sustot vienoj vietoj, labai

jai pridėti tuos pinigus 
prie jo $50,000 čekio, o jis ~

—- Na, tai pasakyk, Mai- nusiūsiąs viską į savo ban-ižens neįpratus. Jos toks pa
ke, kodėl jis turėjo mote- ką Hollywoode, kad pade- reiškimas radare labai pui- 
rims tokį patraukimą? tų ant jos vardo. Bet kaip kų įspūdį. Tačiaus, šio ūkio 
Gal žinojo kokių lašų, ar tik moteris jam savo pini-į ir namu maloni gaspadinė 
ką? gus padavė, jis tuoj pra- • motiniškai neįtarė, kad tuo-

— Ne, tėve, tokių lašų į puolė. Tai matai, tėve. dvi jaunutės mergutės turi; vieto1' nono. 
nėra. Bet yra miklių liežu-i koks jis meistras! Vie-j būt tinkamai prižiūrimos ir —Bet “Mister”
viu, ka moka moterims i nai merginai New Yorke kaip reikiant išaugintos. Fo- angliškai. gi mr= kalbam

O, labai atsiprašau, tai 'svarbu. Kai sėdom mašinon, 
kain ius vadinti? — Vanda tas mažvtis Ramualdukas 
užklausė. ant motinos rankų laikomas

abiem rankutėm mosikuoja 
ir lyg maldauja, kad mes 
dar karta jį aplankytum.

—Bile kaip, 
ponu.

—Tai kain gi? — prisi
spyrus! vėl klausia.

tik iau n?

aivas apsukti. Tokį liežu
vį turėjo ir tas Zigmuntas.
g jisai išviliojo panašiu būdu 

$50,000. Ir jis nemato ta
me nieko bloga. Girdi, jei 
tik aš tą newyorkietę su
sitiksiu, aš duosiu jai dide
lį bučkį, ir viskas bus tvar
koj. Ar tėvas galėtum taip 
padaryti ?

— Maike, aš mislinu, kad 
jis žinojo kokių nors mei
lės lašų. Kitaip moteries 
nepatrauksi. Aš irgi traji- 
nau susirasti kokią gyva
našlę su jinigais, ale nie
kas neišeina. Vieną jau bu
vau prisikalbinęs ženytis, 
ale pačiupinėjo man galą 
nosies, ir nustūmė. Sako, 
geriau t. tavo nosis šalta.

— Aš ir sakiau, kad tė
vas biznio iš moterų nepa
darysi, nes neturi reikalin
gų gabumų.

— Maike, tu visada su
gadini mano skymus. Kitą 
sykį aš tau savo sekretų 
nesakysiu.

— O kam tu rokouū a- 
me mano liežuvį, vaike9 
Ar aš negalėčiau kokia’ 
kimta plaukei galvą ap
sukti?

— Aš nemanau, tėve. Bet 
icigu ir galėtum, aš nepa
tarčiau taip darvti. nes tai 
būtų nedoras darbas.

— Maike, aš vistiek no
riu žinoti, kaip tas žmogus 
iš meilės padarė tokį dide
li bizni. Papasakok man 
daugiau apie jį.

— Visu pirma. tėve. jis 
turėjo miklu liežuvį; prie 
to. jis buvo didelis melagis 
ir apgavikas. Štai pavyz
dys. kaip jis apgavo Pas
kutinę moterį Chicagoj.
Jis išgirdo ja dainuojant, 
tuojau susipažino su ja ir 
pasisakė esąs judomuių 
paveikslų gamintojas Hol-
lywoode. kur iis norėtu irj _____________
ia nusivežti. Sako, aš tau p p įtari A AMfii u ar 

GENTINOS SUTARC.Al'
kad su tokiu balsu tu už- Amerikos valstybes de- 
temdysi visas kitas filmų partamentas pnes dvi sa- 
žvaigždes. Moteriškei tas vajtes gnežtai protestavo 
patiko. Kad išgauti iš jos Pn^s Anglijos Argentinos 
pinigus, jis dar pasisakė prekybos sutartį, bet sį an- 
norįs ją vesti, nupirko jai tradienį valstybes depar- 

pavaišino ir tamentas paskelbė, kad A-rožių, gerai 
parodė čekį $50,000 sumai. merika pritaria tai sutar-

to,grafai darė paveikslu nuo- lietuviškai 
traukas, pagaliaus turėiom da. 
apleisti. pasižadė:om kitą , —Še tau Jnrguti
svk juos aplankyti.

Pakeliuje netoli Windsoi 
—Čia priimta tarti Mister. miestelio sustojom pas ūki

ninke. kur Jaroslavas Pet
kevičius atvvko ir nė kojų 
u^sušiles išdūmė i Lvnn. 

paaiškino Van- Mass. Farmervs baisiai itu- 
žes ir tam turi pamato. Bu- 

ir d«vin- tinai reikalingas darbinin-

is°ina

tinės, grinorka sukritikavo kas, ilgai jo laukė, pati dar-

ZINKEVIČIŲ ŠEIMA VERMONTO FARMOJE

valstijos DP komisija lanko lietuvius naujakurius tos valstijos 
eiksle matyti (priešakynėj eilėj iš kairčs į dešinę) Henry A. Mil-

1-tti uuc vcn.1 oumoi . ---------- - , Vermonto------ w__________ J,_____
Štai. sako. tai bus tau ves- 9a‘. kaipo laikinai Anglb farmose. Paveiksle matyti (priešakynėj

jos sąlygų padiktuotai ne, valstijos darbo kompensacijos skyriaus viršininkas; naujai atvykusi Zinke- 
priemonei. | vičių šeima, Stasys su žmona ir dviem dukrelėm, Elenutė ir Eugenija; DP ko-

miai-irta nirminin va Vfvc- v> RuttrieU T Tžna ka tirt r- i pilSi matnsi’ Siek

tu vi ų dovana.
— Koman, vaike, koman,

čia graži istorija.
— Bet jis to čekio jai ne- Biznieriama geriausia 

davė, tėve. Sako, tuoj va- la pasiskelbti “Keleivyje.1 
šiuosime į Californiją. į leivin. Metams $3.00.

misijos pirmininkė Mrs. Martha P. Buttrick. Užnakalinėj eilėj matosi: Sieg
fried M. Martinet, komisijos narys; Mr. ir Mrs. Archie Geake, farmos savinin
kai, ir Antanas Jankauskas-Jenkins, C.I.O. unijų pirmininkas ir komisijos na
rys Vermonto valstijoj.

TOS PAČIOS IŠKILMĖS IŠ ANTRO KARTO

Žinomas komikas, Milton Berle, prieš du me
tus persiskyrė su savo žmona, o dabar jis vėl veda 
tą pačią žmoną. Vedybų iškilmės antrą kartą yra 
dar triukšmingesnės, nors abudu jaunavedžiai jas 
jau vieną kartą pergyveno.

MARGUMYNAI
Aukščiausias Vandenkritis kartų didesnio aukščio, ne

iki šiolei buvo skaitoma, gu garsiajame Niagaros
kad aukščiausias pasaulio vandenkrityje.
vandenkritis vra Kukenaam Angel vandenkritis yra 
vandenkritis ‘Britų Gvijano- sunkiai prieinamo j Vene- 
je. Tame vandenkritvj van- cuelos dalyje, kur teka Car- 
duo puola žemyn 2,000 pė- iao upė. \ isa ta sritis yra 
du. ' džunglės ir nepereinamos

Bet dabar atrastas ir jau balos, todėl tos srities tyri- 
ištirtas pats aukščiausia- nėjimas yra vos tik dar pra- 
vandenkritis, kuriame van- dėtas.
duo verčiasi žemyn 2,600 Ernest Knee apie Angel 
pėdų. Tas aukščiausias pa- vandenkritį sako, kad kada 
šaulio vandenkritis yra pie- jo vedama ekspedicija pri- 
tinėj Venecueloj ir vadinasi siartino prie to vandenkri- 
Angel vandenkritis. Tą čio, pirmiausiai jie pamatė 
vandenkritį pirmas atrado šimtus gražių vaivorikščių. 
Amerikos "lakūnas, James Vanduo ten krenta iš tokių 
Angel, 1936 metais. Bet ii- aukštybių, kad vėjas kren- 
gą laiką vandenkritis nebu- tančio vandens srovę įleikia 
vo ištirtas ir tik dabar viena ii' jis nekrenta tiesiai, bet su 
ekspedicija, vadovaujama lanku.
amerikiečio Emest Knee iš --------
Princetono jį aplankė. Ta Važiuoja Persitikrinti 
ekspedicija
vandenkritį 
vanduo jame krenta

pasiekė Angel J .Japonijos sostinę Tokio 
ir Įsitikino, kad atvyko iš Braziliios šeši ja

lo ponai, kurie atvažiavo “per- 
“ sitikrinti, ar Jaooniia tikrai
bymetė cia pat, šienapiutė; pralaimėjo karą”. Taigi, ne 
pagaliau susilaukė, atvyko, daugiau ir ne mažiau, bet 
senis nusidžiaugė, tik neil
gam. Deja, pasirodė, kad 
Petkevičius ne žemės ūkio 
darbininkas, kai buvo žadė
ta ir dokumentai rodė, bet

elektros inžinierius ir čio j gentkartėj.

nori pamatrti savo akimis, 
kad Japonija karą prakišo...

Brazilijoj yra 300.000 ja
ponų gyventoju, kurie ten 
gyvena jau antro1' ar net tre-

apsisukęs išdūmė į General 
Electric Co., Lynn, Mass. 
Gyrėsi turįs kokiu tai budu 
užtikrintą ten darbą.

Pagal šio senio, jo sunaus 
ir jų kaimyno aiškinimus, p. 
Petkevičius yra labai įtarti
no charakterio žmogus, iie

Tu lapenų
tarpe vyrauta įsitikiu imas* 
kad Japonija karą laimėjo, 
o kai kurie mano, kad karas 
dar tebeina ir kad japonai 
dar sulups Ameriką. Jie 
taip tiki ir jau.

Braziliios vyriausvbė ne*
drūčiai įsitikinę, kad tai r.e- senai nutraukė daug tų “ti- 
geistinas ateivis, gali būt kinčiųju’’ japonu teismo at- 
Stalino agentas, jis davė .?akonu bėn už ju susibaudi- 
fiktyvius duomenis apie sa- mą išžudyti tuos japonus, 
ve, kad galėtų atvykti į šią knrie sako, kad galingasis 

,?alį ir kaipo tokis turi būt Mikado prakišo karą. “Ti- 
,grąžintas atgal. i kintieji” į pereralę japonai

Eina tardymas ir jei pa- norėjo trumpai ir dmtai iš- 
sirodys, kad Petkevičius tik-'skersti tuos. kurie kalba ne- 
rai yra koir,fašistas, tai bus1 puikiai 'anie jų senąją tėvy- 
deportuotas. Petkevičiui bei nę Japoniją.
jo draugams patartina kuo n .... .
greičiausia susisiekti su IR- Brazilijos japonų atsitiki- 
RC pareigūnais New Yorke. ,ma.s -P’3 f .VV3s liudininkas, 
ar bent šių žodžių autorium. bariais žmonės “tiki”, 
Aišku, netikslumu pada v- v,?ai negalvodami ir nesiru- 
ta, bet jei pasirodys, kad ?]ndarnL sužinoti tiesą. 
Petkevičius nėra komfašis- J,cm? užtenka tikėjimo.
tas ir pasiseks įrodyti, kad Tokiu “tikinčiu" žmonių 
doras lietuvis, gal ir bus gą- ypatingai daug vra tarnį 
Įima išgelbėt nuo deportav, visotti„ bolševiku.'kurie ak- 
mo Sykj is Amerikos isde- lai “tiki“, kad Sovietu Rusi- 
.nortuotas per vis, gyvenimą joj vra ,iknj tikriausil, ‘7J- 
cia jau neątvyyksi ir v;?ai nen#ri"j^

Šiame incidente labai aidėti anie to Ito
daug žalos padarytą dėl.ki- ^ra fr uba^a Xn,P£
S’ I?n T ± ,UZJHn‘J' ° tfnka « “tikėjimo”.
jų ten yra tūkstančiai ir _____ _
trokšta čia atvvkti. Gi jų at
vykimui, nors ne visiems, BELGU PARLAMENTA5 
bet geram skaičiui proeų Kairiame Belgijos praei- 
yia. Tokie žmonės, kai virš- ta sekmadienį išrinktame 
jninėtos šeimos, Zinkevičiai Parlamente krikščionys 
su Jančauskais, tas progas demokratai turi 104 atsto-
ir viltis kitiems didina, o to rt;s. socialistų partija__
kie kai Petkevičius vi-ką 66 atstovus, komunistai_
žlugdo. A. Jenkins 12, liberalai — 30....
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Sveikatos Draudimas
Profilaktinės medicinos gydytojai gerai supranta 

srityje ypatingas dėmesys; sveikatos draudimo esmę ir 
turi būt atkreiptas į jaunuo- j reikalingumą ir nors įve- 
sios ir priaugančios kartos dant visuotinį sveikatos
sveikatingumą, motinų glo
bą nėštumo ir žindymo pe
riode, dažną plaučių kon-

draudimą pradžioje kiek ir 
protestuoja dėl neva mažė
jančių jų praktikos pajamų,

trolę, ypač pas dirbančius tačiau vėliau pripranta prie« v • I • • • • s •profesijose, kur dažniau 
susergama plaučių džiova. 
Didžiųjų miestų apdraustų
jų vaikams naudinga orga
nizuoti vasaros atostogas už

naujos medicinos tiekimo 
tvarkos, sąžiningai ben
dradarbiauja ir remia svei
katos draudimo įstaigas ir 
jų darbo pagrindus.

dulkėtų miestų ribų, sveiks- Gydytojų — bendradar- 
tantiems po sunkių ligų ir > bių parinkimas sveikatos
operacijų ir bendrai nusil- 
pusiems steigti poilsio na
cius ir klimatines sanatori
jas; gyvu žodžiu ir per spau 
dą platinti apdraustųjų tar
pe higijenos žinias. Jei įsta
tymai leis, tikrinti darbovie
čių ir darbo sąlygų higije- 
jiiškumą, daryti žygius, kad

draudimo darbui gali būt 
atliktas įvairiais budais.

Radikaliausią būdą parin
ko Anglijos sveikatos drau
dimo įstatymo kūrėjai: jie 
“nacionalizavo’’ krašto gy
dytojus ir visus juos priver
tė tiekti pagalbą apdraustie
siems. Tuo budu visi Angli-

pastebėti netobulumai butų j()g gydytojai pasidarė kaip

KELEIVIS, SO. BOSTON

APDOVANOTI HARVARDO DIPLOMAIS

pašalinti. Bendradarbiauti 
su valstybės sanitarine tar
nyba platesnio pobūdžio 
profilaktikos darbuose, vpač 
padedant pravesti masinius

ir valstybės tarnautojais, už 
^avo darbą jie gauna pasto
vų atlyginimą, kuris didina
mas, jei gydytojas gauna 
pacientų daugiau, negu nu-

apsaųgpjamus skiepyjimus Matytas minimum’as.
gresiant epidemijoms. Kai kur sudaromos sutar-

Harvardo mokslainė šios vasaros pradžioje ap
dovanojo garbės diplomais visą eilę pasižymėju
sių vyrų. Paveiksle matyti apdovanotųjų tarpe (iš 
kairės į dešinę) generolas Lucius Clay, buvęs ame
rikonų kariuomenės viršininkas Vokietijoj, Sir 
Oliver Shewel Franks, Anglijos ambasadorius, 
Henry M. Wriston, Brown universiteto pirminin
kas ir Ralph Bunche, Jungtinių Tautų tarpininkas 
Palestinoj.Sveikatos draudimo įstai- tys su gydytojų draugi jo-, 

gos turi aprūpinti apdraus- mis, kurios už sutartą sumą 
tuosius nemokamu dantų arba tam tikrą biudžeto, p pašalpomis arba
gydymu n- jei leikia-dirb- procentą apsiima aprūpinti « P „.^013. Gerai paži- beprocentinėmis paskolo- 
rimais dantimis (protezais).I medicinos pagalba savo ra-i! mis
Sveiki dantys yra reikalin- Į jonų apdraustuosius. Kak^’0^ [()ks Normalių pajamų papras-

kur įs norinčių dirbti Lydytojas geriau ir greičiau tai pakanka suorganizuoti 
kates draudime gydytojų Jei bJbeika-jir vykdyti sv. dr? uždavi-
.-udaiomi nedideli specialis j. šeimos gydvtojas lai-'nius: nereikia tik užmiršti 

daromos sutartys.

gi geram kramtymui ir ge-| kur iš norinčių dirbti svei 
jam virškinimui, nesveiki 
dantys gali būti šaltiniu i- 
vairių ligų iki kraujo apsi- 
krėtimo imtinai.

Šituose darbuose vado
vaujamasi taisykle, kadj patys suskirsto 
lengviau ir pigiau yra ligos už darbą sumas, ...
išvengti, negu susirgus iš Ipiai kiekvieno gydytojo at- 21 ’ 

liktam darbui. 53X0gydyti.
3. Medicinos pagalbos 

organizacija
Medicinos pagalbos sėk

mingumas priklauso 
gydytojų.

Gydytojas - visuomeninin
kas, gerai suprantantis so- 
gialinio draudimo svarbą, 
žinantis darbininko gyveni
mą ir jo vargus, nedarantis 
ypatingo skirtumo tarp ap
draustojo ir privataus, “tur
tingo” paciento, bus pagei-

ku nukreips savo pacientus kad sv. draudimas, kaip ir 
U vilius ouuiiiya. • pas kitus " specialistus, Su- -i—a;Draugijos ar kolektyvai t , . . J.’ • ■ frau narnas ?auks> Jei reikia, konsiliumą,

& atitinka-l a*ku nustos 1 ligoninę, zo- 
auunKd JX.„ rUpinsjs šeima, kaip; mas p'adengimui vidutinių, 

nuolatiniais pacien- normalių išlaidų. Tad kiek- 
. vienas neteisėtas sv. draudi-

kiekvienas kitoks draudi
mas remiantis statistikos 
duomenimis apskaičiuoja-

Sveikatos draudimo Jstai- * gydytoja, ypač rim-! yno gerybių panaudojimas
tesnei ligai atsitikus neretai (pav. simuliuojant nedar-

nu" te gydytojų atlyginimo nor-Į 4. Pas alpes
mų, nos paprastai gerai dir- Jei apdraustasis suserga 
ba tik gerai apmokamas liga. dėl kurios jis nepajėgia 
darbininkas. , atlikti savo darbo, tai svei-

Formalumai, kuriuos rei-įkatos draudimo įstaiga mo
kia atlikti apdraustajam,! ka jam “pašalpą ligoje’.
^ad galėtų pasinaudoti ne- Pašalpa mokama įstatyme 
mokama medicinos pagalba;numatytą laiką, paprastai

bingumą) ardo jo finansinį 
pajėgumą ir turi būti smer
kiamas, panašiai, kaip smer
kiamas ir baudžiamas pade
gimas apdrausto nuo gaisro 
turto.

Sudarydama savo meti-

' tingumą valdžios organai 
uorės tikrinti ir reguliuoti 
sveikatos draudimo įstaigų 
darbus.

Apdraustieji bus ypatin
gai užinteresuoti, kad sv. 
dr. Įstaigų veikla butų lais
va nuo biurokratizmo, nuo 
ilgu kanceliarinių procedū
rų, nes dėl jų galėtų kentėti 
medicinos pagalbos sklan
dumas ir greitumas. Be to 
apdraustieji turi rūpintis, 
kad skirtos gydymui ar pa
šalpoms lėšos butų naudoja
mos jų tiesioginei paskir
čiai : kad butų vengiama ne
reikalingų išlaidų.

Mes dar nežinome, kaip 
valdymo klausimą išspręs 
įstatymas. daleidžiame, kad 
iš darbininkų ir darbdavių 
atstovų bus sudalytos loka
linės — valstijų valdybos, 
kurios dirbs kontakte su vie
tiniais valdžios organais. 
Darbininkų organizacijos 
turės rūpintis, kad valdybo
se apdraustųjų atstovai tu
rėtų svarų balsą.

Biurams ir įstaigoms or
ganizuoti ir tvarkyti valdy
bos kvies direktorius ir pati 
ketinius gydytojus, tvirtins 
kitus biurų tarnautojus.

7. Išvados
Pilnas įnešto kongresan 

sveikatos draudimo įstaty
mo projekto tekstas mums 
tuo tarpu nėra žinomas, tad 
šiandien dar netenka jo nei 
per daug girti, nei kritikuo
ti.

Šiame rašinyje buvo nori
ma supažindinti darbo žmo
gų su veikiančia Europoje 
ligonių kasų sistema ir su 
jos pagrindais.

Kiekvienas kraštas rūpina
si pritaikint savo įstatymus 
pine krašto papročių, jo fi
nansinio pajėgumo, tarptau
tinio saugumo ir daugelio 
kitų veiksnių; tad ir sveika
tos draudimo sistemoje ra
sime daug įvairumų, o kiek
vienam įstatyme gali būti 
teigiamų ir neigiamų ele
mentų.

Bet jau pats faktas, kad 
verkiant sveikatos draudi-

Višinskis Klapčiuko Rolėje
Andriejų Višinskį pašau- jų” jau priimtus ir spaudai 

lis iki šiolei žinojo, kaipo išdalintus nutarimus dar 
Stalino budelį, kurs reikalą- vieną ekstrą nutarimą, bu
vo mirties “pasiutusiems tent, kad Rusija turės teisę 
Šunims” — Bucharinui, Pia- pasiimti iš jos valdomų Au- 
takovui ir kitiems komuniz- strijos įmonių visus pelnus 
mo vadams, kurie komuniz- su savimi, kaipo ekstra ma
mą išpažino jau tada, kada garyčias, virš 150 milionų 
Višinskis dar tebekiaidžiojo dolerių, kuriuos Austrija to
po menševizmo tamsumas, rėš mokėti Rusijai.

Dėl kapitalistinių pelnų 
tovariščius Stalinas davė į- 
sakymą, Višinskiui bėgti į 
Prancūzijos užsienių reika
lų ministerijos prieangį ir 
ten laukti, kad kiti ministe
riai sutiktų su juo pasima
tyti...

Vakarų ministeriams bu
vo keista, kad Rusija po 
konferencijos iškėlė dar 
naujus reikalavimus ir kad

Per komunistų vadų lavo
nus Višinskis pradėjo kopti 
į aukštybes ir pagaliau pa
siekė Sovietų Rusijos užsie
nių reikalų ministerio vie
tos. Tai, rodos, aukšta vieta. 
Bet Višinskis, kaip buvo 
Stalino liokajus, taip ir pa
liko. Jis buvo liokajus, kada 
jis rėkavo prieš komunistų 
vadus ir reikalavo juos iš-

ijadn^Kaibizo * !"ki gobši yra t, kapita-

ministerio titulą. Tą Y.sms ri . ftausS Vi
kio liokajiskumą parode irĮ*^ ar Rusija JAU atsi-
Paryžiaus didžiųjų konfe
rencija. Buvo taip:

Keturių konferencija pa
sibaigė pirmadienį pavaka
rėj. Ministeriai panaitė vie
ni kitų rankas ir išsiskirstė 
kiekvienas sau. Praėjo pus

sako nuo ką tik padaryto 
susitarimo? Višinskis sakė, 
kad ne, bet Maskva būtinai 
nori, kad jos “pelnai” butų 
Įrašyti į keturių pranešimą... 

Pagaliau didieji nutarė,
antros valandos po konfe-! kad Maskvos “pelnų” klau- 
rencijos užbaigimo, kaip
staiga i Prancūzijos užsie
nių reikalų ministerija atbė
go “pats” Andriejus Višins
kis ir paprašė tuoj pat pasi
matyti su prancūzų užsienių 
reikalų ministerių R. Schu- 
jnann’u.

Schumannas nustebo, bet 
pagaliau liepė pakviesti iš 
prieškambario Maskvos Čin- 
gizehano atstovą ir paklau
sė, ko jis dabar nori. Višins
kis paaiškino, kad jis ką tik 
gavo iš Maskvos naują uka- 
zą ir visi keturi didieji mi
nisteriai turi tuoj pat vėl 
susirinkti ir išklausyti, ką 
Višinskiui isakė Juozas Džu-

simas turės būti aiškinamas 
“diplomatiniu keliu”, per 
ambasadorius. Bet Vakarų 
didieji jau gavo pajusti, 
kaip Maskva kabinėsis prie 
dabar padarytų Paryžiuje 
tarimų ir ko iš jos galima 
laukti.

Budelis Višinskis, “pelnų 
klausime” pasirodė Stalino 
liokajaus rolėje. Jam klap
čiuko rolė visai ir tinka.

S. D.

Pakalbink
tiskelbti “Keleivyje,’
garsinti savo biznį tarp lie-
hiviu.

turėtų būti, kiek tai įmano-

gasvnis. oenumariRas pasi
vaipė, bet pagaliau sutiko. 
Buvo pranešta D. Acheso- 
nui, Amerikos valstybės se
kretoriui ir E. Bevinui, Ang
lijos užsienių reikalų minis- 
teriui.

Visi keturi ministeriai, už
baigę konferenciją ir atsi- 

susirinko vėl ir 
klausia, ko Višinskis iš jų 
nori? Višinskis paaiškino, 
kad jam Maskva Įsakė būti- į ne.

SAPNININKAS
Su Salemono Galva

Gražiais mėlynais viršeliais, 
parankaus formato, daugiau 
kaip 300 puslapių, kuriuose su
rašyta apie 1,500 visokių sapnų. 
Kaina $2, bet* “Keleivio” skai
tytojams tik $1.00.

Gaunamas “Keleivio” knygy-

ju o įstatymui darbo žmogus, 
kaip teisingai pastebėjo 
Darbininkas (žiūrėk “Kelei
vio” 19 nr.) “nevilkins savo 
ligos dėl pinigų trukumo ir ,. ... 
todėl neturės pavojaus už- sveikinę, 
vilkint ligą, kuri vėliau tam
pa nepagydoma, arba bai
giasi mirtimi” (pav. džio
va!) verčia pasisakyti už 
skubiausią sveikatos drau
dimo įstatymo priėmimą ir 
visomis teisėtomis priemo- 
pėmis jo priėmimą remti.

(Pabaiga)

nių išlaidų planą sv. dr. įs
taiga turės numatyti šias po
zicijas :

a) Atlyginimai gydyto-iki 6. net iki 12-os mėnesių 
Pašalpos didumas priklauso Įfna, paprasčiausi, tačiau be„ __ .. _.....„..nuo apdraustojo uždarbio Į J^ms ir dantų gydytojams

dradarbis svarbiame dai-be,.|odėl, kad 1) atvykęs pas didumo, o taip pat nuo to, uz am.aa^?ri.nl kurio pagrindinis tikslas|gydytoją apdraustasis turi kiek šeimos narių jis išlai-. . . ;r‘uonkipL H-vpFka-
yra atstatyti ir palaikyti jro(įvti turįs teisę nemoka-! ko. Jei, pavyzdžiui, nevedu-• J

įnai gaut patarimą ir vais- šiam vyrui pašalpa ligoje. ^/ynjnojsUi^oms
tns, 2) gydytojui turi palik- sudarytų 50-60 nuoš. jo j^ai *
t; Jni/i,mn»it<i nozrol irnr! nns uždarbio. tai nasalna J^-iai_oos, ligoninėms, sana

daujamas, gerbtinas ben-|

darbo žmogaus sveikatą, at
sieit tautos jėgą. Savo darbe 
gydytojas tori rimtai ser
gančiam ir reikalingam rim
tos medicinos pagalbos ligo
niui panaudoti visas reika
lingas priemones grąžint 
sveikatai ir darbingumui 
trumpiausiu laiku.

Rimtą ligonį gydant, gy
dytojas neturi būt suvaržy
tas net taupumo normomis 
jr taisyklėmis.

Iš kitos pusės gydytojas 
turi daboti, kad draudimo

jų visai apsieiti negalima.

“KELEIVIS"
nai Įrašyti i “keturių didžių- 636 Broadway, S. Boston,

ti dokumentą, pagal kuri nos uždarbio, tai pašalpa„Š.Smmvninin zrnnaaus ansnn- tOHJOms, kurortams,ydytojas bus atlygintas už i šeimyninio žmogaus, apsun 
atliktą patarnavimą. Pirmas i kinto keliu šeimos narių, i h •
dokumentas bus apsidrau- tur būti atitinkamai aukštes-Į ■ ipažymėjimas, kurį i nė. Paprastai ir aukščiau- Į P^!^ fe atvė-

d) Išlaidos motinų ir ku-

TU IŠEINI

sios kategorijos pašalpa ne
viršija 8090 nuošimčių nor
malaus apdraustojo uždar-

be paties dirbančio Įrašomi 
ir visi jo išlaikomi šeimos 
.nariai, tą dokumentą ap
draustasis paprastai gauna bio, tas nuostatas turi ska- 
per darbdavį, kuris turi. tinti ligoni pagal galimybę 
.pareigą jį apdrausti. Antras! greičiau grižti prie darbo, 
dokumentas — gydymo la- Į Bendrai klausimas reguliuo- 
relis gaunamas pagal rei- jamas Įstatymu, 

gerybėmis žmonės nešinau-įkalą arba draudimo įstaigo- i Šeimos nariui susirgus pa- 
dotų be reikalo, kad jie ne- je arba darbovietėje. Gydy- šalpos nėra mokamos, 
nuduotų ligų ir nedarbingu- mo lapelis paliekamas pas Jei Įstatyme bus numaty
mo ir be pagrindo negautų1 gydytoją. tos ir pašalpos mirties atvė-
nedarbingumo pašalpą, nes Apdraustiesiems yra nau- jy, tai tokios “laidotuvių 
sveikatos draudimo lėšos dingą iš bendradarbiaujan- pašalpos” turės būti moka- 
,vra visuomenės ypatingai čių su draudimo Įstaiga gy- mos tiek pačiam apdrausta- 
saugotinas tortas. * dytojų sąrašo pasirinkti vie- jam tiek jo išlaikomam šei-

Praktika rodo, kad žymio pą — “šeimos” gydytoją ir mos nariui mirus, 
je daugumoje visų kraštų visais susirgimo atsitikimais! Gydytojų surašyti ligos ir 

nedarbingumo pažymėjimai, 
o kilus abejonėms ir patys

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mam.

jy (laidotuvių),
g) Administracijos išlai

dos,
h) Atsargos kapitalui su

dalyti,
i) Nenumatytoms išlai

doms.
Čia išvardintos būtiniau

sios išlaidų pozicijos: darbo 
gali atsirasti ir kitų, 

pavyzdžiui nuosavų ligoni
nių, sanatorijų, poilsio na
mų statyba ir išlaikymas, 
vasaros kolonijų vaikams 
steigimas ir pan. Toms išlai
dų pozicijoms sudaryti ten
ka mažinti atitinkamai ki
tas biudžetines pozicijas. 
Kai kada naudinga Įsteigt 
savo didesnę ambulatoriją 
(poliklinikąj, kur gydyto

KLIERIKAS NUMARIN
TAS DUJŲ KAMEROJ

Tai jau vakaras čia ir prie vartų 
žaidžia saulė šaltais spinduliais.
O turiu pasakyti bent kartą 
Kaip sunku bus tave man išleisti:

ligoniai paprastai sveikatos 
draudimo įstaigų atydžiai 
tikrinami.

5. Lėšos
Lėšos sv. draudimo reika

lams susidarys iš darbinin
kų ir darbdavių inašu. Atro- - • ,
do, kad sveikatos draudimo nniam 011,1 
įstatymo projekte numatyta

Z"\ 1.Z 1 t - zl i zN

Carson City kalėjime, Ne
varios valstijoj, dujų kame
roj anądien buvo numarin
tas Laszlo Varga, vengrų 
katalikų 19 metų amžiaus 
klierikas. (Nevados valsti
joj pasmerktuosius mirti 
malina dujomis.)

Šitas Romos katalikų baž 
nycios mokinys buvo pa
smerktas mirti dėlto, kad 
vieną naktį įsiveržė į pres
biterionų kunigo Rahe na 
mus, kuomet jo paties nebu
vo namie, išgėdino jo nėščią 
moterį ir, bijodamas kad ji 
jo neišduotų, nužudė ją. 
Policija sako, kad tai buvusi

Kas. kai žvaigždės papievin ims birti, 
Kas. kai vėjas vėl užaus kalnuos,
Kas tada apie meilę ir mirtį
Taip gražiai, kaip kad to, padainuos?

Kas nuvargusią širdį klajūno,
Kas sušildys vienatvės lede?
Tu tyli. Vien iš medžių viršūnių 
Nerami sklinda paukščių daina.

...Jau naktis. Ir jau viskas išblėso. 
Išeini? gal geriau tau vienai.
Išeini. Aš tave palydėsiu 
Ir tylėdami eisime dviese 
Nors lig kryžkelės, nors lig tenai...

Balys Rukia

(polikliniką), kur gydyto- žiauriausia piktadarybė to< 
jai specialistai, atlyginami valstijos istorijoj, 
pe už ligonio apžiūrėjimą,’ Klierikas Varga buvo la- Angliškai - Lietu viskas Žodynas
bet pagal jų darbo valan
das, tuomet, aišku, mažėja 
“pozicija" išlaidų ambulati-

bai religingas vyrukas. Ka
lėjime jis visą laiką meldėsi 
ir džiaugėsi, kad jis mirsiąs 
kaip tikras katalikas. Kalė
jime jį kasdien lankė kun. 
John. Ryan ir mošė jį “ke
lionei į dangų”.

6. Valdymas.
Numatyta, kad lėšas sv. 

dr. reikalams sudės darbi- _ „.
ninkai ir darbdaviai lygio- "nes pat mirtį, klierikas 
jnis dalimis, tad supranta- parrašė, kad kun. Ryan1

_____ __ _ ma, kad abidvi pusės norėsi PautP jam juodą apsiaustą
Tam tikrais atvejais, jei dalvvauti tų lėšų skirstyme baltu kryžium ant nuga- 

vra reikalo padalyti didės- ir išlaidų kontrolėje. Kadan- i.Kun. Ryan tokį apsiaus
ties kapitalo investicijas, pv.'gi sv. dr. Įstaigų veikla su- tą jam parūpino, ir tuo ap-; 
ligoninių ar sanatorijų sta- darys rimta faktorių visos Maustu apsigaubęs klierikas: 
tybon sv. draudimo įstai- valstybės sveikati ng u m e, nuėjo j dujų kamerą. Po! 
goms turėtų ateiti į pagalbą tad sunrantama, kad ir at- septynių minučių jis buvo 
federalinės arba valstijų in- sakomingi už krašto sveika- jau nebegyvas

mokėti sv. draudimo įstai
gai 3 nuoš. darbininko už
darbio, atseit darbininkui ir 
darbdaviui teks mokėti po 
pusantro nuošimčio.

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Ar GalimaDuot Vaikam Laisvę?

daugiau to nedarytų.
laibai bloga, kuomet mo

tina ar tėvas rodo. nereika
linga savo piktumą, vaikus 

, kolioja. daigi apstumdo ir 
i apmuša. šitaip Įžeidžiami 
i vaikai stengiasi atsimokėti 
•tėvams taip pat Įžeidimu; o 
i jeigu tėvu žiaunimas paši
ldavo jau visai nebepaken
čiamas, vaikai dažnai tėvus 

Į pameta. Motina.

EISLERIO ŽMONA VYKSTA PAS VYRĄ ’Keleivio’ Knygos

Musų laikais tėvas girdi ma daryti, o ko negalima.
Įvairių Įvairiausių patarimų Ištikrųjų tokiam amžiuje »,rxn ne vrrv-
apie vaikų auklėjimą. Vieni neribota laisvė vaikams yra PER 4C .v.tlŲ Jlo VfcUE 
“žinovai” aiškina, kad vai- pats pavojingiausis daiktas. 50 MOTERŲ

nemažiau kaip od moterų u 
įpie $ 1.000,-

kytis. Tuo tarpu kiti aiškina, kontrolė vaikams skriaudos, 
kad vaikus reikia kontro- nepadarys: priešingai, ji tšvi.lojęs i.- ?u 
liuoti: pilnos laisvės negali- prisidės prie jų sveikatos.
ma jiems duoti. išdirbs gerus papročius ir

Tėvai klausosi vienų, nuties kelią i laimingesnę
klausosi kitų, ir nežino kaip ateiti.
ištikrųjų reikia vaikus auk- Bet reikia mokėti vaikus 
lėti. kontroliuoti. Reikia žinoti.

Laisvės, žinoma, visi nori1 kad jaunuoliai yra labai 
ir ji yra būtina sąlyga žmo- 'jautrus, greit užsigauna, Įsi
pjaus dvasios vystymui. Ko-įžeidžia ir ilgai to neužmirš 
vodami už laisve žmonės!ta. Todėl nereikia su jais 

taip elgtis, kad jie užsigau
tų. Visų pirma reikia išklau
syti jų pageidavimus. Jeigu

už laisvę žmonės 
dažnai miršta. Bet suaugęs 
žmogus ir nesubrendęs vai 
kas, tai du skirtingi dalvkai.
Kuomet suaugusiam protui vaikas ko reikalauja, tai te- 
laisvė reikalinga savo lai-įgul jis gražiai pasako, kodėl
mei kurti, 
šiam vaikui 
lias

tai nesubrendu- 
ji gali birt ke

tinime.

jis to nori, kiek jam bus iš 
to naudos ar smagumo. Jei
gu jis nori tokių dalykų, ku-

esrs a u io metų 
senis. bet mokąs 

apsirengti, mokąs 
! meilintis ir meluoti, švaistąs 
I pinigus, išrodąs turtingas.
' ir moterys krintančios Į jo 
žabangas, kaip musės Į me
dų.

Nelabai senai jisai vedęs 
Nevv Yorke tūlą Pauliną 
Langdon. iš kurios išvilio 
jes $50.000 vertės brangme- 
nų ir dingęs.

Kiek vėliau jisai pasirodė 
Chicagoje ir tenai susipaži 
no su Mrs. Reseda Corrigan. 
39 metų amžiaus našle, ku
rios vyras mirdamas paliko 
$5,000. Engelis pasisakė jai 
esąs jodomųjų paveikslų ga ' 

Hollvuoodo

000. is
amžiaus
gražiai

Bolševikų agento Gerhard Eislerio žmona, vy
rui pabėgus iš Amerikos, buvo areštuota ir laiko
ma Ellis Island stovykloje. Kadangi ji nebuvo nie
kuo nusikaltusi, tai jai buvo leista išvykti iš Ame
rikos pas jos vyrą, kurs dabar rytinėj Vokietijoj 
yra “dideliu žmogumi”.

SLAPTA MEILĖMaži vaikai, kūdikiai, ku Įnų jam negalima pripažinti.
mis turi rūpintis tėvai, jo-; tai taip pat gražiai reikia .....r-’—
km< laisves neturi ir ji jiems-jam paaiškinti, kodėl jis ne-. mintųjų.-- i> Holbuoodo 11 j Ak kokia . aj it: 
nereikalinga. Jie nesupran-Įgali to reikalauti. i prižadėjo jai žymų vaidine-’
ta ką laisvė reiškia ir būna „ . . * j?į -^vo “muvink pikčiuoae”
visai laimingi be jos. i, Kaip sakėm, paaugę \ai-

55 kai nori būt s&vystovųs ir

eiduką turi baltą, patogu.
t. • - ii,- .... ’ Ot, kad turėtu perą pasoga... kode jai didelius piniginius - • 1 •

, Paaugę vaikai jau prade- prieš bet kokią ’ kontrolę 
da reikšti pretensijų i savy- šiaušiasi. Bet jeigu tik kon- 
stovų gyvenimą. Labai daž-

Atsiminimai ir Mintys,
irarašė buvęs IJetuvotf prizedentas 

Dr. Kazys Grinius.
tiu y.a .-UMta. puslapių knyg. 

kurioje buvęs l.i.-.uios ;»ic/.i Jeuia

MONOIzOCAI IR
DEKLAMACIJOS

šioje knygoje telpa daugybė nau* 
jų, labai gražių lr juokingų inouolo- 

ir deklamacijų. Visokios temos:
• ra o : pa- u.-.uvtų cau.tu) atliuli..uų, darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
aun- .* < :ie..i:ių Iaii.ų v, ...ėju *r i a- tautiškos, humoeistiskos ir laisvūnui* 

i p.isak •.a uaug lit:k. aij ,r į.»«".>»i»iĮ niškos. Visos skambios, visos gerus.
I mioiyki.i is savo pafy.i.di. la kt.y- liuką visokiems apvaiksi lojimam*, 
; gą v i l.e.t.vi. i tarčių r.-.aitvi*. baliams, koncertams ir Lt. Antra 
I Kaina ............................................. S[į-^.«»«l pagerinta laika. Kaina ........... 2uc

Dar galima gauti “Keleivio” D2IAN BAMBOS SlriclAI 
Kalendorių 1949 metams

Tai yla IMi puslapių knyga su įvai

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Aiperikoj munšaino. šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bamba#

riais straipsniais ir žiniomis, kurios | t-py iiai,” eilės, pasikalbėjimai, hc- 
vi-įeins ir visada yra naudingos, moristiški straipsniukai ir juokai. 
Kaina ......................................... 59 centų; Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiai#

TIKRA TEISYBĖ APIE
SOVIETŲ RLSUĄ faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

draugijos formos, ir k,nlel įures im
ti pakeistas •kapitalizmas. Kaina 25cArba komunistų diktatūra faktų 

šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiem# kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 

1 ia kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
i tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
: yra demokratija, kokie darbininkų
• uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų i viso reikalaujamos 26 ypatos. 
(pragyventi? Dabar rusai sako kad 
į Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
| Rusai dabar Lietuvą valdo, lai kas 
, y ra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
' apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia. Lietuvos ateitis gali boti? Atsa-

NIH ĮLĮSTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caio Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 

5e

AR ROMOS POPIEŽII S YRA
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
kritikuoja Komos Katalikųdrąsiai

i kvmus į šiuos klausimus galėsi gau-: autoiiteta ir faktais pa
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 'kaJ ’^r;f J”^. Kruiaus v.e- 
<•:< .u.O.nio diJum. cento ' tininkas. 224 pusi. Kama .... il.25SS puslapių didumo. Kaina 50 centų.,

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
i GERT IR VALGYT?

KOKU S DIEVĮ S ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJ Ii;

................... . ... ... , j! Visokiuose kraštuose žmones g#r-
\ algyt ir gert reikia dėl to, kad1 Į)jno įvairius dievus. Dievu garbini- 

norisi atšaus nepagalvojęs žmogus.; nias keitžsi. Kodėl ? Kokius dievus 
Bet dėl ko gi norisi . Del ko be vai- garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas į £.jas :ie. buVo įsteigę? Kodėl žmones 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas krikščionybės gadynę? Visus
mažiau ? I>eiko žmogui reikia c***-Į tuos klausimus galėsi atsakyti [»» 
f*“?4’ .i r’?s,iio? ir Prašių '■ skaitęs šią knygą. Tai dideliu for
kų? Rodei jam reikia riebalų? Ši- inMt„. 271 puslapi.. 1

2 svaru sviesti, ar margarino ' klausimus suprasi tikta, .s smm> 
knygutes. Paraše Dr. G-mus. Jos 

(lik • •»»»••«•••«••••••»• 1

imama šitokia proporcija: knyga. ..
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos. Čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, ‘apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir u.u- 
nų. Kaina ....................................... $1.00

Vieną sukapotą svogūną. 
Vieną žalią pipirą.
Mažutęę skardinę tomato 

saUce.
L puoduko vandens.
2 šaukštu rudojo cukraus, 
lapeli.
8 dešreles.
Skardinę raugintu kopūstų. 
Ištirpink sviestą ir paspir

gink jame svogūną su pipi 
ru. Suįiilk tomeičiu

KUNIGŲ CELIBATAS
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

pofMežiaas kunigai nesipačnii’ja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori- 

i ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
į kijvs nupuolimas, šią knygą turėtų 
(perskaityti kiekvienas vyras, tėvas
Į ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų ' SArnliMMtAh 

moterys, dukterys ir mylimosios ne
išpultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietu v ii.o Ferdinand de Samogitia. 
žvaina 25c
ŽEMAITĖS RAITAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie-

čekius ir skundėsi, kad nic-i 
kas negalįs Chicagoj jų iš
keisti, nes čia jo niekas ne
pažystas.

Laiko negaišindamas, pra 
ir

je-s
........................ ................ „likoma švelniai

nai jie net kovoja už toki'jr jeigu motina išaiškins sa- 
Siivystoyumą. Bet ir dabar į Vo mergaitei kad ui daro-; dėjo, prie\jos meilinti 
juos reikią kontroliuoti. Is- ma jos gerovei, kad nenbo-Jkalbinti tuoktis 
mintingi ir tvarkingi tėvaijtos laisvės negalima turėti,| ' “jis išbučiavo mano lu- 
jinvalo žiūrėti, kad paskirtu Ątad dažnai reikia nuo pa
laikų vaikai butų jau lovoj; geidaujamu dalykų atsisa- 
ir kad paskirtu laiku atsi-|kyti, tai mergaitė, kad ir ne
keltų. Jie privalo laiku nusi-, patenkinta, motinai vistiek 
prausti, apsirengti ir laiku/ nusileis.
mokvklon išeiti.

uole bus

pas”, pasakoja Mrs. Coni-
o ii n • 'UV1U V vz •jnck LuL-

Aš su ja mielai tat apsivesėiau. 
Amžiną laimę jos meilėj

rasčiau;
Seseriai vyrą tuoj sujieškočiau. 
Kelis šimtukus ptisogos duočiau.

Ar savo ukėj palikęs vienas.
Su ja mylėčiaus per naktis,

dienas...
Bet vest tarnaitės aš negalėsiu, 
Tik nelaiminga# slaptai mylėsiu.lą, pečius ir tvirtino, kad la

bai mane mylis.”
Ir besimeilindamas papra .. , . . . . , ,. ,: šė L,,v, str. Aon Ak-koks gražumas josios akeliu!Vaikus galima suvaldyti " paskolinti jam $5.009. .. . . .v ainiu gailiną .U vniu vii i j - Man labai gaila biednu mergeliu,

lengvai, tik ne piktumu, bet Jki jis įskei.-iąs savo čekius. K
švelnumu ir visada išklau

me jiems daiyti ką tik jie'sant jų reikalavimų, 
nori, tai jie trankysis gatvė--
mis iki vidurnakčio, iš rvto! - --------7 rn«i;?„, • 1-v-ar vaikus reikia nuo visko cius^tngeli:-tuoj prapuolė 

io pra

Jeigu vaikams duosime 
neribotą laisvę, jeigu leisi Kad jos vis turi kitiems

Corrigan’ienė išėmė išl tarnauti,
banko savo pinigus ir pa(la-,0 kit jos myli, negali gauti. 

Žinoma, tai nereiškia, kad Gavęs penkis tukstan-
Mano tėvelis ką pasakytų. 
Tarnaitę mylint jei pamatytų” 
Ūsus i aukšta jis pastatytų, 

rūpintis Supykęs rūsčiai man pasakytų: 
________________ pažaisti: -1 nerimauti. r>et birželio 12
bet visada reikia žinoti kur .0 g*avo is \ew Yorko te- “Greitai per duris laukan. 

Sunkiausia vaikus suvai- jie eina ir reikia paskirti lai- lefoną. Tai buvo Engelis. sūneli.

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
3»>0 puslapių knyga. Kaina .. $1.»W

JUOZAS STALINAS
Supilk uinRiiiu šuša, „ i r

, 4 , . , • ' Ar žinote, kad Žemaite buvo vie-. pasidarė Rusijos diktate
VaildellĮ, cukrų ir lajiell. G z- na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar' jis įgijo valdžią ir pasali 
virink <lld3k flpšl ele< „y., žinote, kad ji buvo paprasta kai- vusius draugus. Labai įi 

? “ ’ I mo moteris, mažai mokslo išėjusi. ' Kuinu ____

, Arba, kaip Kaukazo lla/haininl as 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 

ino savo l,u-
_ _ „ įdomi knyga.

, lmo moteris, mažai mokslo išėjusi, į Kaina......................................................... 25c
denk ir pašutink O minutes.' gyveno ūkyje ir augint* vaikus, kaip į 
P-iurtiri-i.t? VauivIi,' 'n tūkstančiai ir milionai kitų moterų/Išaugintus kopubtu> pa>u-;o paskui j, apysak£, ^yti.!, niFVA,
tink atskirai ir paduok Sta-į Jos apysakos yra tikras gyvenimas. * 

į kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku

Kaina.

KODĖL Aš NETIKIU

lan apdėjus juos dešrelėm.

NESVAJOK.
Svajodams kilsi prie dausų. 
Vilios vilioklė su daina...

rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirriojo pasaulinio karo. Tuo
se rašto ,se ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro-

laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas............20c

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam#. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 

žinoji- 
vi-

Bet nepamilki jos halsą. w,nnuiu uuua musą j<opiu-. -♦•-v • i n - --
Balsai jos _ laimės pamaina.' čius. Knygoje yra paveikslas si £ar-
_ sios rašvtoios narašu. tain«-i nuveik- .*• sn? pramatika yra Rinkama
Tuomet mainysis tau laikai 
Linksmų lelionių—ant skausmų. 
Plūs ašarėlėmis takai.
Paskęs jūrėse verksmų!

.sios rašytojos parašu, taipgi paveik- ■ . - . ,j - . ,
’u: vttilrii TtnAcrlonHii kurias 2^- * ,**• r.Gdl llCTUV IŲ Kf I-

bą išmokti. Didelė knyga, 14 1 pu=l.s.'ai vaikų prieglaudų, 
niaitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- . 
las Žemaitės kartu eu Andrium Bu- a
lota ir AI. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 
nai nužudė vokiečiai laike šito ka- . , „ _Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Pararė

tik 2 b.Ud

dyti kai jie pasiekia jau ke- ką, kada jie turi pareiti na- liepė jai nesirūpinti dėl Kad pamylėjai biedną mergelę --------—-
liolikos metų amžiaus. Šito- mo. Kai pareis laiku, reikia paskolintų $5.000, nes ji Tuojaus iš ūkės jis išvarytų. Plaukų slinki 
kiam amžiuje jie jaučiasi juos pagirti, kad paklausė; gausianti juos atgal. IYidu- 5'artus užkeltų ir užrakytų. galinta plauku:amžiuje jie jaučiasi juos pagirti, kad paklausė.
jau gali vieni patvs vaduo- o jeigu pareis vėliau, reikia i'ė, kad jis noris su ja tuok- . m .
tis ir nusimanyti. ' kas gali- apibarti ir pasakyti, kad tis ir liepė tuojau atvažiuoti Tuomet aš likčiau irgi varguolis, ko taip: jeigu plaukai slen•. Į‘XJSpr^uru^

— .......... .................... ,yew ^oi'kan. Jis lauksiąs meilės bučiau tiarai ka dėl odos Įdegimo ar kito- ANGLISKAI-LIE
jos Grand Central stoty, kai 1’""’ ’ZIGMUNT0 ENGELIO VIENA AUKA

Mrs. Roseda Corrigan, 39 metų našlė iš Chica
gos, susitiko Zigmuntą Engelį, dabar jau sučiuptą 
“vedybų sukčių”, kurs moteriškei apsuko galvą ir 
išviliojo iš jos vedybų pažadais 5,000 dolerių. Pa
veiksle matyti, kaip sūnus neša savo motiną R. 
Corrigan Chicagos aerodrome, kur ta moteris grį
žo iš Nev/ark, N. J. Ten ji buvo nuvykusi ieškoti 
Engelio, o tuo tarpu policija Engelį sugavo Chica
goje ir padėjo į šaltąją.

nuo

prapuolęs.
Chicago? traukinys tenai at- Turtingą paną tėvai išrinko, 
eis. Aš jos nemyliu, ji nepatinka

Nieko nelaukdama, nesa
kydama nei savo vaikams. Veidai rauplėti, akys paniurę, 

į Corrigan'nienė sėdo trauki- -b susiraukus į mane žiuri, 
nin ir išdūmė Xew Yorkan. X’ors vesti jąją tėvai prispyrė, j 

Išlipus Nevv Yorke iš trau- Ect ką aš myliu, nieks nepatyrė, 
kinio ji dairosi po Grand B- Uurskieiiė.

į Central stoti, . bet Engelio
'nesimato. Ji išbuvo tenai 
i kelias valandas ir tas vyras
| visai nepasirodė. ----------

Supratusi, kad ji vra an jautiena su Smetona,
įgauta, Corriiran’Aienė pra- žrC?n^.n" ’>avaI*
Įnešė visą istoriją policijai,:^5 ,mama Sltokia P«*opoi- 
kuri dabar ieško apgaviko.

Policijos žiniomis, jisai' ? ’

V ALGI Al

iro. Tai didelė knyga, 128 puslapių,' lr K*’P, nu? « apsisaugotu pararė 
P. B. S. isu garsiais raštais ir retais paveiks- Pr- h • Matulaitis. Antra, perziureta 

lais. Kaina ..................................T.. 60c ,r PaPlldyta laida. Rama .... 2»c

slinkimas — Al PAPARČIO ŽIEDAS TAVO KELIAS Į
rn niaukus -nispup-nti Ir keturios kitos apysakos: (j,, aVLlAL,l6,WI2>,

, 5, ,1^“ .K“11 Neužsitikintis Vyra; 42> Žydinti Gi-j parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš-
Slir.Kimo - Daktarai sa- r*a; L?) Klaida; <4, Korekta. Jose. kus socializmo aiškinimas............25c.

‘nuro.bma. kaip UH , SENoyes -M0Nfc.

.. , 7 • . - ~..«™~..-LIETUVISKAS j PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?KIU odos L’gU, tai tas Ilgas innv' I*abai įdomus senovės filosofų da- 
nnč»l:nn« r/onL-i- cliriL-im-sc , leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal

. - /. 11 - .HLMI11<L. Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas daugeli autorių parašė Iksas. Antra
gali sustoti. Bet jeigu plau- aT kitas žodis lietuviškai vadinasi. | knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
ku cb'nkirroc - r-j ’n-i'i-oDlAt.- 55es kasdien girdime daug anglišku kslas. arba Kaip Atsirado Raibos.”! nų ^LIlKim US y. a paveldėtas! žodžių, bet dažnai nežinome, kaip Parašė Ž. Aleksa. Kaina ............ D,c
nuo tėvu, tai vaistu nėra. tikrai j'e lietuviškai vadinasi. Tam

■__________ ______________/_____________ i reikalui yra reikalingas geras žody-

ŠIAUCIU KARALIENĖ

kiekvienoj vietoj \adinasi 
vis kitokia pavarde. Pauliną 
I*<ington jisai vedęs kaip 
( ari I^eainmle, o Corrigan'- 
ienci dabar piršosi kaip^Sig- 
mund Engei.

2 svarai jautienos.
2 svojnmaL

puoduko rūgščios Smetonos 
2 šaukštai tarkuoto ameriko

niško stirio.
Druskos ir pipirų pagal skoni. 
Jautiena šitam tikslui bus

South Bend miertelv In-lerera nuo blauzdos (shank'L 
dianoj, jisai vedes \netta ^upiaustyk ją nedideliais
Kubiak’icnę, iš kurios taip ^’čiukais, kaip vienas vi- 
pat išgavęs $5,000 ir nabė-!''janiškas ka*snys, ir• paspir

Birželio 24 d... Chicagos
policija pranešė, kad ji pa
gavo S. Z. Engei ir padė
jo jį už grotų.

Lietuviams žinomas medus 
turi gelsvą spalvą. Bet yra taip
gi tamsiai geltono, raudono, 
žalio ir net juodo medaus, žalio 
medaus randama Afrikoj, o 
juodo Brazilijoj.

gink karštuose riebaluose. 
Supiaustyk svogūnas, su-i 
maišyk su kitais dalykais ir: 
užpilk viską ant mėsos. Už-, 
denk ir šutink ant lengvos 
ugnelės apie porą valandų. 
Prieš pabaigą įdėk 6 nusku- 
skustas bulves, kad sušustų 
kartu su mėsa.

. nas. Taipgi kas turi giminių Kumpo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.90

SOC IALIZMAS IR RELIGIJA
laibai įdomi knygute šituo svarbiu 

klausimu. Ja turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina ........................................ ioc

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir

Kay Farrel iš Westchester 
apskričio, N. Y. Ji buvo iš
rinkta šiušių krautuvės ka
ralienė ir išdydžiai nešioja

Dešrele* *u rau fintai* 
kopusiai**

Keturių žmonių seimai nešioja popierinę karūną.

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos . „ - -~r___ —

žmonės kuria per amžius? Sj intri- 'daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
guojantį politiškai-ekonomišką klau-' šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
sima aiškina garsusis Vokietijos so- Į “Keleivi*-” 6T6 Rrnudviiv 
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- ^5;®' »roadway,
sky. Kaina ......................................... 10c So. Boston 27, Mat*.

M a m y t e L a b ai Dėkinga
—\F

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

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

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

Keleivis
636 E. Bro»4way, So. Boston 27, Mas*.

v



N«i. 2*. Lii/riiu 22 d.. 1910 iu.

|lš Plataus Pasaulio Į
Vengrijos Valymai j Dominikonų Maištas

Vengrijos vyriausias kvis- Dominikonu respublikos 
lingas Rakosy, kalbėdamas diktatorius Trujilio giriasi. 
Prahoje gyrėsi, kad iš Veng- kad visi bandymai sukelti' 
rijos komunistinės (darbi-į kruviną maištą prieš jo val- 
ninkų) partijos esą išvalyta dymą nuėjo niekais. Trujil-
200,000 neištikimų gaivalų, 
bet jis sakė, kad dar milio
nas žmonių yra tos partijos 
eilėse. Išvalytųjų tarpe via 
daug žymių kompartijos 
vadų.

Kanados Jurininkai
Kanados prekybos laivų 

darbininkų ir tarnautojų 
streikas tęsėsi tris mėnesius 
ir praeitą savaitę laivų sa
vininkų kompanijos sutiko

lo sako, kad Kuba, Gvate
mala ir Kostariko respubli
kos padėjo Dominikonų 
maištininkams, bet diktato
riaus Trujilio rėžimo neįvei
kė.

Kinijos Blokada
Nacionalinės Kinijos vy

riausybė skelbia, kad birže-' 
lio 26 d. jos karo laivai ir 
orlaiviai pradėjo komunis
tų užimtų uostų blokadą, 

patenkinti darbininkų reika-: Nacionalistai perspėja visų 
lavintus dėl išlaikymo tų pa- tautų laivus vengti komunis
čių uždarbių. Darbininkai tų uostų. Blokada yra skau- 
praeitos savaitės gale grižo džiai jaučiama Šanchajaus 
prie darbo. mieste, kur daug dirbtuvių

atveža-

KELEIVIS, SO. BOSTON

RASINĖS RIAUŠĖS ST. LOUIS MIESTE Laiškas iŠ Anglijau gimines ir pažįstamus susi- 
! kaupę keliavo į namus, lau-

. .. 777 . 'los gedulas buvo matomasBirželio tragedijos minėj* ( v^kh)Ose10:
mas Bradforde 1

Bii želis. Kiekvienų metų .
bii’želi< musu tautai gedulo * . . ....i.iu. a ponai ir paneles, kurie save

buvau, aš 
Susimetė

Vištų ir Daržovių Farma 
Pardavimui

Yra 21 akrai žemes tlstržovems, 
geras vištininkas vištoms ir gyvenu- 

| mas namas, tik 2 mylios luto i'airo, 
,1 -t .. • .. Mieh., prie šleilavo kelio, kur eina1 aciau, atsiprašau, ne \i>. 5U<;,į. Graži vk-tukė. Pardundu «ui 

pasielgė. Daugiausia senatvės. I baugiau žinių klauskit lai-

ve čsc.

19111 m. birželyje. vaiz<1uoja: „AJ 
levvnen '?udon<>-!iinau J, gaIiu .. 

stos otrios. Suffiiove ų j gĮ-iepe esančią salę ir pa 
nuotaika sukosi tan

menuo, 
į įsiveržė

sku.

Ii.
J. Dermeitis 
II«x 2<>x,

<»O

! laisvę ir nepriklausomvbę. , n 
Buvo paminta ir išniekinta 
musų valia.

Dar žiauriau. 1941 m. bir
želio viduryje NKVD sunk- 
vežiniai zujo, musu sodžiuo
se ir miestuose. Gaudė ne
kaltus žmones, už tai, kad

go. valsą, o gal ir kaza... 
Kas, kad ten Sibire ar tė

viškės miškuos vargsta ar 
juiršta brolis, sesuo. Ar ver
ta ių minėjimo diena bent 
kiek susikaupti? Čia juk 
t šame soči

Caro, Mich.
Pastaba: Pirma buvo klaidingai

paduotas mano adresas, būtent, Vai
ro, .Mich. Jei kas laše i Vairo, aš tu 
laiškų negavau. Mano tikslus adresas
yra t aro, Mich.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Igno Sidaro giminių arba 

tų, kurie jį pažinojo ir šio karo ga
vo iš Lietuvos kokių nors žinių apie 

____ __ _______ _______ _ jj arba apie jo šeimų. Seniau jis gy-
i-»i \t» viltie aUsi- Vv,,° Amerikoje. Grįžęs į Lietuvą iry
lei! Į UI\dlgę, »ip. 1 veno Kaišiadoryse ir dirbo prie jjele-ue m\lejo ivu\o a . 4. . rengę ir gal būt metuose per žinkeii... Esu jo artimas giminaitis,ba. Papločius. GrtKlO JUOS 1 .... .:K,Malonėkite skubiai man rašyti šiuorrvvilli ,naZa ,aU pUMllllki-mmimų a<ir,su: j„nas Macijauskas,

' dienų?
Gal būt neprasminga, 

tiems žmonėms priminti, bet

Indonezijos Laisvė
Birželio 24 d. olandu ar

mija pradėjo trauktis iš In
donezijos sostinės Jogjakar- 
ta ir iki liepos 1 d. olandai 
galutinai pasitrauks 
miesto. Valdžią sostinėj 
apielinkėse perima Indone-įviai 
zijos

perdirba iš svetur 
mas žaliavas.

Italijos Streikas
Po penkių savaičių strei

ko Italijos laukų darbinin

St. Louis, Mo., mieste iškilo rasinės riaušes dėl 
miesto valdybos nutarimo panaikinti rasinę se
gregaciją maudyklėse. Balti riaušininkai tuoj pra
dėjo muštis su negrais ir keliolika žmonių buvo 
sužeista muštynėse. Paveiksle matyti, kaip jauni 
pusberniai smūgiais pergriovė vieną negrą.

gelež. stotis. Uždarė gvvuli 
niuose vagonuose. Užkalė.
Be vandenio, be maisto ke
lionėje. Jie buvo vežami 
mirčiai į Sibirą. Altajų ar ££ 
Kt. žmogui neišgyvenamas1 
vietoves ir nepemešamas 
darbo salvgas. Ar vra likę 
kiek dar irvvu. iš išvežtųjų 
tukrtančiu? Niekas musų 
nežino. Tikslu atsakvmą te
galėtu duoti tik NKVD bu
deliai. To paties birželio vi-

X7»:I l.br. Serv. C*., 
02 l.br. Superv. Co., 
‘ , Postmaster New

A PO 757. 
York, N. Y.

, . ....... .1 Ieškau savo broli Ulevičių Jurgi,skvriaus lyderiui tai jau rei- kilusį iš m išviečių km., Alvito vais., 
tei- išvykusį į Ameriką dar prieš 19-14 

i metų D. Karą. Kokiame mieste gyve
na žinių neturiu. Ieško jo sesuo Ule-

rinė veikla, bet biznio reika-’v,c:uU 1>ra«*«ska. dabartinių ia»ku 
, . gyvena

s 10
granu, šokiai tai nesą kultu

nanti Vokietijoj. Jis pats ar ži
nantieji malonėkite pranešti man 
šiuo ailre.su: Ulevičiutė Pranciška,

D. P. Fliegerhorst BL. 20 zimm. 
(12bl Memingen U. S. Zone,
< iennany.

Jas. Tačiau ir biznis turi sa 
vo laiką ir savo ribas.

Pasiteisinimas, kad muzi
kantai vra iš anksto užsaky
ti ir vakaro nerengus, jiems 
visvien butų reikėję sumo
kėti, netUl i pagrindo. Tai Pųirškau gyvenimui draugės, doros 
reikėjo minėjime pranešti ir, moteriškes, tarp 45 ir 50 metų am-

toji \ isaomene. dalos, kuri metu amžiaus žmogus. Prašau rašv- 
f27>

APSIVEDIMAl
---------; durvje. lietuviu krauju ua-

asmuo laukia ar Pludo Rainiai. Pravieniškiai,kiuris
vilties sulaukti doku- 

iklausiant 
komitetus, nebus tokių žmo
nių, kurie gautų po kelias 
garantijas. O yra ir tokių, 
kurie gauna po 2-3 garanti
jas. Žmogus jau senai gyve
na Amerikoj, o į stovyklą

vai laisvę juodieji komunis- no, 
iš to'kai susitarė su darbdaviais'tai nebandys persekioti lais-. turi vilties sulaukti 
ėj ir į ir grįžo prie darbo. Darbda- vųjų žmonių ir vėl neįves iš-'mentų. Taigi pasikl;1 I • • n 1 1 __ __ 1 ~-•__ o riol^nc treigį

Červenė ir kitos vietovės. 
Žiauru! Žiauru! Žiauru!

sutiko darbininkams 
respublikos vyriausy-' mokėti “brangenybės prie- 

bė, kuri žada išlaikyti kraš-1 dus” virš dabartinių algų. 
te tvarką ir vykinti susitari- Laike streiko buvo kilę ne- 
mą su olandais. į mažai neramumų, kuriuose

-------- žuvo keli darbininkai.
Areštai Izraelyje 1 ----------

Izraelio policija praeitą Graikijos Vadas
savaitę areštavo 800 arabų! Graikijos ministerių pir 
įtartų dalyvaujant “musui- mininkas, Themistokles So-Į Prasymu>

naudojimo? Su pagarba
Jonas Balionu

Dėl Garantijų Tremtiniams
Gerbiamas Redaktoriau!
“Keleivio” nr. 23, skyrių-ateina antros ir trečios ga-! 

je “paieškojimai” duodate rantijos! 
tremtiniams patarimą siųsti Teikitės priimti mano pa- 

dėl emigracijos į garbos pareiškimą! J. P.
monų brolijos” nelegališkoj phoulis, liberalų partijos j Buvęsvienos stovyklos lie-
veikloj. Areštai buvo pada- vadas, mirė birželio 24 d. £ikia p n pažinti, katJ 1 i » - - LF-as padare ir dabar dai

tuvių komiteto pirmininkas
ryti apie Nazareto miestą. Atėnuose, sulaukęs 88 metų 
Vėliausiomis žiniomis 500 amžiaus. Sophoulls stovėjo 
areštuotų arabų paleista, o i Graikijos vyriausybės prie- 
300 dar laikomi kalėjime ir šakyje nuo 1947 m. ragsėjo 
tardomi. , 7 dienos.

kAs mums kAšumA

daug daro gera tremtiniams. 
Bet kas liečia emigraciją, 
reikia atsiminti, kad BALF 
nėra savaranki organizaci- 
ja, o yra susirišusi su NC- 
WC. Užvedus emigracinį
1— nyia MCI DAT r olaziiiaircu nnv
NCWC, sėkmingumas pri-Jkuek

Skaitytoją Balsai
Gerbiama redakcija! Šir

dingai ačiū už pakvietimą 
užsimokėti, nes aš buvau 

prisnūdęs. Siunčiu Ke-

Apie Juoduosius ir Rau- Smetoną. Tas Smetona via 
donuosius j katalikas, o aš laisvamanis.

Gerbiama redakcija! Piri- Bpildėm blankas ir pasiun-

klauso nuo stovyklos klebo-, leiviui prenumeratą ir vieną 
no, bei parapijos komiteto; rubli Maikio Tėvui ant ne
malonės, o kartais čia lemia' eborkos. Linkiu jums, drau-

siunčiu Maiklui ir Tėvui S5, 
o Maikiui turiu padaryti pa
stabą. Dažnai matosi Maikio 
spaudoje užtariant juoduo
sius komunistus, kaip kardi-

tėm. 
Vėliau atėjo nurodymas,

įr komiteto narių žmonų— 
ponių nuomonė. Ir vargas 
tada tam žmogeliui, jei jis

kad ant blankų pasirašytų Į yra tų asmenų nemalonėje.
kunigas. Aš padaviau blan
kas tam žmogui, kurs manęs

nolus ir pralotus. Aš nema-»Prasė talkon, kad jis nueitų 
ir gautų kunigo parašą ir jei 
reikės, kad kiek primokėtų. 
Tas žmogus irgi laisvas, bet 
kunigas privertė jį buxi pa- 
rapijonu, o mano vardą nuo 
blankos nuti-ynė, girdi, to
dėl, kad aš neparapijonas. 
Tas žmogus atbėgo pas ma
ne ir prašo mane eiti pas 
kunigą prisirašyti, nunešti 
ant mišių ir būti parapijonų.

tau skirtumo tarp komunis
tų ir juodųjų komunistų. 
Tik, Maiki, atsimink Lietu
vos nepriklausomybės lai
kais, kaip visokie juodieji 
komunistai persekiojo lais
vus žmones! Man atrodo, 
kad butų daug geriau nei 
vienų per daug peikti, nei
kitų per daug girti, 
yra lygus.

nes jie ;

O jei katras dar neina išpa-

gai, viso labo.
, J. Cerkauskas

Brooklyn, N. Y.

Tai ciniška bolševikų po
litika — fizinis tautų naiki
nimas. Birželio mėn. vidu
rys, lietuvių tautos mirties, 
kančių ir netikro gyvenimo 
pradžia. Istorijoje amžiais! 
paliks skaudžiu prisimini-! 
mu — gedulu.

Ši skaudi tikrovė, pralie-i 
tas broliu, sesių kraujas, 
kenčiantieji Sibiro taigose 
ir persekiojamieji pavergto
je Lietuvo je šaukte šaukia 

i mus įsijungti į vieną bendrai 
kovą, už laisvą ir nepriklau-1, 
soma Lietuvos rytoju.

Bii-želio mėn. 18 d. Lietu
vių Sąjungos Bradfordo 
skvrius (Anglijoj) surengė 
minėjimą, 1941 m. birželio 
jnėn. į Sibirą, ir kt. Rusijos 
tolumas išvežtųjų ir dabar 
tebevežamu tautiečių prisi
minimui. Minėjime dalyva
vo netik vietoje gyveną lie
tuviai, bet suvažiavo net iš 
tolimesnių apylinkių.

Gerbiamieji! Aš prisiun-
žiniies ar Į bažnyčią neatei- čiu už “Keleivį” dviem me 
na, tai tam emigracija per tams sg įr prašau siuntinėti 
BALF-ą pasidaro nebeima- man laikrašti ir toliau. Jau 
noma. Toks atsitikimas bu-;daug metų skaitau “Kelei- 
vo su senu socialdemokratųUj” ir }abai jis man patinka, 
veikėju prof. Gudavičiumi Su draugiškais linkėjimais 
Muenchene. (Jis yra laisva-į Mary Barsh
mams ir emigruos dabar per! Detroit, Mich.
kitą organizaciją.) Yra gi! ______
daug gerų žmonių, nors jie!. , . , .... T., Gerbiamas Keleivi! Pri-
ir nėra karšti katalikai. Isjsiunčiu monev orderi už Ke- 
savo pusės, aš prašau Tams- ieivi ir meldžiu. kad Maikis 

lankvtu ir toliau mano far-tą parašyti “Keleivyje” vi
Dabar noriu pranerti Mai- Žinoma, as toki prašymą |n0).ėt - . u j Ameriką I ~-Xnaū7į'eri įnt tabakos

kiui kaip man atsitiko su atmečiau oka. liejo gim - k • • > feė , j. Voki ’ gu oa-arba
juodaisiais. Vienas (rems naiciai atvažiuot as vistiek ; ą patarimą: P 'juodaisiais, v ienas ger 
pažįstamas žmogus mane 
paprašė i talką padėti per
traukti iš Vokietijos jo gi

gelliėsiu juos. Tai matai, 
Maiki, kaip tie juodieji ko
munistai moka pasielgti.

minaičius, iis negalėjo to Kaip tik juodieji komunistai
padalyti. Aš apsiėmiau, ale 
sakiau, kad penkias ypata

gauna cencių, tai jie tuoj ir 
gatavi laužyti sprandus ki-

man bus per daug. Tada jis j taip manantiems. Ar, Maiki,
gavo dar kitą žmogų, B. manai, kad atgavus Lietu-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA V1R*
Savo nariams ligoje pašalpų ir jomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniiame mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti auo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraSyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopų arba i Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, N«w York 1, N. Y.

“TT-

pirm negu daryti dokumen 
tus nežinomam asmeniui, 
tegu, parašo laišką i tos sto
vyklos lietuvių komitetą Vo-

tą diena šokių rengimui bu- t' man šiuo adresu: 
yo priešinga, butu sumetusi į r.ru.: s. Rockūcii’st.. 
tiek sidabrinukų, kad muzi
kantams butų apmokėta ir 
dar likę pelno, be “biznio”.

Nemuno Sūnūs

ŽOLIŲ ŽINOVAS

Stanley (*zerwinski
Gimęs ir užaugęs Vilniuje. 

Stanley Czervvinskis atvyko A- 
merikon ir užsidėjo žolių parda-

Chicajro 29, 111.

IMBERAS
Imljeras yra plačiai 
varto j a m a s prie 
daugelio valgių ir 
gėrimų kaip prie
skonis. O kaip gy
duolė imberas var
tojamas nuo kosu
lio. dieglių, pagelb

sti prašalinti kenksmingus {ra
šus ir- paakstina neveikliuosius 
kūno nervus, sumažina gerklės 
skaudėjimus, išpūtimus, rėmens 
graužimus, gumbo pasikėlimus 

! ir krėtimus. Vasaros karšėino- 
k se, kada geriat šaltų vandeni su 
ledais, Įdėkite lmliero gerą šak
nį Į vandens uzboną. Gerdamas 
vandeni su kdais ir Imbera ne^ 
pagausi šjtlėio. Imbero svaras 
$1.35, o už $1.00 11 uncijų pri- 
s-iunėiame i namus.

ALEXANDER’S CO.
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Minėjimą atidąrė sky
riaus pirmininkas šilingas.
Kalbą pasakė kun. J. Kuz- meriKon ir uzsuiejo zvuų
mickis. Meninėje dalyje VV- vinė.iimo bizni, žole.; jisai prade-' Tie. Irarie1“e”*~'
kušiai pasirodė J. Juškos ' " ’ ' 1------ :------ ------- ----- -
vedamas vyi-ų ir moterų mi
šrus choras. Sudainavo ke
lias lietuvio Širdžiai arti- HERBS. randasi prie 1125 Mil- 
jniausias daineles. Dainą tę-1 v.aukee Avė.. Chicagoje. 
siant ir pertraukomis buvo Kanadoj. Vancouvero mieste.

NUO UiSlSENĖJUSlV. ATVTBŲ

Skaudžių Žaizdų

jo studijuoti dar nuo jaunų me- VIRŲ 
tų Europoje. Dabar jo parduo
tuvė. žinoma kaip SANITAS

IR ODOS UGŲ

atliktas ir kun. Kuzmickio 
fam minėjimui pritaikintas 
montažas. Programa vžbaig- 

i ta giedant Tautos Himną, 
mukę. Maikiui siunčiu ekst-i Šia proga buvo renkamos 

• ' aukos Tautos Fondui. Davė
patenkinamus rezultatus.

Juozas Matulionis
Flemington, N. J.

Gerbiama redakcija! Per- 
suvėlavau at-

Aš
tojas. Pav. jei prašytojas'esu sena “Keleivio” skaity- 

i paduoda savo tokį adresą: toia, jau bu? 30 metų, kaip 
!Scbwaeb Gmund. Bismark laikraštis lanko musų na- 
Kaserne, Blok 5, Zimmer mus. Mano mylimas gyveni- 
40, U. S. Zone, Germany, mo draugas skaitė “Kelei

vį” 26 metus ir tik mirtis jį 
atskvrė nuo laikraščio. Jis 

Ke

kietijoje ir pasiteirauja.t siPr&šau. kad suvėlavau 
koks žmogus yra tas prašy-Į naujinti prenumeratą, 
fnirte Pav ioi “Kplnivio“ sk.

j tai reiktų parašyti lietuvių 
; komitetui į Schuaeb Gmund 
“Lithuanian Committee, D. j ir mane supažindino su “Ke 
P. Camp Schuaeb Gmund, leiviu“ ir laikraštis dabar be 
Germany, U. S. Zone”. ' pertraukos mane lanko ir 

_ . . , , vra geras mano draugas. Ir
legul niekas neperka ka-.j^apę įįį^ mirtis atskirs nuo 

tės maiše. Vokietijos stov\rk-1 Įo mano laikraščio. Lieku 
lose tarp gera žmonių yra ir ;SU <rO(lnne 
kitokių. • Mrs. V. Chiplosky

Paprastai komitetai numa- Nicholson, Pa.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nercika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga maJ*- 
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei ’’irii«- y,lnk’ ; 
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą kau4a. jaučiate nuovargi, 
jei jūsų paakiai patinę vartokit

COLIU ARBATĄ SANITAS . .1*1 
Kama <1.10 su persiuntimu. Musų žolių arba a 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Pfl nemokamo aplinkraščio kreipkite- ,

SANITAfl KERBS 
1125 IUlaraukee Ava., Cliieag* 22, UI.<20)

Czertvinskis yra baigęs Domi
nion Herbai Colkge, ir jis 
vienintelis
klaus:) prie 
tion of

nuo SENŲ. AT- 
ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 

negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEOUI.O Ointment. Jų gydomoe 
ypatybės palengvina jūsų skaudė** 
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 

pašalinavra ■ nudegimų. Jos taipgi 
J . j žėjimų ligos vadinamos PSORIASISl 

lietuvis kuris pri- Taipgi pašalina perštėjimų ligos
“National Assotia- \a,į;r‘am?s. ATHLETE'S FOOT, so- 

, stabdo džiuvimą o<ios ir perplyšimą 
MedlCal Herbalists <>! i tarppirščių. Jos yra tinkamos var»

Great Britain." kuri savo ruož- n»° «***•»■■ saakihisiae 
. ... yra ^eros ži

lu priklauso prie International duolės nuo visų isvirši-
A.-soeiation of Medieal Herbą ,l??- Lf;r’Y'LO Ointment suteiks 

jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir

Susirinkusieji dauguma iįsts” 
paveikti minėjimo n uotą i! Mr. Cxerwinskis žino 
kos, prisiminę išvežtuosius kil,bų ir ruošias: ižkisti 
.„įbitan savo artimuosius,; aj;k gydančias žoles, kurioj bus Į

~ i žolių žodynas lietuviu ir 8-niosei Chicagoje ir 
SanitasNEBŪK ŽILAS

Stebuklingos gyduolėm kurios pa- 
n»»k iria žilumų, plaukų slinkimų ir 
plai-kanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso z.ibrs plaukus koki buvo, be« 
nėra dažai. Nėra nieko už jus ge
resnio iki «ė>l išrasta. Kreipk U Cs ne. 
atidėliodami ilgiau. Kaina $2.0<b Jei
gu nebusite pilnai patenkintas, jums 
pinigai bus sugrąžinti.

Pa arga:— Jeigu atsiusite kainų 
su orderiu tai me« pa^tų užmokė-im. 
Arbu galima užmokėt pastoriui kaip 
atneš vaistau.

FLORA L RKRB CO.
Ros 305, Dept. 5, Clinton, Indiana

daug
knyga niežiančių kojų. legulo 

Ointment yra narduo- 
i <lamas po 75c., 51.25 ir 

r kitę vaistinėse
I z.ttiiit £,juyi!«t.s nviuviu ir o-n:o.se , Chicagoje ir apylinkėse
j kitose kalėse. Jo firma. Sanitas ' ^»ri
Ilerbs. visada skelbiasi “Kelti- LEGULO, Dept. 2,

I , „• .. 4847 W. 14th Street,
V VJC- i CICERO 5«. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yrn 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 dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
636 Brondway, South Boston 27, Mass.

t

ailre.su
r.ru


KELEIVIS, SO. BOSTON No. 25. Birželio 22 d., 1949 m.Paslapis Aštuntas

STEPONO DARIAUS 
LEGIONIERIAI RUOŠIA 

PIKNIKĄ
Bostono Stepono 

riaus legionierių postas 
rengia didelę gegužinę lie
pos 17 d. sekmadienį. Pik

ATVYKSTA DIDELIS 
TREMTINIŲ TRANS

PORTAS

fredas, Maslauskas Adol
fas, Matulka Leonora, 
Maurukas Kazys, Mende-

LANKĖSI SVEČIAI Iš 
LOS ANGELES

Praeitą šeštadienį mūsų ----------- .. . x .
redakcijoj lankėsi draugas š. m. liepos 2 d. į New J1S. Antanas, Mikalonis A 
Juozas Burke iš Los Ange- Yorką atplaukia laivu “Ge- l°lzas> Mikšiene Zuzana, i 
les, Calif. Jis atvyko su neral Holbrook” 92 lietu-
žmona į Bostoną savo ma- vių šeimos iš Vokietijos.

MILIJONAS NAMŲ SA 
VININKŲ NORI KELTI

BOSTONO NAMU 
SAVININKAI PAKELIA

NUOMAS j NUOMAS
Bostono nuomų kontro- Visoj Amerikoj 

lės įstaigos viršininkas milijonų namų, kurių nuo- nQ skridįmo diena išpuola 
Edgar J. Driscoll skelbia, mas tvarko nuomų kon- isekmadįenį kaip ir 1933 
kad Bostone didžiųjų na- trolės įstatymas. Vienas metais kada iakūnu orlai- 
mų savininkai, kurie pra- milijonas namų savininkų vįg nukrko Drįe Soldau, 
šė leidimo pakelti nuomas, paėmė iš nuomų kontrolės ^uvusįoj Vokietijos terit<> 
J . UI rijoj.

Legijonierių piknikas 
bus Romuvos darže, Mon
telloj. Plačiau apie pikni-

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

Navickas Petras, Never- 
dauskas Alfonsas, Pet
rauskas Zofija, Pilmonai- 
tė Emilija, Pocevičius Vik
toras, Poškus Stasys, Pul
kauninkas Bronius, Rima- 
šauskas Jonas, Rukaitė 
Johana , Sadauskas Anta-'

likusių pažįsta- Aleksandras, Balčiauskas ?at^ Bronius, S^raZ 
mų. Adolfas, Balčiūnas Bro-i Julyte Emilija, Sopiene

Svečias atsinaujino lai- nius, Batūras Stasys, Ban- Stoncius Justinas,
kraštį, užsakė “Keleivį” kauskas Česlovas, Bazarasi Sudzmskas Bromus, Su- 
savo broliui ir paliko Mai- Zigmas, Bernotienė Adelė, ;'kys Kazys, Švilpa Jadvy- 
kio Tėvui porą rublių ant Beržinis Kostas, Bičiūnas ■Sa» Tukaite Eugenija \a- 
čebatų. šį pirmadienį drg. Juozas, Bradunas Juozas, jjentukeviciene Vera Vasi- 
Burkes išvyko vėl į tolimą Brazaitis Antanas, Brons- kauskas Antanas Venc- 
kelionę per visą Ameriką kis Pranas, Chodeckas kus Stasys, Vizgirda Juo- 
link namų. Los Angeles Sergėjus, Čibiras Jeroni- ?,as’ y“^lrda Egidijus, 
draugai J. Burkes laiko mas, Čikotas Kazimieras, !??“kevicll{S Romualdas, 
viešbutį ir puikai verčiasi, čižauskas Domas, Dam-i^kuskasElena, Žilys, Ma-

nikas rengiamas paminė ji-j Pakelėje buvo susto- Atvyksta:
" mui Dariaus-Girėno skri- Clevelande pas brolį, Akelaitienė Elžbieta, A-

dimo per Atlanto vandeny-1 neseniai atvykusį iš Vokie- leknavičienė Petronėlė, 
na i Lietuva 1933 metais. Drg. J. Burke prieš Andriušaitis Aleksandras,

20 metų yra gyvenęs Bos- Andriušis Viktoras, As- 
tone, tad atvyko aplankyti tarškas Antanas, Atutis 
savo dar

.. ną į Lietuvą
yra i-* giaįs metaįs Dariaus-Girė-

daugumoje gavo tokius įstaigų blankas ir prasys 
leidimus. Vidutiniai jiems leisti jiems pakelti nuo- 
leista nuomas pakelti 18 mas.
nuošimčių.

Smulkesnieji namų sa
vininkai gavo mažiau lei
dimų pakelti nuomas ir vi
dutiniškai jiems leista pa
kelti nuomas 17 nuošim
čių. Kol kas čia tik vienas

Nuomų kontrolės įstai
gos viršininkas, Tighe E. 
Woods, sako, kad nuomos 
bus leista pakelti ne tiktai 
tiems savininkams, kurie 
įrodys, kad jų pajamos yra 

ir

ką ir išeinančius busus bus 
pranešta vėliau

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

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

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

62» E. Broadway,
Tel. SO

So. 
8-4148

Bostone

tūkstantis -nrašvmu ?auta neužtenkamos, bet Lupsiantis prašymų gauta, knrip nadarvs ko-
o kontrolės įstaiga kol kas “.ems’ RuneJ
spėjo peržiūrėti tik 74 di-k,us nors Page.™" “T
dižųjų namų savininkų ir ?? namuose. Jis sako jei 
11 smulkini,, savininkų Į4 nul Jonų namų savinin- 

4' kų kiekvienas išleistų nors 
po 100 dolerių namų page

11 smulkiųjų 
prašymus.

MĖSOS KAINOS 
NEMANO KRISTI ♦

Praeitą savaitę mėsos 
kainos Bostone laikėsi tiek 
pat aukštai, kaip ir tempe-" 
ratūra. Mėsos gamintojai 
sako, kad aukštos kainos

i . . . . . j,__s.i pareina nuo sumazejusios.nnimui, tai po visą kraštą £ a bos šiais metais bir-
sudyytų pusantro bilijo- ^lio mėnesį mėsos paga- 

P no dolerių išlaidų ir pagy- minta 16 n'uoSimčių p »a.
Kennedy karčiamoje susi- "koI kas" dar tik mažas žiau, negu pernai tame pat
kirto su dviem nepažįsta- nam„ savininkų skaičius Iatke-_____________
mais vyrais, kurie Jį erzi- gav0 leidimus nuomas pa-
no, kad jis neturįs pinigų,
Kennedy sakėsi turįs 10,-; *______________ ORAS ATVĖSO IR
000 dolerių, nepažįstamieji LIETUS PASIRODĖ
pasiūlė “betinti”, kad jis STRYTKARIŲ N UOSTO- šį pirmadienį kaitros N. 
tiek neturi. Sutarė lažy- LIAI SIEKIA 5 MILIJONŲ Anglijoj sumažėjo, o vie- 
bas. Tada Kennedy nuėjo Per pirmą šių metų pus-tomis iškrito ir lietaus, 
į banką, paėmė iš jo savo mėtį Bostono ir apylinkių Farmeriai jau buvo pradė-

LAIMĖJO $2.000 
PRAKIŠO — $10,000

Lawrencietis Joseph F.

NAUJAS
REALESTEITININ KAS
Advokatas A. Juknevi

čius, dar neseniai atvykęs 
į šią šalį, pradeda verstis 
realestate bizniu. Jis jau 
skelbiasi turįs visą eilę 
biznio ir gyvenamų namų 
pardavimui. Su reikalais 
prašo kreiptis į ofisą 545 
Broadway, So

brauskas Juozas, Dagys 
Kazys, Diskevičius Anta
nas, Gaižutis Kazys, Gave
lis Zigmas, Gedgautas Vik
toras, Geležunas Algirdas, 
Gerutis Jonas, Gruzdys 
Antanas, Gurskis Anta
nas, Jankauskas Juozas, 
Janušauskas Jonas, Jokū
baitis Pijus, Juodvalkis A- 
nastazija, Juozaitis Anta
nas, Juozupaitis Andrius, 
Karalius Vincas, Karma
zinas Aduardas, Keblins-

rija, Žygas Laima, Goštau
tas Domicėlė.

RADIO PROGRAMOS

DR. D. PILKA

sutaupąs, nunešė į tą pa- strytkarių kompanija (M 
čią karčiamą ir parodė ne- TA) turi nuostolių penkis

Bostone,
arba telefonais SO 8-0605 
(ofise) ir SO 8-3907 (na- mn^Kilike  ̂
muose). i Jonas, Kizlaitis Viktoras,

Kirkutis Antanas, Kleino- 
HAVVAJŲ STREIKAS tas Pranas, Kolakauskas 

DAR TĘSIASI Pranas, Kondratavičius
Hawajų salose jau du Jonas, Kupcikevičius An- 

mėnesiu streikuoja laivų tanas, Lanauskas Petras, 
krovėjai. Dėlto į salas ne- Leimonas Juozas, Liau-
benuvežama užtenkamai danskas Juzefą, Linkis Ze- 
maisto ir trūksta įvairių nonas, Liubartas Vladas, 
prekių. Laivų krovėjai siū- Liutermoza Albertas, Ma

ję baukštytis, kad šių me
tų derlius iškeps laukuo-

pažįstamiems. Tie sutiko, milijonus dolerių. Per pir- se ir daržuose, bet atvėsęs _ 
kad jis tikrai turi 10,000 mus penkis mėnesius nuo- oras ir pasirodžiusi drėg- lo streiką baigti trečiųjų čvs-Mačinskas 
dolerių, “pridėjo” nuo sa- __x —i j~_ —----- ,------------------------ - m—
vęs 2.000 dolerių ir grąžino 
Kennedy’iui. Bet kada 
Kennedy parėjęs namo pa
žiūrėjo. jis rado cigarų pa- šiais metais sumažėjo virš 
keli ir senų popierių krū- 7 nuošimčių. Jei taip eis 
vą, o pinigų nė cento. Va-, iki metų galo, tai šiais me- 
dinasi, jis laimėjo ir kartu tais strytkarių kompanija 
prakišo! turės nuostolių virš per-

Povilas,
stoliai pasiekė $4,413,592, mė gal dar palaistys iš- teismu, bet laivų kompani- Mailaitė Elena, Masionis 
o per birželio mėnesį jie troškusią žemę. jos nesutinka. Antanas, Markevičius Al-
dar paaugo 600,000 dole- — , , ■— —
rių. Pajamos iš keleivių,

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

1. Mickey Haberek or
kestrą

2. Dainos
3. Pasaka apie Magdutę, 

pasakys Valentina Minkie
nė.

Po programui prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 
o biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

» f IU « 
7 IU I 

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MA88. 

Telefonas: SOUth

Ofiso Valandos:
lr

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo & ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo d ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

turės nuostolių virš 
nykščių 9 milionų.

SENSACINGAI NAUJAS
IR SUTAUPYSIT >25!

• • •

SUNKVEŽIMIU ŠOFE
RIAI SUSITARĖ DĖL 

UŽDARBIŲ
Naujosios Anglijos sunk

vežimių draiveriai baigė Sekmadieni, liepos 17. sueis 
ilgai užsitęsusias derybas jygįaį 16 metų, kaip Steponas 
SU sunkvežimių savinin- Darius ir Stasys Girėnas, norė- 
kais Ciėl uždarbių. Prieita darni pakelti Lietuvos vardą 
visiško ^susitarimo. Šofe- pasaulio akyse, nugalėjo klaikų 
riams uždarbiai pakeliami, Atlanto Vandenyną ir pasiekė 
skaitant nuo Š. m. balan- Europos sausumą, tačiau žuvo 
džio 11 d. ir palaipsniui iki prje Lietuvos slenksčio — tos 
19o0_metų, balandžio 11 d., Lietuvos, kurios garbei jiedu 
po lo centų į valandą. Su- buvo skvrę savo pavojinga ke- 
sitarimas apima 12,000 nonę
sunkvežimių šoferių. Amerikos Legijono Stepono

Dariaus Postas kviečia visus lie-
WESTOVER ORLAIVIO tuvius tas liūdnas sukaktuves

nnr tinkamai paminėti. Legijonie- 
NEWF0UNDLANDE rjaį sįūio kiekvienoj lietuvių
Didžiulis orlaivis SU 42 parapijoj suruošti už tuos did- 

keleiviais is Westover, į vyrius pamaldas. Tą dieną, 3-čią 
Mass. oro bazės nukrito valandą popiet, Romuvos Par- 
sekmadienį Newfoundlan-įke. Brockton. Mass., tiems Lie- 
de, bet visi keleiviai išliko tuvos sūnums. ir visiems lietu- 
sveiki. Orlaivis sugedo nu- viams, kurie yra padėję savo i 
Slleidžiant ir kaip tik ke- galvas už tėvynę, paminėti ir 
leiviai ir įgula jį apleido,! pagerbti, Legijonieriai turės 
orlaivis užsidegė. atitinkamas militarines ceremo-

Minėsime Dariaus-Girėno 
bi spirgina!

čirškina!

iškepa!

išverda!

■ ■■

jUNIVERSAUf 
BANTAM

kaif iAkii PiLIEčiu?
Dar turime knygučių, 

“Kaip Tapti Suvienytų Val
stijų Piliečiu?”, kur yra aiš
kiai išguldyti pilietybės įs
tatymai su reikalingais klau 
simais ir atsakymais. Kaina 
25 centai. Kreiptis į

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO 
arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

------------------------- nijas.
SAVAITGALĮ ŽUVO Legijonieriai nuo širdžiai 

9 ŽMONĖS kviečia lietuvius skaitlingai ši-
Praeitą sekmadienį Bos- tose apeigose Romuvos Parke

tone ir apylinkėse keliuo- dalyvauti.
se ŽUVO 9 Žmonės, O 13 bu- j Tiems, kurie paaukuos už į- 
VO sužeistų. Keturi kariš- žangos bilietą 25 centus, bus 
kiai užsimušė Falmouthe. Skiriamos penkios dovanos: U. 
kada ju mašina nuslydo s. Taupymo Bonas vertės 
nuo kelio ir nukritusi 300 $50.00. paaukotas Stepono Da- 
pėdų užsidegė. Penktas ka- riaus Posto; vyriškas rankinis 
reivis tame kare yra labai laikrodėlis, paaukotas Ketvir-1 
sunkiai sužeistas ligoni- čio Kompanijos; Stalui žibintu- 
nėj. Kiti Žmonės ŽUVO ki- vas. paaukotas Lithuanian Fur-

PER

tose nelaimėse keliuose. niture Kompanijos; Skrynia j- 
rankių, paaukota Pili Hardware 
ir Supply Kompanijos, ir arba
tai virti aluminis indas, paauko-

Šl TREČIADIENI ALT 
SKYRIAUS POSĖDIS
Šį trečiadienį, birželio 29 tas University Hardware Kom

ei. 8 vai. vakare posėdžiau- panijos.
ja A. Lietuvių Tarybos Kalbės Lietuvos garb Kon- 
Bostono skyriaus komite- sulas adv. Shallna. adv Bago- 
tas pilname sąstate. Bus Čius ir grieš Dirvelio orkestrą, 
tariamasi apie įtraukimą į Prie to. bus visokių gėrimų ir 
skyriaus darbą lietuviškų užkandžių.
organizacijų atstovų. Po- Visus kviečia Renginio Komi-
sėdis bus A. L. Draugijos teto vardu,
svetainėj So, Bostone. Stepom^ Janeliunas. J.V.C.

Kasdien kildamas populiaru
mu. šis suglaustas, kilnojamas 
Mažas Pečiuks (Bantam Range) 
įjungiamas į paprastą A. C. sro
vę ir tinka butams, vasarna
miams, kempėms ir paprastom 
virtuvėm. Jis gali išvirti visus 
valgius... ir galima virti ką tik 
tai nori.

Pradėk naudotis Elektrinio 
Virimo gerumu tuojau. Pama
tyk šitą Universal Bantam 
Range šiandien ir pasinaudok 
naujai nupiginta kaina.

REIKALINGA
SEKRETORĖ

Riekalinga lietuvaitė 
mergina ar mokinė prie 
daktaro ofiso ir ligoninės 
administracijos. Darbas 
lengvas ir pastovus. Dėl 
susitarimo kreiptis asme
niškai į Dr. D. Pilką, So. 
Bostone.

Dypukai nori darbo ant 
Farmos

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

67 Thomas Park,
So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-2473

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MAS8
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. S7 ORIOLE STREBT 

West Roilmry, M«m.
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

BUVO $84.95

DABAR
TIKTAI !59.ss

(mokėti reikia tik

Išmokėt kas mėn.

»5.«5

®5.n

VIRĖJA.
Knyga valgiams gaminti

“Keleivio” knygyne gali
ma gauti knygą apie vilgių 
gaminimą. Ji vadinasi “Vi
rėja,” 224 puslapiai, apda
ryta drūtais popieros virše
liais, kaina $1.00.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St-, Kim bai Building 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą

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

BORIS BEVERAGE CO.

ARTIMIAUSIA PRIE JUS EDISON SHOP 

Tokia vra itaų kaumnystij

BOSTON

■■ ■ ■ ' '

EMS0N COMPANY

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas
A. LALIO Žodynas 

Nauja Laida
2 tomai. 1300 pusi.

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00.

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Broadway 
South Boston 27, Maso. 

nannoMnsnOTanovKKBBtKnok

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Movera)

Perkraustom 
čia pat ir i to-1
limaa vietas. ______
Sausi priežiūra, kaina 

328 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOuth Boston S-4818

1

-J
j

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimas ir pajieikojimus.




