
KELEIVIS
DARBO ŽMONIŲ LAIKRAŽTIS

Prenumerata -----r*
Amerikoje ..................................... 33.00
Pietų Amerikoje .......................... 3.50
Kanadoje ......................................... 3.50

Pusei Metų:
Amerikoje ..................................... 61.60
Pietų Amerikoje .......................... 1.76
Kanadoje ....................................... 1.76
Apskelbimų kainu klauskite laiiku.
Kreipiantis su kokiais nors reikalais
adresuokite:

K E L E I ▼ I 8 
036 Broad way, So. Boston 27,

SOUTH BOSTON, MASS, RUGPIUČIO (AUGUST) 3, 1949
“Entered as Second Class .Matter” February 23, iSK>5, ai the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1873.

KELEIVIS
lithuanian weekly

Reprcsents over 75.000 Lithuaniann in 
Ne* Esclsnd. and about 1.000.000 

in the United States

THE BEST ADVERTISING 
MEDIUM

Advertising Rates 
on Application

KELEIVIS 
630 Broadeay, So. Boston 27,

NO. 31 Keleivio Telefonas: 
SO 8-3071

THE TPAVE1.ER------------------------ -------- LITHUANIAN VVEEKLY
Atskiro Numerio 

Kaina 7 centai
44 METAI

Amerikos Karo Vadai Išvyko 
Europon Tartis

Heidelberge Vyksta Slapti Pasitarimai; Valstybės Sckre- ( 
torius ir Generolas G. C. Marshall Liudija Už 

Ginklų Davimą Europai; Gynimosi 
Kariški Planai Jau Yra Paruošti

Liepos 30 d. Amerikos ka
ro vadai—armijos viršinin
kas gen. Omar Bradley, ka
ro aviacijos viršininkas geny 
Hoyt Vandenberg ir karo 
laivyno viršininkas admiro
las Louis Denfeld—atvyko 
į Vokietiją, kur jie šią sa
vaitę tariasi su įvairių At
lanto Sąjungos valstybių 
karo viršininkais dėl bend
ro gynimosi Europoje. Sa
ko, tarp kitų klausimų bus 
aptarta- kokiomis jėgomis 
Amerika galėtų iš pat pra
džios dalyvauti Europos gy
nime ir kiek toli į rytus bu
tų bandoma sulaikyti sovie
tų armiją, jei rusai bandytų 
pulti. Pasitarimai jau buvo 
su Italijos ir kitų valstybių 
kariškais vadais.

Amerikos karo vadai vė
liau vvks į Londoną ir, su
derinę Atlanto Sąjungos 
gynimosi planus, grįš į 
Washingtoną.

Tuo tarpu kongresas ap- 
klausinėja liudininkus dėl 
davimo ginklų Europos val
stybėms. Valstybės sekre
torius Dean Acheson praei
tą savaitę plačiai pasisakė 
už davimą ginklų. Šį pir
madienį kongrese liudijo 
buvęs valstybės sekretorius 
ir karo vadas gen. George 
C. Marshall. Jis sakė, kad 
planai Europai ginti yra jau 
paniošti ir jokio atidėlioji
mo dėl ginklų davimo nėra 
reikalo daryti. Generolas 
Marshall sakė, kad atidėlio
jimas gali būti pavojingas 
Europos ir Amerikos sau
gumui. Atidėliojimas gali 
būti taip pat pavojingas, 
kaip pavojingas buvo Ame
rikos nepasiruošimas karui 
1940-41 metais.

KorXresas svarsto skyri
mą 1,450,000.000 dolerių 
Europos valstybėms apgink
luoti. Dalis kongreso ma
no, kad nėra reikalo Euro
pa ginkluoti dabar, kita da
lis mano, kad pirma reikia 
Atlanto Sąjungos valsty
bėms išdirbti bendrus kariš
kus planus ir paskui jau 
duoti toms valstybėms gink
lų. Vvriausybė siūlo gink
luoti Europos valstybes tuo
jau, kad Rusijai nebūtų pa 
gundos pradėti karą. Vals 
tybės sekretorius D. Ache
son įspėjo kongresą, kad jei 
Europa bus silpna, rusams 
bus didelė pagunda pulti, 
nes Rusija ginklavosi visus 
pokarinius metus ir dabar 
yra geriau pasiruošusi ka
rui, negu Europa.

KUNIGAI LIEPIA BAL
SUOT KRIKŠČIONIŠKAI

Attlee Sako,
Churchill Meluoja

Anglijos miništeriu pir
mininkas C. Attlee, kalbė
damas rvtinėj Londono da
lyje masiniame mitinge, la
bai griežtais žodžiais pa
smerkė Winston Churchil- 
lio melaginga propagandą 
prieš darbiečių vyriausybę. 
W. Churchill sąmoningai 
iškraipė faktus ir melavo 
apie tai, kad darbiečių vy
riausybė “išeikvojusi 8 bi- 
lionus dolerių Amerikos ir 
Kanados pagalbos.”

C. Attlee griežtai kritika
vo konservatorių partijos 
programą, kuri žada vi
siems visako ir net žada iš
laikyti anglių kasyklų ir ge
ležinkelių nacionalizaciją. 
Jis sakė, kad konservatoriai 
eina balsu medžioti, bet ne
turi aiškios programos dėl 
Anglijos ūkio sutvarkymo.

Atomines Bombos 
Gaminamos Masiniai

Atominės energijos ko
misija paskelbė savo pus
metinį raportą ir sako, kad 
atominių ginklų gamyba 
vra vykdoma “industriniu 
budu.” Atominiai ginklai 
buvo pagerinti ir krašte su
rastos atsargos urano rudų, 
kurios užtikrina parupini- 
mą žaliavų atominių ginklų 
gamybai’ jei iš užsienių ne
būtų galima gauti tų žalia
vų.

Kartu su atominės ener
gijos komisijos pranešimu 
prezidentas Trumanas už
tikrino kongresą, kad ato
minių ginklų gamyba bus 
tęsiama be pertraukos.

JAU 704,690 BUTŲ 
BE JOKIOS KONTROLES

Vokietijos katalikų baž
nyčiose kunigai perskaitė 
“ganytojišką laišką,” kuria
me visiems tikintiesiems įsa 
koma balsuoti

ANGLAI RODO NAUJAUSIUS VARYKLIMUS ORLAIVIUS

Anglija jau išbandė naujausius didžiuosius keleivinius orlaivius, varomus varykli- 
niais motorais, lie orlaiviai skrenda po 500 myliu per valandą, šalia to didžiulio va
ry klinio orlaivio lekia mažiukas orlaivis. ku"s atrodo kaip kumeliukas šalia kumelės. 
Naujausieji keleiviniai orlaiviai vadinasi Havillandd (omet. jie gali gabenti 36 kelcvius. 
Jie pradės gabenti keleivius reguliariškai apie 1952 metus.

Tyrinės Unijų Dešimts Milionų Anglų Laivas
Padėtį Pasaulyje Valstiečių Vergijon? Pabėgo iš Yangtse

Jungtinių tautų organiza- I__ o Anglijos institutas tarp-J Anglų karo laivas, “Ame-
cijos socialinė ir ekonominė tautiniams klausimam* stu-.thyst,” kurs balandžio 20 d. 
taryba Ženevoje nutarė pa dijuoti paskelbė savo tyri-, buvo kinų ^komunistų apšau- 
vesti tarptautinei darbo or- nėjimus Rytų Europos ūkio. dytas Yangtse upėje ir su- 
ganizacijai ištirti unijų pa- Tas institutas sako, kad pa- gadintas, praeitą šeštadien 
dėtį įvairiuose kraštuose ir! skubomis vykdoma Rytų pabėgo nuo komunistų ir be 
ypač atkreipti dėmėsi į uni-j Europos kraštų industriali-į nuostolių atplaukė j Hong 
jų teisių paneigimą kai ku-įzacija ir priverstina žemės! Kongą. “Amethyst” nuo 
riuose kraštuose. Įukio kofcktiofeacija visai j balandžio zu d. stovėjo

Sovietu atstovai griežtai 
priešinosi tokiam nutarimui, 
nes Sovietų Rusijoj unijos 
nėra laisvos, bet vra tik val
džios įrankiai išspausti iš 
dirbančiųjų daugiau prakai
to ir juos laikyti paklusny
bėje.

suardė tų kraštu ūki ir vpa-i Yangtse upėje, giliai komu-
tingai skaudžiai palietė že
mės ūkį. Institutas mano,

nistų teritorijoj ir jam bė
gant ta upe jis daug kartų

TITO ATMETA
MASKVOS SKUNDĄ

Jugoslavijos diktatorius 
atmetė Maskvos notą- ku
rioje Maskvos vyriausybė 
protestavo prieš laikymą

New Yorko Darbo Partijoje 
Liberalai Kelia Maištą

Bendrakeleiviams Įgryso Bolševikų Diktatūra; Liberalai 
Išstato Savo Kandidatus Miesto Rinkimuose; 

Bolševikuo’anti Darbo Partija Virto 
Komunistų Įrankiu

kad visuose Rytu Europos'buvo komunistų batarėjų
kraštuose bolševikai gal iš
varys i prievartos darbų 
stovyklas anie 10 milionų 
valstiečių, kurie vra prie
šingi žemės ūkio kolektivi
zacijai.

RUTH FISCHER
PERSPĖJA DEL ŠNIPŲ

apšaudytas, bet ištruko ne
sudaužytas į laisvą jurą.

ŠERIFAS NUŠOVĖ
RADIO KRITIKĄ

Pabėgusio iš Amerikos G. 
Eislerio sesuo, buvusi 1924 

Tito kalėjimuose 31 sovie-' metais Vokietijos komunis
tu partijos vadovė, Ruth 
Fischer, liūdi io senato tei
singumo komisijoi ir ispėio 

Sovietų Sąjungos ir jugo-. Ameriką saugotis rusiškų 
slaviškos “demokratijos” šnipu, nes Maskva siekia' 
priešai. Tito sako, kad įvairiausiais keliais priveis- 
Maskva prasimano ir veda
prieš Jugoslaviją melų pro
pagandą.

tų piliečio. Tito sako, kad 
jis laiko kalėjime “baltuo
sius rusus,,” kurie vra ir

Nevv Yorko valsti ioj vei
kia Darbo Partija, kuri se
niau jungė pažangiuosius 
New Yorko miesto ir visos 

Čechoslovakijos komunis- valstijos žmonės. Bet vėliua 
inė vyriausvbė kreipėsi į tą partija “iš vidaus ’ pra 

v.,cb,.e “Jmtk Hpin m-pžt bolševikai ir pasi

Čechai Prašo 
Maskvos “Globos

Maskvą prašvdama “imtis 
žygių prieš Marshallo pla
no kraštus.” Čechai nusi
skundžia, kad dėl Marshal

dėjo gręžt bolševikai ir pasi- 
šlykštėję pažangieji žmonės 
iš jos pasitraukė ir sukurė 
Liberalu partiją. Bet Dar-

o plano jie nebegauna iš bo Partijoj vis dar buvo li- 
Vakaru jiems reikalingų ža- nemažas skaičius libera-
iavų, kaip geležies rudu, 

medvilnės- švino, vilnų ir ki
ekių prekių.

Čechai prašo, kad Mask-

Iš Alice, Tex., praneša 
kad ten šerifo pagelbinin- 
kas Sam Smithwick nušovęs 
radio kritiką W. H. Mason 
kurs kritikavo vieną šokiu 
kavinę; Mason sakė, kac 
tos kavinės savininkas esąs 
S. Smithwick. Mason buvo 
nušautas penktadienio va 
kare. S. Smithwick buvo 
areštuotas ir kaltinamas 
papildęs tą žmogžudvstę 
Alice miesto gyventojai la

ke nemažas skaičius libera
lišku bendrakėleivių, kurie 
tikėjosi bendrai veikti su 
bolševikais. Ta partija gy 
vai agitavo už Henry Wal-

va “imtųsi priemonių” prieš, lace į prezidentus ir surinko 
Marshallo plano kraštus ir jam 400.000 balsų. Tai par-
nadėtu Čechoslovaki’ai pa
šalinti jaučiamus trukumus. 
Bet ką Maskva gali daryti 
ir ką ji norės darvti, kad 
cechams padėjus, dar nėra 
žinoma.

Kinų Komunistai 
“Kariaus Ilgai"

ti čia savo aeontu, kurie bai,?Ta !»'k? mes.Smith- ]e. 
šnipinėja Amerikoje ir rą- ™k.lr net nore-'° Ji n,,lin

Kinijos komunistų vadai 
ispėjo” gyventojus, kad 

dar praeis kokie trvs metai, 
iki visa Kinija bus “išva
duota” ir kol bus įvesta 
tvarka. Komunistų vadai 
skundžiasi, kad daugelis 
žmonių “išvaduotose” sri
tyse pasirodė labai nepasi
ruošę nedatekliams ir tru
kumams. kurie atėjo kartu 
su tuo “išvadavimu.’’ Ko
munistu vadai ypač nusi
skundžia dėl netvarkos Šan
chajaus didmiestvje, kur 
komunistų laimėjimas su
stabdė pramone ir atnešė 
žmonėms dar didesni skur
dą. negu buvo anksčiau.

Kinu komunistų armijos 
pradėjo puolimą prieš Kan- 
su provinciją, kuri yra ap
gyventa magometonais ir 
vra šiaurinėj Kinijos daly-

tijai vadovauja bolševikuo- 
jantis demagogas, kongres
monas V. Marcantonio.

Šio rudens rinkimuose li
beraliniai elementai, kurie 
dar buvo užsilikę Darbo 
Partijoj, vėl bando nusikra
tyti bolševikų diktatūros to
je organizacijoje ir išstatė 
savo kandidatą E. Connolly 
i New Yorko centro. Man
hattan, prezidento vietą, o 
komunistai ir Marcantonio 
remia negrą kandidatą E. 
Guinier.

Rietenos New Yorko Dar
bo Parti ioj yra pirmas wal- 
laciniu liberalų susikirtimas 
su bolševikais. Dargi veid
mainiški liberalai H. Wal- 
ace plauko pradeda šlykš
tėtis Maskvos agentų veid
mainiška politika.

ŪKIO KRIZIS
VAKARŲ VOKIETIJOJ

Nuomu _ kontrolės admi
nistratorius praneša, kad 
jau 704 tūkstančiai butų vi
same krašte gali būti nuo
mojami be jokios kontrolės. 
Penkios valstijos, Nevada. 
Nebraska, Wisconsin, Tex- 
as ir Alabama nuėmė ar nu
ima nuomų kontrolę savo 
valstijų ribose. Daugelis ir 
miestų svarsto kontrolę pa 
naikinti ir daro apklausinė
jimus.

KONGRESAS TYRINĖS 
“B-36” ORLAIVIUS

Atstovų rūmų ginkluotų 
pajėgų komisija rugpiučio 9 
d. pradės tyrinėjimą, kodėl 
armija parinko B-36 orlai
vius, kaipo tinkamiausius 
oro pajėgoms- ir bandys iš
aiškinti, ar tie orlaiviai yra 
tinkami laimėti galimą ka
rą. Tyrinėjimas nutarta da-“kriščioniš

kai” rugpiučio 14 d. rinki- ryti dėl pasklydusių gandų, 
muose į parlamentą. Vokie- 'jow B-36 orlaiviai buvę pa- 
tijos socialdemokratų par rinkti dėlto, kad kompani- 
tija sako, kad bažnyčia aiš- ja, kuri gamina tuos orlai- 
kiai agituoja už krikščionių yius, turėjusi labai gerus ry- 
demokratų partiją ir kursto sius su krašto gynimo atsa- 
prieš socialdemokratus. |komingais pareigūnais.

BE GIMDYMŲ KON
TROLES NEBUS TAIKOS

Biologijos mokslininkas 
Dr. Gerald F. Winfield iš 
New Yorko, kalbėdamas 
Clevelande, sakė. kad pa
saulio taikos išlaikymas pri
klauso nuo gimdymų kon
trolės ypatingai tokiuose 
vaisinguose kraštuose, kaip 
Kinija, Indija, Japonija ir 
kitos šalys, kur žmonės dau
ginasi greičiau, negu jie ga
li pasigaminti sau maisto.

BERLYNAS PRAŠO
SKUBIOS PAGALBOS

portuoja Maskvai. R. Fisch
er sako, kad Maskva panau
doja šnipinėjimui savo dip
lomatus, visu pavergtų kraš
tų dinlomatines atstovybes 
ir diplomatus prie .Jungti
niu Tautu. Ji davė ir na- 
vvzdžiu, kaip rusai veisia 
čia šnipus.

Ore Susidūrė Du Orlaiviai

REIKALAUJA IŠTIRTI 
LAISVIŲ VARŽYMĄ

Šeštadieni vienas lenrvas

ATVYKSTA 86
LIETUVIŲ ŠEIMOS

Rugpiučio 7 d. laivu 
“General McRae” į New 
Yorką atplaukia 86 išvie 
tintųjų lietuvių šeimos ar 
pavieniai žmonės.

Kun. Dr. J. Končius pra
neša, kad lietuvių jau at
vyko pagal DP įstatymą 9,-

karo laivyno orlaivis New! jųg žmonės, arba apie 20 
Jersev valstiioi atsidaužė,nuošimčių visų atvykstančiu 
ore i keleivini orlaivį. Abu tremtinių.
orlaiviai nukrito žemvn. 16 
žmonių žuvo vietoje. Ty
rinėjimas parodė- kad karo 
laivyno lengvieji orlaiviai 
jau ne pirmą kartą neatsar-

BALF’o METINIS SEIMAS

BALF’o direktorių tary- 
giai lekioja apie keleivinius bos nutarimu šaukiamas 
orlaivius. į spalių 7 ir 8 dienomis BA

_________________ ILF’o metinis seimas, kuris
Nelaimėje Žuvo 3 Kareiviai .įvyks Philadelphijoje, Ho-

________  t. tel Benjamin Franklin,
Šį antradieni Cape Cod Chestnut and 9th St., Phi- 

viename kel vie važiavo au- ladelphia, Pa.
plano lėšų. Miesto 'galvai tomohilvie šeši kareiviai. Jų Bus svarstomi svarbus 
sako, kad Berlyno finansai mašina beskubant nuslvdo reikalai. BALF’o skvriai ”• 

'dėl blokados ir karo paliki- nuo kelio ir apsivertė. Trys organizacijos kvieččiami iš 
mo yra visiškai suirę ir be kareiviai buvo vietoje už- anksto rengtis pasiųsti at- 
pagalbos miestas visiškai mušti, o kiti trys sunkiai stovus į seimą
bankrutuos.

Berlyno majoras Dr. E. 
Rueter kreipėsi į aliantų ka
ro vadus tame mieste pra
šydamas, kad Berlyno mies
tui butų greitu laiku duoda
ma pagalba iš Marshallo

Amerika ir Anglija pa
siuntė Bulgarijai. Vengriiai 
ir Rumunijai reikalavimą, 
kas tos valstybės leistu tarp
tautinei komisijai ištirti ių 
vidaus politiką ir visų pilie
tiniu laisvių užsmaugimą. 
Ypatingai norima išaiškinti 
bažnyčių persekiojimus tose 
valstybėse.

Jei Bulgarija, Vengrija ir 
Rumunija nesutiks su tuo 
reikalavimu, tada Amerika 
keta perkelti tą bylą į 
Jungtinių Tautu organizaci
ją. Bet ar UN galės kL 
nors padaryti tame reikale, 
tai jau kita istorija.

AVERELL HARRIMAN 
LIUDIJA KONGRESE

Amerikos kariškieji virši
ninkai Vokietijoj sako, kad 
visoj vakarinėj Vokietijoj 
prasideda ekonominis kri
zis. Nedarbas eina didyn, 
eksportas mažėja ir krautu
vės yra užverstos prekėmis, 
bet pirkėjų nėra. Artimiau
sieji mėnesiai ir ateinanti 
žiema bus sunki Vokietijai 
ir galima laukti politinių 
neramumų.

PREZIDENTAS PASKY
RĖ NAUJĄ TEISĖJĄ

sužeisti ir yra ligoninėj. BALF’o Centrą*.

Marshallo plano ambasa 
dorins Averell Harriman, ši 
antradieni liudijo kongrese 
dėl reikalo duoti Europos 
kraštams ginklų. Kongre 
sas nori patirti atsakingųjų 
pareigūnų nuomonę dėl Eu 
ropos ginklavimo.

Prezidentas Trumanas pa
skyrė į mirusiojo aukščiau
sio teismo nario F. Murphv 
vietą dabartinį generalinį 
prokurorą Tom Clark, o į 
generalinio prokuroro vieta 
iis paskyrė senatorių J. 
Howard McGrath, demo
kratu partijos nacionalinio 
komiteto pirmininką. Abu
du paskyrimą priėmė, bet tą 
paskyrimą dar turės ptvir 
tinti senatas.

Miręs aukščiausio teismo 
narys Murphy buvo katali
kas, todėl buvo laukta, kad 
prezidentas į jo vietą pa
skirs kataliką, bet preziden
tas sakė, kad skiriant teisė
jus jis neatsižvelgia į kan
didatų tikybą.

KONGRESAS DAR
POSĖDŽIAUS MENES!

Kongresas mano dar po
sėdžiauti iki rugsėjo mėne
sio ir tik tada skirstytis 
atostogoms.
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Marijonų “Draugo 
respondentas Ispanijoje, K. 
Patalaviėius rašo apie “pro
testantus Ispanijoje” ir pa
sakoja, iog protestonai vra 
“reti, kaip baltosios musės.” 
Tam korespondentui
“net šlykštu darosi girdint 
ir skaitant pasaulinėje pro
testantu spaudoje apie kaž
kokius nežmoniškus protes- 
tonu tikybą išpažįstančių 
persekiojimus ir negirdėtus

turėti 10,000, 000 komunis
tų, negu vieną milioną pro- 
testonų (žodžiai imti iš 

ko* Barcelonos arkivyskupijos 
laikraščio “El Correo Cata- 
lan”), nes komunizmas yra 
tik laikinas reiškinys, o pro-! 
testonų atsiradimas butų 
amžinas kylis j ispanų tau
tos tikybinę vienybę. . . .

Žinoma, Ispanijos protes
tonai neturi savo mokyklų, 
jų vaikai turi eiti i griežtai 
katalikiškas mokyklas. Jų 
mokyklas uždarė katalikiš
kas fašistas Franko. Ka sa-

iu dvasiniu teisiu terioiimus ,M«1 Amerikos katalikai; jei 
ir drumstimus Ispanijoje.” verstl! valkus

Pagal ta korespondentą 
išeina kad Ispanijoj yra pil
niausia sąžinės laisvė pro- 
testonams ir kalbos apie jų 
persekiojimus yra tik pra
simanymas. Savo tvirtini
mui paremti K. Patalaviėius 
cituoja keletą posakių is 
dvejų protestonų kunigų pa-į 
sisakymų.

Bet Ispanijoj nesenai lan
kėsi protestonų žurnalistas 
J. G. Hąrrison. Jis “C. S.
Monitor” dienraštyje šitaip

lankyti protestonų parapiji
nes mokyklas?

Toki yra protestonų pa
dėtis fašistinėj Ispanijoj. 
Bet marijonų “Draugo” ko
respondentas meluoja išsi
juosęs, kad Ispanijoj pro
testonai turi pilniausią lais
vę.

Įdomu koks reikalas lie
tuviams katalikams pusti 
durnus saviškiams į akis ir 
mulkinti juos dėl fašistinės 
Ispanijos liberališkumo ir 
dėl Ispanijoj esamu laisvių.

KELEIVIS, 80. BOSTON
ACHESON KALBA APIE GINKLUS

Valstybės sekretorius Dean Acheson liudija atstovų 
rumu užsienių politikos komisijoj apie davimą ginklų At
lanto Sąjungos nariams. Jis sakė, kad ginklų davimas 
Europai yra dalis Amerikos užsienių politikes ir geriausia 
apsauga prieš galimą rusų puolimą. Administracija siull 
Europos apginklavimui išleisti $1,450,000,004.

pasakoja apie protestonų į Ką jie nori apšauti?
persekiojimą Ispanijoj:

“Tas persekiojimas yra 
tiek pat griežtas ir nepalygi
namai senesnis, kaip dabar 
vykdomas persekiojimas ka
talikų bažnyčios Vengrijoj, 
čechoslovakijoj ir kituose ko- 
munistų dominuojamuose 
kraštuose.

“Svarbiausias dalykas, kad 
visai nesimato, jog tas per
sekiojimas eitų mažyn ar 
bent šiek tiek didesnis ispanų
sal/AZZ’iin TvaJrtArsin^lUHViun pajuktu zx jzr

tų. kad toks protestonų per
sekiojimas yra nacionalinė 
gėda.

“Franko režime protestonų 
koplyčios gali bet kada būti 
uždarytos pagal vietinės poli
cijos užgaidą arba vietinei 
katalikų dvasiškijai pareika
lavus. Tos koplyčios negali 
turėti jokio ženklo, kad jos 
yra maldos namai. Protes
tonai negali laikyti jokių su
sirinkimų po atviru dangų. 
Protestonams nevalia platinti 
savo tikybos. . Jie negali da
linti tikybinio turinio atsi

Musų tautoje bent 10 
nuošimčių yra protestonų. 
Argi tik ispanišką “laisvę” 
marijonų “Draugas” tenorė
tų pripažinti ir lietuviams 
protestonams?

Sąžinęs laisvė, kaip ir vi
sos kitos laisvės, yra neda
loma. Jei kas džiaugiasi 
dėl protestonų persekiojimų 
Ispanijoj, arba užtyli tą 
persekiojimu, tas niekada 
nebus linkęs pripažinti lais
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nytėlę pirmučiausiai už jus 
sveikatą pasimelsiu,—tiek 
pasidarė linksma, kad nega

ilima nė apsakyti.
—Sesute, tik jau neeik- 

!vok maldų ant manęs, dar 
įgaliu apsirgti.—Bet jinai 
į jau nė klausyt daugiau ne- 
■ nori. Kiti klausia, kas čia 
pasidarė, kodėl ji tokia 
linksma? Paaiškinau. Pir- 

| mu karrt pamačiau, ka reiš
kia tikinčiam žmogui gaut 
proga ir galimybę laisvai 
melstis.

TI TA 4

Kas Savaite
Kardinolas Barasi I Anglija, dėl dolerių! tru-

.. v bn’kumo, įskėlė leikalavimą. 
Karingas New *°‘k°.kad iš Marshallo plano jai 

kardinolas Spellman rado. b skiriami ne 25 nuo- 
reikalo viešai išbarti M.ls- Įįinėiai, bet visas trečdalis!
E. Roosevelt’ienę už jos ^jtos |?ur0pOS šalys turėtų 

■ sutikti sumažinti savo dalį.‘antikatalikiškumą.’’
Kad protestonų tikybos 

veikėja galėtu būti "anti- 
kataiikiška.” tai dėl to ne

kali Anglija galėtų gauti 
papildomai 500 milionų 
doleriu!

Olandija,

“papistams/
Bet p. Rooseveltienės at-

gresas dar ir pyrago nepa
skyrė, o valgytojai jau ba-

82 nuošimčiai visu valstie- negirdėtu Lietuvos valstie
čių esą suvaryti i kolcho-. čių naikinimu. Vežimas i 
žus, kurių esą virš 4 tuks- Rusijos prievartos darbų 
tančių o Estijoj jau esą 3,- stovyklas eina kartu su pro- 
000 kolchozų ir To nuošim- paganda dėtis “pagal norą” 
čių visų valstiečių jau yra Į kolchozus. Nenori eiti i 
kolchozinių dvarų kūme- kolchozą, ruoškis kelionei i 
čiai. \ergiją Rusijoj! Tame yra

Lietuvos žemės ūkio ko- visa greitos kolektivizacijos 
lektivizacija eina kartu su Lietuvoje paslaptis.

Vermonto Fanuose

vės nė savo tautiečiams pro-_ *
testonams.

4,100 KOLCHOZU
SOVIETŲ LIETUVOJE

Sovietų spauda praneša, 
kad Lietuvoje šių metų va
sario mėnesį buvo 1,000 
kolchozu, kurie turėjo 23.- 
000 narių. Dabar ta pati 
spauda rašo, kad kolchozu 
Lietuvoje yra jau 4,100 su 
130,000 narių!

Per penkis mėnesius kol- 
- i chozų skaičius pašoko ke- 

, .. . ...... ‘ I turius kartus. Lietuvos gau-
j 'Piteris Sniečkus- kuri Mask

va pastatė vadovauti vieti
niams komunistams, sako, 
kad jis pasiuntęs iš miestu

vedybų ir mirimų liudijimai 
neturi jokios juridines 
Mos.”

<ra-

Virš to, sako tas kores
pondentas, į protestonų 
maldos namus bet kada ga
li įsiveržti gaujos chuliga
nų ir išdaužyti besimel
džiančius žmones. Iš poli
cijos jokios pagalbos pro
testonai negali tikėtis. Vie
nas toks atsitikimas nese
nai buvo netoli Madrido, 
kur jauni padaužos primu-

nių kaimo. Čia ūkis suside
da iš 300 akrų, melžiamų 
karvių 25, prieauglių 10. 
Taipgi daug verslos daro iš 
žemuogių ir aviečių.

J. Yčas iš amato girinin
kas, iš profesijos karinin
kas, per 12 metu jokio juo
do darbo nedirbęs ir nusi
skundė, kad čia labai sun
ku. reik kelt kai 6, vakare 
gult ne anksčiau astuonių.

Pasirodė labai manda
gus: kai sveikinas, ypač su 
leidukėmis, tai daro žingsnį 
priekin, stoja ant kairės, o 

i dešinės batu užpenčiais 
smarkiai kakštelėja: sveiki
nančią ranką kilstelėja, kai
rę prie pilvo prisidėjęs že
mai linktelėia. Viskas išei
na militariškai. Kiekvieną 
rytą atsikėlęs pirmučiausia 
batus valo, švaksuoja kol 
savo veidą pamato, potam 
aunas ir eina karvių melžt.

Vinco Gervicko nėra gir
dėjęs, negirdėjęs nė V. Po
žėlos; girdėjęs apie Bielini, 
bet netekę matyti: apie Ka
minską nieko nežino, seimo 
narį Kairi lyg ir girdėięs 
bet pažinčių neturįs. Labai 
gerai pažįsta visus tris Bir
žiškas ir daug kitų inteli
gentų.

Parašiau laišką drg. Ger- 
vickui. Lietuvos Profesinių 
Sąjungų oficialiam atstovui 
Amerikoje, kad tokiems in

sitikime toks kaltinimas yra: rasi. .... 
aiškiai iš piršto išlaužtas iri Tie ginčai primena juo- 
kardinolas ją bara ne todėl.; ką. kaip anglas su prancu- 
kad ji “antikatalikiška,”ižu kaitą valgė pietus. Ka- 
bet todėl, kad ji pasisakė da jiems padėjo ant stalo 
už šelpimą valdžios pinigais įizhaifftu-
tiktai viešųjų, valdžios ir
miestų išlaikomų mokyklų, 
o kardinolas nori, kad ir 
katalikiškosios pri v a č i o s 
mokyklos gautų iš valdžios 
pašalpas.

Ginčas, kaip matome, ei
na ne dėl “antikatalikišku- 
mo,” bet dėl valdžios pi
nigų skirstvmo švietimo 
įstaigoms. Kardinolas pi
nigų klausimą įvilko i 
“principo rūbą” ir išjojo į 
karą prieš vėjo malūnus.
Kai arčiau pažiūri, tai vi
suose tokiuose “tikybiniuo
se” ginčuose kyšo dolerio 
ausikės.

žemuogių pietų užbaigtu- 
vėms,- anglas visas žemuo
ges pasiėmė ir pradėjo jas 
valgyti. Prancūzas užpro
testavo, jis sakė:—Aš irgi 
mėgstu žemuoges- tai kodėl 
man neduodi?

—Taip, — atsiliepė ang
las,—žemuoges ir tamsta 
mėgsti, bet ne tiek, kiek aš.

Pletkininku Bončius '•
“Laisvėje’’ Mizara, mato

mai dėl karščių, puolė į pa
mazgų balą pasimaudyti ir 
atsivėdinti. Jis, tokio pat 
pletkininko Joniko lupomis, 
sako, kad KOKS TAI dipu
kas susitikęs Chicagoj kitą 
dipuką ir pažinęs jame “tą 
pati, kuris nacių okupacijos 
metu pats žudė ir naciams 
gelbėjo žudyti žydus ir ko
munistus.”

Pats Mizara prie Joniko 
pletkų dar padaillina, kad

Generolai į Frontą!

Petras Jurgėla “Drauge” 
šaukia lietuvius karininkus 
ir ypatingai jis kreipiasi į 
“aukšto mokslo generolus ir 
pulkininkus,’’ kad jie pasi
sakytų dėl partizaninės ko
vos Lietuvoje.

Bet generolai ir pulkinin
kai tyli. Gal todėl tyli, kad 
neturi ką pasakyti?

Įdomu butų išgirsti gene
rolą Černių mums pasako
jant, kaip jis, užsidėjęs so
vietiško generolo papachą,

VI kad dar vieną DP šeimą
• čia reik atitraukti. Kamins-

....u.,.-.:__ e ,kams sutiko, apart pilno
iuu^iau>. 1 .:.<5urdo„ mokėti $80' per 

mėnesį. Džiaugsmas neiš
pasakytas ir jiedu sako “gal 
bus perdaug,” jie būt pasi
tenkinę kol kas už paval-

EAST BURKE. Vt.,17___ 1_nanauospai
B. Calkins sodybon atvyko 
Kazys Kaminskas. 50 me
tų, žmona 41 m. Jiedu pa
eina nuo Kauno, iš Aštuon- 
akių kaimo: angliškai nei 
“bu,” nei “mu” ir farmerys 
lietuviškai tiek pat—tikrai 
bėda. O bettri iie proble-Į

gymą padirbėt, bile tik jau telektualams Vermonte sun-
Amerikoj. Sudraudžiau, 
kad nesakytų “perdaug,

ku bus įsikurti. Gal ir ras
tųsi vietelė darbininkiškam

nors ir negal pasakyt, bet ^inteligentui, bet kiekvienas 
čia vykstantis turi būti pa
siruošęs sunkiam darbui.

mas išriša. Pavyzdžiui, kar-, •• . - , - , - _  , .
- a .i,, -i ūmai juk moka parodyt—ve padykus. spiria, nesiduo-jį .A .

da melžti. Kaminskienei ‘ .
kaire ranka rodo i karve ! Einant prie užbaigos dar 
dešinės pirštu veda sau per užklausiau ir jsiklampojau: 
kaklą, tas reiškia netikusią

700 komunistų agentų į kai
mus vykinti kolektivizaciją, 
o iš apskričių buvę dar pa
siųsta 350 agentų Į kaimus t0* 
varyti ūkininkus į kolcho
zus. Valdžios pasiųstieji 
agentai, žinoma, vyko ne 
tuščiomis rankomis, bet ly
dimi politinės policijos bu
delių. kurie, pagal agentų 
nurodymus, gaudė valstie1ninc iv5 ,

karvę reik papiaut: rodo i 
bumą—kramtysim. valgy1 
sim ir bus daug mėsos. Far
merys nusiveda ją į svirną, 
parodo, kur sudėta mėsa, 
yra ligvaliai. vilkis ir val
gyk, kiek tik nori. Eina!

—Ar turite ko daugiau 
klaust bei išsiaiškint, nes 
jau laikas mums apleist.

—Taip, ponuli, dar norė
tum klaust—nedrąsiai Ma
rijona prasitarė.

—Gerai, klauskit.
—Ponulis neklausėt, ko-

Ypač čia pageidaujami Lie
tuvos artojai ir jų vaikai.

A. Jenkins.

11CJ10 virtai zlirtiibo vujzuną, Lrnvi  ̂
in

KAM TAI pasakojęs:
“ zo Pi

Ži
nau vieną Dievo Paukštelį 
Brooklyne, kuris yra ‘nudė
jęs’ Lietuvoje nemažiau 201 vžmonių.

Mizara žino, kad tokie 
kaltinimai, nenurodant nei 

1941 m. birželio 22 d. trau- kaltintojų nei kaltinamųjų

atga! prie karvės, rodo i kio mes tikėjimo, 
pabrinkusi tešmeni ir glos-Į —.Juk žinot, kad esu uni- 

Reiskia, iškada, pie-jjos darbuotojas, gi unijose 
ninga, daug pajamų duoda neleistina religinius klausi-
ir tokios negalima piaut. 

Gerai, sumani Kamins-
mus kelti ir man visai neru-' 
pi* tamstų įsitikinimai, todėl

šė besimeldžiančius žmones C1US u? pnesinimąsi kolcho 
ir sudaužė koplyčios vargo- l^ms ir gabeno juos i rusiš-

Ispanijos protestonai sa
kosi turį jau daug kanki
nių. Sako, kada sąrašas 
kankinių bus paskalbtas, jis 
bus gana ilgas. Tarpe daug 
tuzinų bus:

, sumani .... ............
kienė duoda ženklą, tu pa- ir nesibeldžiu į jūsų sąži- 
lauk, o jinai susiranda vir-inės reikalus.
vutę. atsineša, susipančioįa —Ponuli, mes tikri kata-
sau kojas ir rodo į karvę, 
kad ia melžiant

ką vergija prievartos dar
bų stovyklose.

Tuo budu, teroru ir de
portavimais, daup" valstiečių 
buvo suvaryta į kolchozi1 
mus dvarus. Bet ir Mask-

kad ją melžiant reik supan- 
čiuot. Ūkininkas tuoj su
pranta ko reikia ir suieško
jęs atneša tam tikslui gata
vą pantį, uždeda karvei ant 
kojų ir tada žaloji buziutė 
nei nebandė spirt. Išmel-

likai, nors retkarčiais, nors 
kai kada mylėtum nueit į 
šventą bažnytėlę, bent 
trumpai ale šČyrai pasi
melst.

—Ar tai dar yra ir netik
rų katalikų?

—O, jų yra labai daug,

“Pedro Torres iš Jaen, ku
rį 1940 metais valstybinė po
licija suėmė, išsivedė ir 
sušaudė vien tik už tai, 
kad jis vadovavo protestonų 
maldos susirinkimui. Bus ir 
Roberto Araujo. vadovaujan
tis Ispanijos matematikas, 
kurs buvo atleistas iš Valen- 
cia Universiteto ir gyveno 
per šešius metus didžiausia
me skurde, iki susirado sau 
kitą darbą. Profesorius Arau
jo niekada nesikišo į politiką, 
bet jis buvo protestonas.”

Protestonų Ispanijoj vra 
labai mažai, tik 30,000. Bet 
katalikiškų fašistų valdo
mas kraštas jų bijo, kaip

Jiavėtrėe. Katalikai Ispanu 
oje sako, kad geriau krašte

žūsi Kaminskienę nuėmei ponuli, mes tikri katalikai, 
pantį ir pasidėjo kitam sy-—vėl tvirtina, 
kiui. Taip bus daroma pa-j —Neabejoju, kad jus ka- 
kartotinai, kol karvė bus kalikai, bet ar būtinai tik- 

a t rodo labai liūdnai. Tai pripratinta prie svetimo nems katalikams reik vien
vra suprantama. Darbas žmogaus. V ienu pasimoįi- l,k bažnyčioj melstis, o ki-
kolchoziniuose laukuose, jei mu čia išrištos keturios tur negalima, juk Dievas vi-
vra  , problemos: pirma, Kamins- sur .vra?

kienė atrado kur stovi mė- —Taip, visur vra, bet 
sa: antra mėsos yra ikva- bažnyčia jo namai ir ten ge
liai ; trečia valia imt, vir- rausia melstis,—prisispyru- 
tis ir valgvt, kiek tik nori: si žmona tvirtina, 
ketvirta, ir bene svarbiau- Paiškinau reikalą ukinin- 
sia, tai karvė pamelžta ir kui ir jis mielai sutiko kai 
jos gyvybė išgelbėta. užsibaigs šienpiutė nuvež,

Calkin’o sodyba susideda parodys bažnyčią ir galės 
iš dviejų ūkių su visais įren- melstis, kiek norės. Ra
giniais. Vienoj vietoj 800, minskienė sužinojusi, kad 
kitoj 600—viso 1,400 akiu 8-3 lės melstis, tai net į vir- 
žemės. Dirbt nėra kam' šų pasišokėjusi sako: 
pats ūkininkas nors ir at- —p o n u I i brangiausias,
rodo dar drūtas, bet jau 80 kad Dievulio duot jum svei- 
kryželių išmarkiavo. Suma- katą ir kuo ilgiausi amželį, 
niau ir senis tuoj sutiko, kaip tik Įeisiu f šventą baž-

vos valdžia pripažįsta, kad 
kolchozai neturi gyvulių ir 
gyvulių ūkis kolchozuose

yra mašinų ir užtenkamai 
pnžiurėtojų. gali eiti pusė
tinai sklandžiai. Bet gyvu
lių ūkis reikalauja didesnio 
dėmesio ir susiinteresavimo, 
negu laukų darbas. Prie
varta suvaryti į kolchozus 
valstiečiai nėra suinteresuo
ti penėti kiaules, kad Mask
vos parazitai jas suėstų, ar
ba prižiūrėti gerai karves, 
kad Maskvos budeliai gautu 
daugiau lietuviško sviesto. 
Todėl gyvulių ūkis “šlubuo
ja” ir ilgai šlubuos.

Apie Latviją Maskvos 
šo, k

GYDOSI KALNUOSE

Somner Welles, buvęs Ameri
kos valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas, nesenai smar
kiai susirgo. Dabar jis gy
dosi Šveicarijoj, kur ir nu
traukta šita jo fotografija. 
Jis dabar yra Lausanne mies
te.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

kė į Maskva kariauti už Ma- 
tušką Kasėja, bet kelyje su
sitiko lietuviškus partizanus 
ir savo kelionę turėjo nu
traukti.

Dar įdomiau butu išgirsti, 
kaip lietuviški pulkininkai, 
majorai ir generolai prie 
Sovietų staiga “atsimokė” 
rusiškai, ir lietuviškai už
kalbinti, atsakydavo “nie- 
ponimaju”!

Taigi, ponai generolai, 
prašom į frontą pasirodyti 
lietuviškai visuomenei, kas 
jus esate!

♦
Ru**i Gali Pulti!

Valstybė s sekretorius, 
Dean Acheson, liudydamas 
kongrese sakė, kad Atlanto 
paktas be ginklų davimo

vardų, yra pletkai. Bet Mi
zarai ir Jonikui, Bimbai ir 
Pruseikai visai pritinka 
pletkininku cinas ir jie 
pliauškia, kaip senos davat
kėlės pamačiusios kunigą 
apatinėse kelnėse.

♦
Padėkot Laiškai

Į musų redakciją ateina 
daug padėkos laiškų. Nau
jai atvykusieji lietuviai no
ri pareikšti viešai savo pa
dėką geradariams, kurie 
jiems gelbėjo pasiekti Ame
riką. Butų malonu tokius 
laiškus skelbti. Bet vra 
kliūčių.

Reikalas tas kad paskel
bus vieną laišką, tuoj atei
na desėtkas kitų ir jų jau

Europai neprisidės prie tai- "^begalima paskelbti dėl
vietos trukumo. Atvyko jau 
keli tūkstančiai lietuvių šei
mų ir kiekviena jų čia turi 
ar tai giminių ar gerašir
džių prietelių. Padėkos 
laiškais galima butu musų 
savaitraščio puslapiai užpil
dyti ir jie pasidarytu vi
siems nuobodu skaityti.

Manome, kad musų skai
tytojai supras, jog dėkingu
mą galima ir be laikraščių 
tarpininkavimo pareikšti, o 
todėl tokius laiškas tik iš
imtinais atsitikimais mano
me dėti.

—J. D.

spauda rašo, kad ten jau

kos išlaikymo. Atlanto pak 
tas nepradės ginklavimosi 
lenktynių- nes Rusija visus 
pokarinius metus ginkluo
jasi, kiek tik išgali, šian
dien Rusija yra apsiginkla
vusi iki dantų ir, iei Euro
pos valstybės paliks neap
ginkluotos Maskva gali ne
atsilaikyti prieš pagundą ir 
pulti Europą!

Amerikos užsienių politi
ka eina zigazgais—^pusant
ro žingsnio pirmyn, žings
nis atgal! Nubalsavo At
lanto paktą, bet dėl ginklu 
davimo atsiranda visokių 
pilvo skaudėjimų. . Sako 

a, bet bijo sakyti “b.”
Manlnllo Gailestingumo jausmas

Amerikos kongresas svar- '‘l'"“'’ PaaUk°k 
Sto ir neapsisprendžia dėl i z<1arl)l vargan patekusiem 

" - lietuviams! Aukas siųskite:
United Lithuanian Relief

Fund of America.
105 Grand ot,

Brooklyn 11, N. Y.

skyrimo lėšų Marshallo pla
no šalinis, o tuo tarpu tarpe 
garmančių Marshallo pagal- 
b4 kraftu iškilo ginčas dėl 
pasidaliljimo to amerikoniš
ko pyrago.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

SO. BOSTON

KAS SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠOAmerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chieagoje
Kadangi Chicaga yra di-llis turėtų 

džiausiu.* pasaulyje lietuviui priešakyje 
miestas, tai pritinka kad

būti to darbo

čia butų atliekami ir di
džiausieji lietuvybės darbai. 
Išrodo, kad taip ir yra. Juk,

Dipukų Chicagoj yra žy
mu veik kiekvienoj koloni
joj. Jų daugiausia, žino-

sakysime, aukų gausumu'ma, didesnėse kolonijose, 
lietuvybės reikalams Chi-' Kai kurie jų nueina ir i lie- 
cagos lietuviai stovi pirmoj tuvių bažnyčias. Kaip ir
vietoj

Dabar Chieagoje daromas
galima buvo tikėtis, jie ten 
randa didžiausią apsivyli-

didelis užsimojimas atlikti mą. Sako, kad nemanė, iog 
didelius darbas vienoje ap-, rasią pilniausios laisvės ša- 
leistoje srityje. Tai teatra-{ lvje lietuvių bažnyčiose taip 
lio meno sritis. Lietuvių, prismaugtą lietuvybe ir pri- 
tremtinių meniškos jėgos, troškinta religiją. Labiau- 
daugiausia koncentruojasi, šia gaivinančio elemento—
Chicagoj. Stasys Pilka, 
plačiai žinomas Amerikos

lietuviškų giesmių—tose lie
tuviškose bažnyčiose nesi-

SENUKAI PASISTATĖ NAMUS

80 metu Šilas A. Burget stovi prie savo 11 kambarių 
namo. kuri jis pats su savo 70 metų žmona pasistatė Brigh- 
tone. Nainas buvo pradėtas statyti 19.17 metais, kada S. A. 
Burget buvo atleistas iš darbe dėl užsinuodijimo. Daktarai 
tada sakė. kad jis gali gyventi tik šešius mėnesius. Ix*t 
Hurget baigė dabar statyti namą ir dar mano pagyventi ta
me name.

Draugė C. Warner turi 
tris labai gražias dukteris 
ir visos ištekėjusios, jau sa
vo šeimas augina. O Vin
cas Ligzdelis turi puikų su
nu, kuris yra sunkaus svo
rio rišt i kas. Drg. Warner 
turį gražia nuosavybę, o 
jaunasis Vincas vestuvėm.* 
nusipirko 49 metų modelio 
Ponia, kad patogu butų pa- 

I sivažinėti.
Linkiu daug laimės iau- 

! r.avedžiams. kad iie links 
(mai ir sutartinai žengtu gy
venimo keliu.

Frank Lenaing.

MELROSE PARK, ILL.

lietuviams nuo Dzimdzi girdi. Parapijų gyvumas ir 
Drimdzi laikų, yra vienas išį judrumas apsireiškia tik 
pirmutinių artistų iš trem- biznio reikaluose — pikni-
ties patekusių Chicagon. 
Nuo seniau žinodamas čio
nykščius sąlygas, Stasys Pil
ka stoja darban priešakyje 
organizavimo teatrališkų jė
gų. Lankydamasis tuo rei
kalu pas Įtakingus vietos 
veikėjus, jis randa širdingo 
pritarimo ir paramos paža
dą.

Teatrališko meno srityje 
chicagiečiai gali sau stipry
bės semtis iš praeities. Juk 
kompozitorius Mikas Pet

kuose ir bazaruose parapijų 
ir vienuolynų reikalams su
rengtuose.

Butų gerai, kad dipukai 
ne vien asmeniškuose pasi
kalbėjimuose pasakotų savo 
ispudžius, Įgytas lietuviu ai- 
rišinimo bažnyčiose, o taip
gi prabiltų apie tai spaudoj.

Kunigai, kurie retai ir 
mažai teprasižioja apie lie
tuvių tremtyje esančių rė
mimą ir atitraukimą i šia 
sali, nemažai veikia, kad

rauskas, pribuvęs Ameri-j juos čia patraukus Į savo 
kon, apsistojo Chicagoj iri pusę. Kai kuriose parapi- 
čia pralaužė ledus. Jo pra-i jose jau veikia anglų kal- 
dėtą darbą čia tęsė Stasys! bos pamokos. Kitose keti- 
Simka*. Abu čia turėjo vi-’narna tokias pamokas įkur

_ • FTA • w • T *lr

stebo, kiti daug juoko ture-, Lafayette kalidžių šiais me
lo paskaitę “Drauge” liepos, tais yra du broliai Razukai, 
22 d. praloto Krupavičiaus Antanas ir Stasys- iš Easto- 
iš Amerikos Europon sugri- no. Jie baigė fizikos skv- 
žusio pareiškimą apie Ame- rių, o Laurvnas Kalnaskas 
rikos lietuvių katalikų duos-, iš Nevv Kingstoun, Pa., 
numa. Tas pareiškimas bu-.baigė elektros inžinieriaus 
vo tilpęs tremtinių laikraš--mokslą.
ty “Žiburiai.” iš kur “Drau- Garbė jauniems lietu- 
gas” ir citavo. Pralotas; viams, kad siekia aukštojo 
Krupavičius ta katalikų, mokslo ir garbė jų tėvams, 
duonumą labai išaukština. [kad stengiasi savo vaikus

Ta proga vieni prisiminė i išmokslinti.

Baltimorė Naujienos
Lietuvių Svetainė* Bėdos į rašė viešnagėn ir nasigabe-

__ . r. . . o . • no i centralinę policijos sto-Nesena. laetuv.ų Svet?1 | , • nakv„t;.‘ 
ne. e.a teko nukent*.. Ge- Z > ži buvo
gūžes menesi svetaine buvo j nuovada sve.

miota oanrastam nnt.n- fainfa gaįpa(|olius; nes ir
jis pasitaikė būti antrame 
aukšte. Iš viso buvo su-

įsnuomota paprastam mitin 
gui, bet vietoj mitingo sve
tainėje buvo rodomos palai
dos ir draudžiamos filmos. 
Apie tai kokiu tai budu su
žinojo policija ir prisistatė 
kapitonas Emersonas su sa
vo padėjėjais. Apstatė sve
tainę ir pradėjo gaudyti

čiupta 112 žmonių, o ki
tiems pavyko pasprukti.

Praslinkus kelioms savai
tėms, liepos 12 d. buvo teis
mas. Salės šeimininkas tei

suomenes paramos.
Toliau čia pritinka pri

minti, kad Stasys Šimkus 
Chicagoj sukurė savo žy- 
nnatžšiuS kunnnž*. 0 jo kū
rybai sąlygas čia sudarė 
naujienietls a. a. Dr. A. L 
Davidonis. Nors Stasys Šim
kus išrodė artimesnis ro
miečiams, negu naujienie- 
čiams, bet romiečių tarpe 
nesirado tokio, kurs Stasio 
Šimkaus kuribinius gabu-

ti. Tai žinoma geras daik
tas. Šv. Jurgio parapijoj 
jau veikia tokios pamokos. 
Bet mokiniai kritikuoja mo
kymo būdą. Mat, ju tarpe 
yra tokiu kurie tik vieną ki
tą anglišką žodi temokėjo 
o pamokose nieko neišgirsi 
paaiškinant lietuviškai. Vi
sos mokytojos (seserys ka- 
zimierietės ir jų pagelbinin 
kės pasaulietės) ir prašo
mos lietuviškai ką paaiškin
ti nei žodžio lietuviškai ne-

Vasario šešioliktosios mi
nėjimus, kur aukų milžiniš
ką dali sudėdavo nekatali- 
kai. Kiti prisiminė prieš 
mėnesi, būtent birželio 20 
d., “Drauge” tilpusi apra
šymą apie tai. kain dabar 
tremtvje gyvena Kauno ar
kivyskupas J. Skvireckas. 
Ten pasakyta, kad arkivys
kupas gyvena Austrijoj vie
name vienuolynt priglaus
tas ir jame gaunąs pilną už-

K. D.

SAN FRANCISCO, CAL.

mas butų pramatęs irJver-]tavi^ jau $įek tiek prasį- 
laužusiems angliškoje kal
boje toks būdas yra geras,

tinęs. Tą pamatė ir Įverti
no naujienietis Dr. Davido
nis, plačiosios visuomenės 
gerbiamas ir kaipo gydyto
jas, ir kaipo veikėjas, ir kai
po malonaus budo demo
kratiškas inteligentas. Tai
gi Dr. Davidonis apgyven
dino pas save Stasį Šimkų, 
pasakė jam, kad nesirūpin
tų, ką valgys ką gers ir kuo 
apsirengs, nes to visko bus 
priduota, tik su sąlyga, kadį 
pilnai atsiduotų savo šakos į 
kūrybai. Taip ir Įvyko.i 
Stasys Šimkus viešingo me-Į 
cenato globoje kūrė ir jo 
jMStogėje sukurė didžiuo- 
siu* savo gyvenimo kuri- 
nius.

Reikia tikėtis, kad Chica-

bet nieko nemokantieji pra
sėdi valanda nei vieno žo
džio neišmokę.

Maręuette Parko lietuvių 
parapijos lapelis “Nativity 
Parish News” naujiesiems 
ateiviams padarė tokius 
pranešima*:

“Naujai atvykusiems svar
bu žinoti! Atvykę iš Euro
pos lietuviai mažai arba visai 
nemoka angelskai, todėl pa
tartina eiti Į bažnyčią ant tų 
mišių, kuriose nesakomi an
gelskai pamokslai.”

Tai va, kada ir kaip ku
nigai “susirūpino” dipukų 
reikalais. Rūpinasi tada,

gos lietuviai, šviesią savo; kai mato iš jų kostumerių 
praeitj atminę, pasirodys turėsią, 
uoliais meno rėmėjais. O, —o—
pažangioji visuomenės da- Vieni iš chicagiečių nu-

KELEIVIO” KALENDORIUS 
. . . JAU BAIGIASI

“Keleivio” Kalendorius 1949 metams jau 
baigiamas išparduoti. Jei kas norėjo ji įsigyti, 
bet neužsisakė, tai prašom pasiskubinti. Jis 
kainuoja 50 centų.

“Keleivio” Kalendoriuje yra įdėta daug 
•skaitymų, eilių, svarbių informacijų, adresų- 
patarimų, yra sudėti apvaliems metams tau
tiški vardai ir šventės, paduodamas saulės už
tekėjimas ir nusileidimas per apvalius metas.

Be to, šių metų Kalendoriuje yra labai 
įdomus straipsnis apie Atomų Energiją. Kas 
nori žinoti, kas yra atomas ir kodėl jis toks 
galingas, būtinai perskaitykite tą straipsnį.

KELEIVIS
636 Ea»t Broadw*y So. Boston 27, Ma**.

sus tuos, kurie buvo svetai-i s*nos*’ kad jis svetainę L- 
nės antrame aukšte. Po to; nuomavo mitingui, o ne 61. 
visus žiūrovus policija pan- moms lodyti n apie .filmu
_____________ 1 1 rodymą nieko nežinojęs.

,Tuo budu jam pavvko pa- 
WILKES BARRE, PA. įsiteisinti. Teismas nei jam

--------  j nei svetainei jokios pabau-
SLA 7-to Apskr. Pikniką*; dos neuždėjo. Bet likieriu 

komisija (liąuor board) Į 
reikalą pažiurėjo kitaip ir

Apie Vieną Biznierių
Vietos stambus lietuvis 

biznierius. John Gustainis, 
paaukojo ŠI.000 tautos rei
kalams. Auką n a s k v r ė 
dviem organizacijom, BAL- 
F’ui $700 ir Amerikos Lie
tuvių Tarybai—$300. J. 
Gustainis myli savo tautą 
ir sena tėvvnę Lietuvą, to
dėl neužmiršta nė savo bro
lių ir sesių lietuvių tremty
je Europoi.

Kiek aš panemu, jis jau 
ketvirtą tūkstanti aukoja, o 
kiek smulkesniu auku yra 
davęs ir ypatiškai šelpęs 
tremtinius, siuntęs maisto 
siuntinėlių , pildęs garanti
jų, kas ir besuskaitvs. Jo 
rezidencijoj jau 6 tremti
niai gyvena ir darbas jis 
iiems duoda, sako jei mo
kėtų anglų kalbos, galėtų 
daugiau darbų pampinti.

J. Gaastainis jaunas bū
damas atvažiavo iš Lietu
vos, kaip ir mes visi atvy
kom laimės ieškoti. Jis dir-

Musų Naujienos 

Birželio 29 d.
Santa Rosa ligonbutvje Ka-i ho sunkV an?»ų Ka
zimieras Kisielius. 61 metui aklose. kiek susitaupęs 
lietuvis. Jis ilgai kankino-! užsidėjo valgomų daiktų 
si ligoninėj, buvo laikoma- krautuvėle. Laikui bėgant 
“geležiniuose plaučiuose,” sekėsi neblogai. Bet kai 
bet liga jį priveikė. Liepos! darbai sustojo kasyklose, tai 

laikymą. Nuo saviškiu tik; 2 d. jo palaikai buvo sude-Į ™ainieriai viską suvalgė- o 
retkarčiais sulaukiąs šiokio * * * * s
tokio pakietėlio. Tai juk 
labai keistas katalikų duos- 
numas, kad negali suaukoti 
užlaikymui savo tokio šulo, 
kaip arkivyskupas J. Ski- 
reckas.

Toliau praloto Krupavi
čiaus pareiškime keistai nu
sakoma anie kovą dėl lie
tuvybės išlaikymo. Krupa
vičius nesako, kad lietuvy
bės išlaikymo viltis yra lie
tuviškose parapijose ir lie
tuvių vienuolvnuose. Na. o 
juk natūralu butu sakvti ir 
natūralu, kad taip butų.
Parapijos ir vienuolynai bu
vo steigiami su viltim, kad

čia mirė

Sekmadienį, rugpiucio 7 
d., SLA 7-tas Apskritys ren
gia išvažiavimą, šioj apy
linkėj visiems gerai žino
moj vietoj, Sans-Souci Par
ke.

Tą diena Į ši pikniką su
važiuos YVyoming Klonio ir 
kitų kolonijų tremtiniai, di
pukais vadinami, kurie nė
ra vieni kitu matę, kuomet 
paliko stovyklas. Jie papa
sakos mums Įvairių Įvykių 
iš stovyklų gyvenimo. Yra 
kvi e č i a m i Binghamtono, 
Scrantono, Mahanoy City ir 
kitų kolonijų dipukai* irt 
šiaip lietuviai.

Prakaituoti nereiks, nes 
bas lietuviškas standas su 
šaltu alučiu ir didelis prū
das pasimaudymui. Parke 
yra visokiu Įvairenybių lai
ko praleidimui. Vakare 
prie gero orkestro šokiai.

Nuoširdžiai kviečia visas
i šį pikniką
SLA 7-to Apskr. Valdyba.

VV1NNIPEG, CANADA

ginti krematoriume. pinigų nemokėjo, nes jų ne
Velionis paliko dideliam

nuliudime žmona Veronikai Tada J. Gustainis turėjo 
ir sunu Adolfą/ Jo smu< bizni likviduoti ir atvažia-
Į>er 6 metus tarnavo karo 
laivyne karininku.

—o—
Liepos 13 d. čia mirė ki

tas lietuvis- 55 metą am
žiaus, A. Baranauskas. Mi
rė dar jaunas ir atrodė stip-

vo Į Melrose Park. čia pra
dėjo iš naujo kurti bizni. 
Turėdamas gerą patyrimą 
bizni išplėtė ir šiandien tu- 
di dvi didžiules krautuves, 
viena Melrose Park, antrą 
Beloit Wis. Abi krautuvės

ras. Palaidotas su kariško-iyra su moderniškiausiai? 
mis apeigomis kareiviu ka-! jkrisymais, pardavinėja mė- 
pinėse. Velionis oaliko ’iu- są, groserines prekes ir yra 
desvje žmoną, vieną poduk-'duonos, pyragų kepyklos.
rą ir posūni. Visko pilna ko tik reikia ir 

viskas yra pigiau, kaip ki-
Liepos 16 d. įžengė i sto- tur, patarnavimas geresnis, 

ną motervstės Cecilija War- Todėl ir pasekmės neblo- 
tos Įstaigos bus lietuvybės nėr su Vincentu Ligzdeliu gos. J. Gustainis stengiasi 

r\ i..j Buvo puošnios vestuvės. I taip patarnauti publikai,
vestuvių puotą susirinko di- kad visi butų užganėdinti, 
delis burvs draugų ir visi Nuo savęs veliju geriaasių 
labai maloniai buvo pavai- pasekmių gerb. Gustainiui 
sinti, o paskui svečiai trau- ir sarbė jam, kad neužmirš- 
kė lietuviškas dainas, o prie ta musų bendrųjų tautos 
geros muzikos šokom jauni, reikalų.
seni ir kuproti. M. Šeštoką*.

tvirtovės. O pasirodė, kad 
tos ištaigos duoda atbulus 
rezultatą*—jos yra nutau
tinimo lizdai.

Ožio Ragas. 

EASTON, PA.

Gabų* Lietuviai
Iš 400 studentų, gavusių 

diplomus gaišiajame Lafay
ette kalidžiuje musu mieste, 
buvo 4 lietuviai. Tarpe ki
tu baigė tą aukštą mokyklą 
Stasys Žemgulis, sūnūs Sta
sio ir Onos Žemgulių. Jis 
baigė mechanikos skyrių su 
inžinieriaus laipsniu?

1943 metais jaunasis Sta
sys baigė Eastono High 
School su pasižymėjimu ir 
gavo stipendiją (scholar- 
ship) mokvtis Lafayette 
kalidžiuje, bet 1944 metais 
buvo pašauktas į kariuome
nę ii\ tik grįžęs 1946 me
tais iš karo tarnybos, galė
jo tęsti mokslą kalidžiuje 
ir siais metais laimingai 
baigė mokyklą. Diplomas 
jam buvo išduotas su pagy
rimu, kaipo atsižymėjusiam 
studentui.

Kiti lietuviai baigusieji

LORDAS IR DAILI MUZIKANTE

Anglijos karaliaus giminaitis, Harewood’o hercogas, 
susituokė su gražia Vienos žyde pianiste. Marion Stein. 22 
metų mergaite, lir nutraukti po susižiedavimn ceremoniją 
Iztmdone. \ -

nutarė, kad svetainė butų 
dvi savaites uždaryta.

Pastarajame pusmetinia
me bendrovės narių susirin
kime kažkodėl tas reikalas 
nebuvo švaistytas ir sasi- 
rinkimas paskubomis užsi
baigė.

Svetainei vadovauja 52 
senesnio amžiaus direkto
riai. Kažkodėl jie vengia 
Į svetainės reikalų tvarky
mą Įsileisti jaunesnių žmo
nių, kurie Įneštų ir naujos 
dvasios ir naujos energijos 
i musų lietuviško centro 
tvarkymą. Svetainės kon
stitucijoj yra pasakyta, kad 
gaspadorius kasmet yra ren
kamas, bet to konstitucijos 
patvarkymo nesilaikoma.

C. C. F. Parengimas
Manitobos lietuvių C. C. 

F. grupė rengia dideli ban 
kieta su šokiais ši šeštadie
nį, rugpiucio 6 d., 8 vai. 
vakare, \Vinnipe£o Lietuvių 
Klubo svetainėje, 240 Ma- 
nitoba Avė. įžanga $1. 
Bankietas ir šokiai tęsis nuo 
8 vai. vakaro iki pusiaunak
čio.

Visas pelnas iš parengi
mo bus skiriamas vietos lie
tuvių klubo svetainės įren
gimo apmokėjimui. C. C. 
F. organizacijai ir lietuvių 
klubui pritariantieji, vietos 
ir apielinkių lietuviai šir
dingai kviečiami atsilanky
ti Į šį parengimą ir atsives
kite savo draugus, pažysta 
mus ir kaimynus. Malo
niai visus kviečiame. »

Rengėjai.

n

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS Jll.OO. 

Pinigus siųskit su užsakymo:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadivay 
South Boston 27, Mass.

SIUNTINIAI Į EUROPA

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame- 
’ ikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 
autieti. tad jos darbus!

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

Už S7.50:
2 sv. kavos. 1 sv. sviesto, 1 sv,.pie

no miltelių, *4 sv. arbatos, 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
sv. tauku, 1 kenukas kondensuoto 
pieno ir 2 pabalai muilo.

llž $10:
3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv.

I pieno miltelių, % sv. arbatos. 1 kvor- 
' ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga

balėlių, 2 sv. taukų, 1 ti sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir
2 rabatai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti deki 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, ką daryti su siunti
niu jt 'SH jįį nebūtų galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti ji sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė
jui atsrsl? Gražinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymus ir pinigus prašome šių 
sti mums šiuo adresu:

Utbaaaian Aid Assoeiation, Iae,
W Ward st.. Worcester, Maaa.

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiū ti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 Ea*t Broadway So. Boston 27, Mas*.

J
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astaikalbčji 
Maikio sa Tėvu

i Karas prieš sąrančius
1874 metais Amenkos va- augalus, žoles, krumus, ja- 

karinėse valstijose pasirodė vus ir ypatingai jie mėgsta, 
dideliais pulkais sąrančiai, svogūnus. Tą daržovę jie' 
Kansas valstijoj tais metais suėda ir lapus ir gumbus, 
liepos mėnesio gale ir rug- nepalikdami nieko. Kada 
piučio pradžioje sąrančiai sąrančiai užninka laukus, 
lėkė tokiais tirštais debesi- He viską nuvalo ir ukinin- 
mis. kad ne užtemdvdavo kams nebelieka nieko, 
siiulc per istisas valandas.,

Lengviausiai sąrančius 
sunaikinti jaunus, kada iie 
išsirita iš kiaušinėliu ir iš
lenda į žemės paviršiu mai
tintis. Tada iie lėkti ne
gali ir turi vietoje ieškokis 
maisto. Jei sąrančiu nai-

Sąrančiai tada padarė nuo
stolių vakarinėms valsti
joms už 200 milionu dole
rių (tų laikų kainomis!). *

187-1-1876 metu sąran
čiu antplūdis privertė fede- 
raline valdžia paskirti mok
slininku komisiją, kuri nėr 
eilę metų turinčio sąrančių 
mvvenima ir iu naikinimo 
budus. Nuo tada Amerika 
paskelbė karą šarančiams ir 
naikina juos be Gailesčio.

kintojai juos užtink” ;r ima
si prieš iuos “reikalingu 
Priemonių.” sąrančiu* sali
ma išnaikinti. Naikinimas 
vyksta tuo budu. kad i?»u- 
niems šarančiams užduoda
mi nuodai. Vietomis iš or-

POLICIJA PAGAVO 161 LOŠIKĄ

Maple Shade, N. J_ policija užtiko lošikų lizdą, kuria
me suareštavo 161 lošiką ir atėmė iš ju 40.000 dolerių. Lo
šimo lizdas buvo įrengtas kaipo sandėlis ir tiktai “pašvęs
ti" lošikai žinojo, kaip ten patekti, liet pateko ir policija. 
Visi lošikai nuvežti į policiją atlikti išpažinti.

kite, kurie jau yra išgelbė
ję tremtinius ir juos ant ko
jų pastatę. Geras darbas 
visada esti palaimintas. 
Tūkstančiai tremtinių bus 
už tai dėkingi ir atsilygins 
už jusu gailestingumą.

BALF’o Valdyba ir 
Imigracijos Komitetas.

JUOKAI

Bet tas karas dar tebėra ne-' laivių išbarstomas užnuody

Jau virš
girdėjai, bizai sako, kad Romos ka- kenčia nuo

laimėtas, jis nuolat eina ir 
šarančiai visiškai nemano 
“besą lvginiai pasiduoti.”
Visai ne.

Šiais metais iš vakariniu 
Amerikos valsti ių vėl atei
na žinios, kad didžiuliai 
pulkai sąrančių rengiasi: “tinkamai 
naikinti ir iau naikina pla
čias Montana-Wyoming ir 
Nevada - California sritis.

tas maistas, kuri sarancia’ 
labai mėgsta ir, užėde. iš
dvesia. Kitur purkščiami 
nuodai virš ganyklų, kad 
užnuodijus žoles, kuriomis 
iauni šarančiai maitinasi. 
Tuo budu, laiku užtikti ir 

pavaišinti.” są
rančiai nebesulaukia spar
nu ir nugaišta nepalikę že- 

kiaušinėliu. ~

Tarp Medžiotojų

Bilis ir būrys jo draugų 
išė'o medžioti. Grįžtant iš 
girios namo Bilis pamatė 
vieną savo draugą Džimį ir 
klausia jo: ,

—Ar visi musų genies 
frentai grįžta namo? v

—Taip, visi grįžta.
—Ar visi šeši grįžta na- 

imo sveiki?—vėl paklausė 
Bilis.

—Taip, visi šeši ir visi 
1 sveiki.
į —Na tai dėkui tau už ge- 
Irą naujieną! Dabar aš ži- 
!nau, kad aš girioje pašo
viau stirną. . . .

Pas Daktarą
, D. , Ligonis sunkiai serga 

u-: atideliotinas reikalas. Pne klausia daktarą: 
įs sio darbo turime susiburti) _ Sakvk da

kada šarančiai pirmą kar-; Tremtinių gelbėjimas šiuo

—Maike, ar tu
kokie dzivuliongai darosi talikai niekam tikę. Tikė- 
ant svieto? jimų yra daug, tėve, ir kiek-

—Nežinau apie ką tėvas vienas turi šalininkų. Jeigu 
kalbi. pasiklausysi, ką jie visi kal-

—Na- ai gi tu neskaitei ra, tai išvada gausis tokia,; na. 
gazietose, kas atsitiko Ten- kad visame pasauly nėra Karas 
nessee šteite? nei vieno gero tikėjimo. Ka

mėje kiaušinėliu. Encrrin- 
miliono akrų žemės ?ai kovojant, arba, kitaip 
•uo sąrančiu užnlu-j tarus, metus i karą daug 

dimo. o sąrančių “pagalbi-i pajėgu, šarančių pavojų <ra- 
nės armijos" vis dar trau-* Įima butu gal ir visai paša- 
kia į natrius laukus, pievas! balinti, iei ne tik Amerika.
• » « • •« a ? - TZ J • _ _ ą • J _ • •

ta labai skaudžiai nuteriojo'metu yra svarbiausis ir ne- 
Kansas laukus, tada dar bu
vo paslaptis, kaip su tai 
kenkėjais kovoti. Dabar ša- visi lietuviai, be jokių pa-i 
rančiu gyvenimas nebeturi žiūrų skirtumo
paslapčių. Ju veislės yra 
surušiuotos, iu gyvenimas 
ištirta*. iu naikinimo budai 
žinomi ir išbandyti, o nau
jausieji nuodai užtikrina 
tikra pergale prieš iuos. Betir ganyklas ir viską naiki- b^t ir Kanada imtųsi lygiai jr b jk]. inj j. orto 

energingų ir neatlaidzių ko-jj- - .. 1 . ., . i2S„_
vos priemonių.

Vienok
nnes sąrančius, 

kuriu yra keletą* rasių vra 
vedamas be paliovos. Ka- nyksta.

sąrančiai ne’s- 
Jie pasirodo stip-—O talikai kritikuoja protesto-

žente'
iaunu

nuv
mergaitę Į 
Dabar 
žmogžudžiai.

-Žinau, tėve. žinau.
temete žmonėms razumą 

Ta jau nebegali atskirti,
mergaitė buvo tikėjimo au- kur teisybė, o kur apgayysj 
u, ~ . tė. Ve- gazietos rašo, kad

smičių jegu neoeisienKa, 
tada i pagalba ateina fede-

uvejų muionu anra 
buvo apvalvta nuo

relinės valdžios agrikultu-1 sąrančiu. Bet dešimtu mi-

ir

-Sakvk, daktare, ar
Tai yra tau

tinis reikalas, kuri turime 
bendromis visų musų
stangomis įvykdyti. iiriiima

Vienas ketvirtadalis visų*8 J ~
tremtiniu pagal įstatymą 
jau atvežta. Dar vra 150,-

man yra vilties pagyti?
—Nėra jokios abejonės,

kad tu pagysi, aš tau ga- 
Pa'i rantuoju 100 nuošimčių pa-

organizacijos ir reikia šiuo
laivuose vietų, o 
metu teturime tik

Ra
—Kaip tai tikėjimo? Rumunijoj bedieviška val- 
—Nes tikėjimo fanatikai dzia uzc‘ai'ė visus katalikų 

prigirddė ja krikštydami. ordinus, o kunigams ir mi- 
—Ar tu Maike. nemeluo- nyskoms įsakė eit darbo 

n~? Juk krikštas reikalin- ieškot, kaip paprastiems lei-

ros fiepaiiamento tam tik
ras skyrius. Karas su są
rančiais prasideda, kada iie 
išsikasa iš žemės ir prade
da rėplioti paviršiuje, grauž
dami visus augalus, kurie 
tik pakliūva šarančiams poras žmngaus dūšios išganv šeriams Na, tai kaip tu . .

mui. Taigi krikštijant ta pikuoji, Malke, ką tas reis-i dantimis. Maždaug birze- 
mergaitė negalėm prigerti. L,a\ . I įo menesi sąrančius iau ga-

—Tas reiškia progresą, ūma suskaitvti. Jei kur

nonų akru nuonais apsėti 
nebuvo gajimvbės. o todėl 
šarančiai visvien išsigelbsti. 
sulauks rudens, rudeni vėl 
dės kiaušinėlius ir pavasari 
iu nasirndvs naivi ir ska’t- 
lingi pulkai. Padėjo kiau
šinėlius senieii šarančiai ru
deni nugaišta.

—TennessAe valstiioi. tė- tėve. 
ve. n-a bažnyčia, kuri lai- —Vot, Maike. tu čia pa
kosi pirmuiu Romos katali- sakei teisybę. Tas progre- 
kų bažnyčios apeigų. Tė- sas, tai tikra zguba žino
vas. turbut. girdėjai Bibli- gaus dūšiai. Kai jis užpo- 
tos nasakoiima. kad šven- navos ant viso svieto, tai 
tas Jonas krikštydavo žmo- nebus nei kunigu, nei baž- 
res Jordano unėi. Taied įr nyčių. Na, ir kaip tada ga- 
š’tie Tennessee katalikai ti- lės žmogus gyventi? 
ki. kad norint tinkama1' —Tėvas klysti. Jei ne
žmogų apkrikštvti. butinei bus kunigų, bažnyčių ir vie- 
mikia ii imurdyt upėn. Taip n uolynų, tai žmonėms bus 
ie padarė ir su ta 14-kos lengviau r-asaulv gyventi, 

metu mergaite. Marcareta nes nereikės šerti tiek daug 
Hiapmanaite. Du vvrai ive- dykaduoniu. Be to, niekas 
dė ia vandenin iki kaklo, jų nebaugins velniais, pra- 
o tračias. kunigas Franklin garo ugnimi ir kitokiais ne- 
T.ev.is. užpylė iai vandens butais baubais. Net ir da- 
ant galvos, lvgiai taip kaip yatkos galės ramiai miego- 
šventas Jonas darvdavo. ir ti, nes velnio ragai joms ne
pradėjo darvti kitokius bur-J sisapnuos.
tus. O upė po lietaus buvo, —Maike, jeigu aš grieko 
patvinus ir ėjo smarkiais nebijočiau, tai už tokią 
verpetais. Vanduo parbloš- šnektą žiebčiau tau per 
kė nuo kojų tuos vyrus ir, marmūzę!
mergaite. Vvrai išsigelbė- —Tėvas bijai ne “grie- 
jn. bet mergaite vanduo nu- ko«” bet policijos.

Siais metais, jei šarančiai 
nors ketvirtainio iardo plo- nadarvs dideliu nuostoliu, 
te atrandama virš 30 šaran- tai tik todėl, iog gresiamų 
čiukų. apskričių agentai valstijų apskričiu savivaldv- 
tuoį pradeda nuodugnesniI bės neskvrė ar neturėjo už- 
tyrinėiimą ir šaukia i talka' tenkamai pinigu vesti milž

tai kovai prieš sąrančiusorlaivius su amunicija są
rančiu naikinti.

Šiais metais daugelyje 
vietų šarančių “derlius” pa
sirodė perdaug geras, ket
virtainio jardo plote dau
gely vietų užtikta po 300 
ir 400 šarančių. o kai ku-

Gal ir farmeriai neparodė 
reikalingo pavojaus suprati
mo.

Agrikultūros departam^n 
to skyrius, kurio žinioje 'ra 
vadovavimas karui prieš są
rančius. turėjo šiais meta:*

riose vietose jų rasta net po j viena miliona doleriu kovai 
2,5000 vieno ketvirtainio prieš sąrančius. Tas skv- 
jardo plote. Ypatingai Ne-įrius turi nuolat “mūšio lau- 
vadoje buvo užtikta tieki ke” 3 orlaivius, o birželio 
daug šarančių ir dideliuose! menes’ buvo pasamdyta dar 
plotuose. Liepos mėnesį jau-1 30 orlaivių, kurie nuo ryto 
ni šarančiai įgauna spar-jiki vakaro skraidė šaran- 
nus ir liepos gale jie paky- čiais užkrėstuose plonuose

nešė tolyn ir ii prigėrė. Tai 
ve. tėve- kodėl aš sakau, 
kad ’i buvo tikėjimo auka.

—Maike. aš tau pasaky
siu. kad toks tikėjimas tai 
ne tikėjimas. Jeigu ta mer 
raitė butų atvesta i šventą 
bažnyčią, tai ji nebūtų pri
gėrusi.

—Tėvas kalbi apie “šven
tą bažnyčią.” Bet ar žinai, 
I ad ta Tennessee kataliku 
bažnvččia irgi vadinasi 
šventa? Pilnas jos vardas 
“ra: “Dievo ir Kristaus 
Sventvbės Bažnyčia.” Tai-

—Tfu ant tavęs ir tavo 
policijos! Ivedei mane į 
zlastį, tai dabar turėsiu pa- 
sigert.

—Kai išsipagiriosi, tėve. 
galėsime ir vėl pasikalbėti.

Nieko, Nieko . . .
—Ko tu tu ieškai, mano 

mielas, — paklausė meili 
žmona savo vyrą, kurs ko 
tai ieškojo po stubą.

—Nieko, brangioji, tikrai 
aš nieko neieškau.

—Jei taip vyreli, tai pa
žiūrėk tame butelyje, kur

la į orą ir skrenda ieškoti 
nauiu ganyklų. Tada ša
rančiai yra labai navojingi, 
nes yra alkani, labai 
ir gali sunaikinti 
akrų laukų.

Atsiganę laukuose šaran
čiai rudeniop padeda kiau-

ir kraniio tuos kenks-ninmi* 
vabzdžius nuodais arba sė
jo užnuodytą pašare. 

Apskričiu savivaldvbės. 
milionus kurios vietose veda kove 

prieš sąrančius, neturi už
tenkamai tarnautoju, kad 
galėtu ganyklų platvbo* iš

ra.iųs

šinėlius i žemę, o pavasarį’ tyrinėti, ar kur nenasirodė 
;č h, - • .. šarančiukai. Anskritvs sten-įs tų kiaušinėlių išsirita 
nauja gentkartė šarančių, 
tik jau daug skaitlingesnė, 
o todėl ir daug pavo’inges- 
nė. Šarančiai kiaušinėlius

gi šventesnio vardo ir patsisenjau buvo šnapsas, ten at- 
pepiežius nesugalvotu. :ra?i tą nieką.

—Maike, švento vardo i ------
Juo didesnė bus Tavo 

Lietuvai gelbėti auka, juo 
Ale ko jie ver- Tėvynė bus Tau labiau dė 

• w kinga. Aukas priima Ame-
—Tėvas manai, kad bam- rike* Lietuvių Tarvba ir jo? 

ria: nieko neverti, o bam ! skyriai.

rražtonka. Lietuvos bam- 
b’zai ir~i savo mokslą vadi- 
ra šventu.

—O, daktare, net 100 
nuošimčių?

—Taip šimtą nuošimčių! 
, Matai, ta liga, kuria tu ser- 

aPĮelsi, iš dešimties ligonių dė
mės

didelių platybių žmonių ak- 8,000 garantijų, kurių už 
tingo bendradarbiavimo, 
kad tą “plėgą” išnaikinus.

Šarančiai vra ne kas ki
tas, kaip dideli, lekiantys ir 
šokantys žiogai. Jų vra vi
sokiu veislių ir žmonės iuos 
'au žino nuo biblijos laikų.
8ako, kad ir žvdus vaduo
jant iš Egvpto nelaisvės garantijų
Maižiešius Egypto laukus; ---------- 1
buvo apleidęs šarančiais.!
Tada iau šarančiai buvo' 
žemdirbiu rvkštė. tokia! 
rykštė iie ir šiandien tebė
ra, jei su jais nekovojamą.'

Jei dabar šarančiai nuės 
vakarinių valsti iu faiTneriu 
lau1 us. tiems farmeriams; 
maža tebus nusiraminimo iš 
° va n "eilios naša korimo, jog 
žmonės gali valgyti sąran
čiu*. šventas Jonas evan
gelistas, sako, valgė sąran
čius su medumi ir jo sveika
tai tas nieko nepakenkė.
Farmeriai tokio maisto var
gu norės.

—F. V.

4TVYKO
TREMTINIŲ

giasi įtraukti į karą prie-' 
šarančius visus farmerius 
ir, jei tik kur farmeriai pra
neša, kad ju ranvklos* ar

Liepos 23 d. į Bostoną 
laivu “General Heintzel- 
man” atvyko 50.000-ta«ai 
tremtinys nagai DP įstaty
mą. šiame skaičiuje lietu
vių atvyko 8,736. Tai ne 
mažas, palyginamai, skai
čius. kuris pasiekta dėka 
Amerikos lietuviu, kurie iš 
pat pradžios, nieko nedels
dami yra užpildę darbo ir 
buto garantiias. šis laimė- 
rirra* nriklauso tiems musu 
tautiečiams, kurie buvo iš
tikimi tautiniam jausmui ir 
veikiai suprato ’ ištikusią 
musu tautos nelaimę. .Tų 
nuopelnai niekad nebus 
miršti.

Tremtiniu pervežimas iau 
’sisiubavo ir vyksta sparčiu 
tempu. Dabar turime visi! 
susirūpinti, kad nepritruk- 
tnme garantijų ir dėliai to 
lietuviu pervežimas nesusi- 
trukdvtn.

Kviečiame visus be atidė
liojimo pildyti darbo ir bu
to garantijas. Jei kas ne
turite yiminiu bei pažįsta-, 
mų, tei išrašykite garantiią 
"• nepažįstamai tremtinių

pa-

deda “kekėmis” Ivg i mai- laukuose pasirodė birželio
siukus, kiekvienoj kekėj vra 
nuo 24 iki •

jauni šarančiukai, 
tokiems farme- 

duoda nemokamai 
, “ke-1 užnuodyta pašarą kad far-

kiųj kiaušinėlių. Taigi, iš; menai savo ganyklose ir 
laukuose ta pašara išbars
tytų ir kenkėjus išnaikintu

menesi
36 kiaušinėlių ir apskritys 

viena sarančiaus patelė ga-* riams A 
li padėti iki 4 tokiu

vieno saranciaus srali išsi pe
rėti pavasarį virš 100 nau
jų šarančių! Yra šarančių,
kurie dauginasi du kartus ar per apsileidimą nepatik- 
per metus, jie deda kiauši- rina savo ganyklų ir nieko 
nėlius pavasarį ir rudenį ' nedaro, kad šarančius išnai- 
Pavasariniai kiaušinėliai ru- kinus, tei šarančiai

Bet jei farmeriai nesuspėja* ♦! • 1 *  A • 1

apsi- Ir

teks kokiems 4 menesiams. 
Dar yra daug lietuvių, ku
rie laukia garantijų iš bro
lių ir sesių amerikiečių. Ne
apvilkime jų. Jei ne gimi
nystės, tai tautinis ir artimo 
meilės ryšys mus įpareigo
ja ištiesti ranką skęstan
čiam. Nesibijokite išduoti 

Pažiūrėkite
IIĖIX)S VĖLIAVA

Amerikos žvaigždėtoji vėlia
va prie Georgia valstijos na
mo. Atlanta mieste, iškelta 
atvirkščiai, kaipo ženklas, 
kad valstijos senatas negali 
apsispręsti ar Įvesti naujas 
mokesčius. Gubernato prašė 
$21.500.000 papildomu mo
kesčiu.

jvyni miršta, o dešimtas pa- 
Įgija. Mano devyni ligoniai 
jau mirė ta liga, o tu esi 
dešimtas, todėl tu turi pa
gyti-

Ir Žmonos Nebijo

Kunigas nori Įkalbėti gir
tuokliui, kad jis mažiau be- 

į lankytų saliunus ir duoda 
jam tokį patarimą:

—Klausyk, mano mielas, 
kada tau užeina noras iš
gerti šnapso, kodėl tu ne
pagalvoji apie savo žmoną 
namuose? Pabandyk ją 
prisiminti ir matysi, kad 
tau praeis noras gerti.

—Dvasiškas tėveli.—atsi
liepė girtuoklis,—kada man 
užeina noras gerti, aš tada 
nieko nebijau.

Neina į Bažnyčią
Kunigas susitiko vieną 

parapijoną, kurs jau ilgoką 
; laiką nebepasirodė bažny
čioje, ir klausia jį:

—Sakyk, mano mielas, 
kodėl tu nebeateini į baž
nyčią, aš tavęs jau senai ne
bemačiau Dievo namuose?

—Tas tiesa, dvasiškas tė
ve- aš nebeinu į bažnyčią 
dėl trijų priežasčių: man 
nepatinka tamstos pamoks
lai, man nepatinka tamstos 
giedojimas ir tamstos baž- 

; nyčioj aš pirmą kartą susi
tikau mano žmoną.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko
mis Antrąjį Lietuvos Gel
bėjimo Vajų.

denį jau yra ėdrus šaran- spamoja ir išskrenda į pla- s umai. Atvykusieji tremti-1 
žieminiai kiauši- tų pasaulį kitų fermerių n,ai jums galės pagelbėti, 

nėliai išsineri nnvocoi-; *” mmvlriu naikinti i t ekomenduoiant savo maneliai išsiperi pavasarį. ^ ' laukų ir ganyklų naikinti, (rekomenduojant 
Šarančiai rija visokius Prieš 75 metus (1874 m.), žįstamus.

savo pa-

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

Atsiminimai ir Mintys
Tai via 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. Boaton 27, Maw.

>
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Visuomenės Vėžys
Visuomenės Vėžys Reika* mus globojančioms įstai-

lingas Operacijos

Prieš porą dienų sutikau 
savo gerą pažįstamą ir pa
dorų lietuvį, atvykusį iš už 
šimto mylių į mano gyve
namąją vietą, kad pasiguos
ti savo draugams dėl ištiku
sios jį bėdos ir kad pasitar
ti, kas jam toliau darytina. 
Mano tasai draugas yra są
moningas žmogus, ryškus 
demokratas, aiškiai neprita
riąs nei bolševikiniam nei 
fašistiniam totalizmui. Jis

goms
Patirta taip pat, kad šie 

skundai dažnai fabrikuoja
mi, suvedant asmenines są
skaitas. Pasitaiko, kad 
tremtinys, išvykdamas iš 
Vokietijos ar jau būdamas 
užjūrio kraštuose, norėda
mas atsiskaityti su savo as 
menišku priešu, rašo skun
dą, paremtą vien keršto 
motyvais, kurio turinys vi
sai neatitinka tikrenybę.

Mus globojančios įstaigos 
. . . ® nekartą priminė tremtinių

vbuvo pasiruosęs emigruoti atstovams apie didelį 
j Amerika ir beveik visus
busimos kelionės reikalus 
buvo sutvarkęs. Namuose 
(stovykloje) pas ji žmona 
su kūdikiu, nesenai‘išvydu
siu pasaulį, ant rankų ir su 
kitu, kiek paaugėjusiu, vai
kučiu. Su tokia šeima svei
kam vyrui likti Vokietijoj 
nėra iokios nerspektvvos: 
nustosi IRO globos liksi be 
darbo ir duonos; tad emi
gracija į pastovesnio gyve
nimo kraštą yra būtina.

Tasai musų tautietis pa
siskundė einąs iš traukinio, 
visą naktį nemiegojęs ir 
esąs moraliai pritrenkta*.
Mat diena prieš tai jį pasi
kvietė amerikonų tūlos 
įstaigos pareigūnas, kvotė 
visą dieną, sudarinėjo sieks
nines ankietas ir kaltino jį mi tik musų tėvynės prie-

Krįstų skundų kiekį ir reiškė 
savo nusistebėjimą tokiais 
skundais.

Netenka aiškinti, kac 
skundai, pagrįsti asmeni
niais išskaičiavimais, yra 
žalingas veiksnys. Kiekvie
nas civilizuotas žmogus tu
ri suprasti, jog toks nepa
grįstas skundimasis yra že
mos, nekultūringos bei ma
žai civilizuotos asmenybės 
padarinys. Tai kenkia mu
sų bendruomenei, laikinai 
trukdo apskųstiems tremti
niams emigraciją ir apsun
kina įstaigos darbą. Tokie 
nenagrįstų skundų, rašeivos 
keldami nerimą musų trem
tinių tarpe, varo pragaištin
gą darbą, užmiršdami esą 
lietuviai, tuo pasitamauda-

ty leidžiamo “Musų Kelio” 
nr. 46 (236) redakcija pa
talpino inž. St. Skurvydo 
vieša padėka. Jis t. k. rašo:

Man rengiantis emigruoti 
į USA, kelių asmenų buvo 
duotas apie mane piktas pra
nešimas, kad aš esu komunis
tas ir chroniškas alkoholikas. 
Prieš sėdant į laivą asme
nims, kurie padėjo man dėl 
tų kaltinimų pasiteisinti, 
reiškiu viešą nuoširdžią pa
dėką. . . .

Aiškinimas ir tyrimas 
Butzbache tęsėsi 3 savaites '.r 
3 savaites Grohn’e. Šio ne* 
teisingo apkaitui .mo, vargo ir 
netikrumo kaltininkais yra 
Kassel-Metenbergo DP poli
cijos tarnautojai p. p. Vai
čiūnas, šimonėlis ir Dobro
volskis Jonas (mano pabr.).

bolševizmu. Kaltinimai be 
jokiu irodvmu ir vien tušti 
tvirtinimai, jų tarpe, kad

sams.
Lietuvių Tremtinių Bend

ruomenės Centro Komitetas
ginčus vedęs su tulu kuni- susirupinęs šią taip ža
gu, važinėjęs į miestą, ku- įįngą įr negražią ydą iš niū
riame jis niekados nebuvęs. sų bendruomenės narių tar- 
dalvvavęs “slaptame” susi- pį išrauti ir daryt mus ga
rinkime, kur, skundiku tvir- nmu* žygius skundėjams 
tinimu, blogai atsiliepta demaskuoti. Be to, visų ži
apie Trumaną, žodžiu, žmo
gus “nuzalatintas” nuo gal
vos iki kojų. Amerikonas 
kvotėjas, pavyzdžiui, žino. 
kad lietuviai tun “skaitlin
gą” organizaciją VLIK’ą 
U’ .nelabai sutinka su tardo
mojo aiškinimais kas. iš 
tikrųjų, yra tasai VLIK’as.

nomų melagingų skundėjų 
vardus ir jų dabartines gy
venamas vietas, neatsižvel 
g!£St ST jie yra tremty
je ar jau įsikūrę, už perdė
tų žinių skleidimą skelbs 
viso pasaulio spaudoje, kad 
visi lietuviai žinotų su kuo 
turi reikalo ir galėtų nuo to-

Be j lačių komentarų ais 
ku, kiek žalos padaryta jr 
kiek rūpesčių pakėlė triiii 
niekšų apskųstasai inžinie
rius St. Skurvydas. Pora 
dešimtų pašalinių žmonių 
jų tarpe visa eilė svetimsa 
lių, turėjo įrodinėti, kad ap 
skųstasai nekomunistas ir 
nealkoholikas. Kokia gė
da, kad musų tautoje toks 
skundikų elementas reiškia
si. Diplomuotam, visuo 
menei žinomam vyrui, p 
St. Skurvydui, buvusiam 
gimnazijos direktoriui ir 
LTB komiteto pirmininkui 
per 6 savaites pasisekė sa 
vo nekaltumą Įrodyti, bet 
kuriuo budu pasiteisins 
toks pilietis, kurs tokios pa
dėties neturi, kurį skundžia 
ne paprasti policininkai, bet 
diplomuoti ir kvalifikuoti 
skundikai? O tokių skun
dikų yra. Didelė gėda, bet 
tokių yra!

Tremty išeinąs “Minties” 
laikraštis, š. m. nr. 60 įdėjo 
Vyt. Alanto rašinį “Grono- 
Bremeno stovykloje” ir sky
relyje “Skundų teroras” ra-

KELEIVIS, SO. BOSTON
ATSTOVŲ RŪMAI KEIČIA ADRESĄ

Atstovų rūmų tarnautojas Vietor H. Harding (kairėj) 
iškelia parlamento ženklą naujoj vietoj, kur posėdžiaus 
svarbiausios atstovų rūmų komisijos, kol senosios patallpos 
bus taisomos. .Dešinėj atstovų rūmų pirmininkas (speak- 
er) Sam Rayburn atidaro posėdį.

aiškiai žinomų skundikų reikalauti iš emigraciją 
pavardžių viešumai, jau da- tvarkančių organų, sulaiky- 
bar yra reikalingas ir darv- ti ir neleisti emigruoti tiems 
tinas, kad sudrausminti asmenims, kurie tuos skun 
tuos niekšingus kenkėjus. dus yra įteikę, kol skundi 

Yra žinomi faktai, kad mų bylos nebus išaiškintos 
pereinamose emigracinėse ir išspręstos. Dabar skun- 
stovyklose, greta sulaikytu- dikai galvoja pasislėpti 
jų ir įskųstųjų, gy vena ir Amerikoje ar kitame kraš- 
ruošiasi emigracijai jų te. būdami tikri, kad jie ne- 
skundikai ir denuncijantai. bus išaiškinti. Ne. vyru- 
Pirmieji sulaikomi, kenčia čiai padorieji lietuviai tuos 
nepagristą ir nepelnytą niekšus privalo išaiškinti, 
skriaudą, nes neturi skundi- išvilkti Į dienos šviesą ir 
kams demaskuoti aiškių parodyti Juos, kaip jie at- 
irodymų, nors žino ir iau- rodo. Nenustebkite, jei tų 
čia kas juos įskundė. Šito- niekšų tarpe atsiras kvalifi- 
kiais ir kitokiais atvejais, kuotu ir aukštą “moralę” 
įskųstieji privalėtų, nenuro- skelbiančių vyrų. 
dant skundiku pavardžių, J. Butautas.

bruzdėjimai pastebimi visose 
buvusiose Baltijos valstybė
se. Tų kraštu gyventojai, 
matomai, įsivaizdino, kad vo
kiečių kariuomenė lies savo 
kraują, kad pastačius naujas 
vyriausybes tose valstybėse 
nykštukuose, o tos vyriausy
bės, karui pasibaigus ar dar 
jam beeinant, persimestų į 

musų priešų pusę. Tai yra 
vaikiškas, naivus jų įsivaiz
davimas. kurs nedaro į mus 
jokio įspūdžio. Tik kaizeri
nis Vokietijos režimas galė
tų pradėti tokią trumparegę 
politiką. Nacionalsocializmas 

yra nepalyginamai daugiau 
šaltakraujiškas ir realistiš
kas tokiuose klausimuose. 
Nacionalsocializmas daro tik
tai tą, kas yra naudinga vo
kiečių tautai ir šiame reikale 
musų tautos interesas neabe
jojamai reikalauja įkurti Bal
tijos kraštuose griežtą vokiš
ką tvarką, visai neatsižvel
giant į daugiau ar mažiau 
pateisinamus reikalavimus tų 
mažų tautų ten gyvenančių.”

Tai visa Goebbelso “lais
vė” Baltijos kraštaams. Tos 
laisvės lietuviai, latviai ir 
estai butų nematę, kaip sa
vo ausu. “Griežta vokiška 
tvarka” butų pasilikusi vi
siems laikams, Baltijos 
kraštai butų suvokietinti, o 
vietiniai gyventojai butų 
paversti į vokiškos “kultu 
ros” pakraiką.

Iš to Goebbelso pasisaky
mo matyti, kokie musu tau
tos judošiukai buvo visi tie 
“nacionalistai,” “aktivistai” 
ir kitokie Gestapo agentai- 
kurie padėjo vokiečiams 
plėšti savo tautiečius ir bar
bino Fiureri, kaipo Europos 
“gelbėtoją.”
Hitleris ir Atomai

nebepajėgė Rusijos nuka
riauti.

Kami beeinant Goebbels 
vis labiau suprato, kad su 
Rytais reikia kas nors da
ryli. 1942 m. balandžio 25 
d. Goebbels savo dienyne 
sako:

“Ukrainos gyventojai buvo 
daugiau negu linkę pradžioje 
skaityti Fiurerį Europos gel
bėtoju ir sveikinti kuo širdin
giausiai vokiečių kariuomenę. 
Bet ta ukrainiečių laikysena 
visiškai pasikeitė kelių mėne
sių bėgyje. Mes sudavėme 
rusams ir ypatingai ukrainie
čiams perdaug skaudžiai 
per galvą musų atsinešimu 
link jų. Smūgis j galvą ne
visada yra tinkamas argu
mentas,—tas tinka in ukrai
niečiams ir rusams.”

Su “smugiu į galvą” dar
gi “Europos gelbėtojas” ne
sugebėjo pasidaryti draugų, 
o priešų priveisė tiek ir 
tiek. Goebbelsas geriau už 
kitus nacių čyfųs tą supra
to ir jis savo dienyne vie
naip vien skundžiasi, kad 
negalima laukti iš ukrainie
čių ir rusų meilės ir pagal
bos, jei su jais elgtis, “kaip 
su gyvuliais,” jei juos dau
žyti per galvą ir apiplėšti 
iki paskutiniojo duonos ką
snio.

rr j • • j j - kių žemos moralės žmoniųTad įsivaizduoKite pade-
ti: Suktus ir pasislėpę skun
dikai, jiems tikįs ameriko
niškos įstaigos pareigūnas 
—kaltintojas ir vargšas kal
tinamasis. Padėtis aiški— 
emigracija sukliudyta, daug 
truks laiko kol įrodysi, 
kas, iš tikrųjų, esi.

Iš tardytojo klausimu gan 
aišku, kas galėjo toki ab
surdiška skundą iškelti. 
Lietuviškoje tremties šeimo
je susisuko sau lizdą niek
šai—skundikai. Padėtis yra 
rimta, tą rodo faktai.

Dėl skundikų šėlimo turė
jo pasisakyti ir Lietuvių 
Tautinės Bendruomenės 
centro komitetas. Jis priė
mė nutarimą, kuriame sa
ko: ,

—o—

apsisaugoti.
Šia proga pranešama, kad

vienoie stovykloje vienas 
skundėjas buvo demaskuo
tas, už melagingą skundą 
mus globojančių įstaigų 
jam atimtas DP statusas ir 
jis bus grąžintas į Tarybinę 
Lietuvą.
L. T. B. Centro Komitetas.

Šis labai sveikintinas LTB 
Centro Komiteto nutarimas 
tilpo tremtinių spaudoje š. 
m. birželio 25 dieną. La
bai gaila, kad Bendruome
nės Centro Komitetas nepa
skelbė visuomenės žiniai 
pavardės to niekšo, kuriam 
globojančios įstaigos atėmė 
DP statusą. Centro Komi
tetas tą tučtuojau turi pa-

Skundikai Bu. Demaskuo- *»*«. ncs priešingu atveju 
♦ ♦ čia atspausdintas nutarimas
J pasiliks tik žodžių varsty-

Lietuvių Tremtinių Bend- mas ir teigiamų rezultatų 
ruomenės Centro Komitetą neduos, 
dažnai pasiekia žinios apie Šių metų birželio 15 d., 
skundus, kuriuos musų t y., dar prieš minėto LTB 
tremtiniai siunčia įvairioms nutarimo paskelbimą, trem-

Bet didžiausią baimę suda
ro ne “konsulai,” ne bausmės, 
bet savųjų skundai. Neži
nau, kaip kitos tautybės, bet 
mes. lietuviai, reikia su di
džiausia gėda pasisakyti, 
ypač pasižymime. Kiek čia 
lietuviu sėdi dėl skundų, ne- 
žinau, bet kad sėdi, tai fak
tas. Vienas seniau čia gyve
nęs lietuvis (taip pat dėl 
sundo) man pasakojo, kad 
kai kurie stovyklos gyvento
jai biją dėl skundų ir iš kam
bario pasirodyti.

Lietuviai čia savo tarpe pa
sakoja tiesiog judošiškai tra
gišką atsitikimą. Vieną vy
ruką staiga sulaikė ir. kaip 
paprastai, nepranešė kodėl. 
Likusieji stovykloje draugai 
patyrė, kad jis sulaikytas už 
tai. jog neapmokėjo sąskai
tos vokiečiui siuvėjui, kuris 
buvo apskundęs IRO įstaigai. 
Draugas stovykloje suorgani

zavo rinkliavą, apmokėjo siu
vėjui ir tas skundą atsiėmė. 
Sulaikytasis Grohne išvažia
vo. bet prieš iššvažiuodamas 
parašė skundą prieš savo 
draugą, kuris organizavo jam 
pagalba.

Gnn K Kol c/l 
IVJVFVMLIVIOVJ viviij

Hitlerio Artimiausias Bendradarbis Kalba Apie “Rytus* 
Kodėl Vokiečiai Pralošė Karą? Goebbels

Akėja Savo Partinius Vienminčius;
Hitleris ir Atombomba

Hitlerio režime Vokieti- iš kurių negalima buvo 
joj Dr. J. Goebbels buvo laukti nei laisvės, nei dargi 
“propagandos ministeris.” pakenčiamesnio gyvenimo, 
bet tikrumoie tas mažasis netru po Stalino priespauda, 
šlubis, žydiškos išvaizdos Toks nusivylimas naciais 
Pareinio vokietis, buvo už- ypač greit pasireiškė Balti- 
ėmęs veik antrą vietą po jos kraštuose ir Ukrainoje. 
->aties Fiurerio. Ypatingai 1942 metais kovo 6 d. 
<aro metu Dr. Goebbels su- Goebbels savo dienyne ra- 
gebėjo vis daugiau ir dau- šo:
pau. valdžios pasiglemžti ir į “Saugumo tarnybos rapor- 
aktiškai buvo \ntę> vokie- ^as prane^3 man apje padėtį 
ijos vidau." politiko^ neap-. okupuotoj Rusijoj. Bendrai 

rėžtas valdovas. Hitleris* paėmus, padėtis vra daugiau 
vedė karą. o Goebbels Į nepastovi, negu buvo mano

ma. Partizanų skaičius kiek
vieną savaitę didėja. Parti-

Angliškai - Lietu viskas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 

parankaus 4” x 5* 2 formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadway. So. Boston 27, Mass.

Vyt. Alantas nemini to 
niekšo, įskundusio savo ge- 
radėją ir draugą, pavardės 
įskundimo faktų spaudoje 
kėlimas ir jų išviešinimas 
be abejonės yra niekšams ir 
skundikams įspėjimas. Ta
čiau to maža. Lietuvių Ben
druomenės Centro Komite
to pasižadėjimas visų žino
mų skundikų vardus "ir pa 
vardes, nežiūrint kur jie be
gyventų, svetimuose kraš 
tuose ar tremty, skelbti viso 
pasaulio lietuvių spaudoje, 
gali tikrai sudrausti menkos 
moralės žmones, tad visi kas 
yra nuo skundikų nukentė
jęs ar tebekenčia privalo
(1) išaiškinti jų pavardes
(2) surinkti visus jų kaltu 
mą įrodančius dokumentus 
kad susikūrus Pasaulio Lie 
tuvių Bendruomenei, įregis
truoti juos į musų tautos at
matų sąrašus. Paskelbimas

šeimininkavo Vokietijoj. į
Todėl Goebbelso dienv-j 

nas, ar asmeniški užrašai, 
vra labai įdomus skaityti. 
Iš jų sužinome labai daug 
hitlerinio režimo “paslap
čių.” Tiesa, sudaužius Vo
kietiją visos jos hitlerinio 
režimo paslaptys buvo iš
keltos viešumon, to režimo 
šunybės ir moralinis supu
vimas buvo parodyti ir teis-

1942 m. kovo 21 d. Goeb
bels pasakoja įdomių daly
kų apie vokiečių atominius 
tyrinėjimus. Jis rašo:

čių mokslo vėliausius pasiekimus. 
Tyrinėjimai atominio naikinimo 

* srityje dabar jau taip toli pa
žengė, kad jų rezultatai gali buti 
panaudoti karo vedimui. Milži
niškas naikinimas, kaip sakoma, 
gali buti atliktas su mažiausiomis 
pastangomis, taip jog perspekty
vos ilgesnio ar vėlesnio karo yra 
pasibaisėtinos. Moderniška tech
nika duoda j žmogaus rankas to
kią naikinimo galią, kuri yra sta
čiai neįtikėtina. Vokiečių mokslas 
šitoje srityje yra pirmoje vietoje. 
Svarbu yra, kad mes pralenktume 
visus kitus, nes kas pirmas pa
naudos tą revoliucinę naujenybę 
šiame kare, tas turės daugiau pro
gos jį laimėti.”

zanai šeimininkauja plačiose 
okupuotos Rusijos srityse ir 
plačiai vartoja terorą. Na
cionaliniai judėjimai okupuo
tose srityse darosi kaskart 
daugiau įžūlesni, negu pra
džioje buvo manoma. Tas 
reiškiasi ir Baltijos kraštuo
se ir Ukrainoj.”

Dr. Goebbels savo dieny-
muose, ir spaudoje, ir dau- ne pastebi. kad padėti rei- 
gelyje kitų atsitikimų. Bet kia “taisyti”’ ir reikia’ dau- 
niekas taip neparodo to re--griau žydų skersti. Jis sako: 
žimo veidmainiškumo, bar- «Aš manaU) kad juo dau- 
bariškumo ir savorisko kyt- gįau žvdu bus ijkviduota, 
rūmo, kaip paties Dr. Goeb- JUO ]abiau bus konsoiįduo- 
belso atviri prisipažinimai.
Hitleris ir Rytai

1941 m. Hitlerio armijos

ta Europos padėtis po ka
ro.’’ Kartu jis pastebi, kad 
“Maitinimosi padėtis oku-

„ . T> •• du- puotose Rytų teritorijose 
įsiveržė 1 Rusiją. Baltijos vva ypatingai sunki. Tuks 
kraštuose vokiečiai buvo
pasitikti, kaip “išvaduoto
jai.” Panašiai pasitiko vo
kiečius ir Rusijos gyvento
jai, ukrainiečiai- baltgu- 
džiai ir net patys rusai, ku

tą nčiai ir dešimtys tūkstan
čių žmonių miršta iš bado ir 
niekas nepakelia net piršto,
kad juos gelbėti.”

Žmonės okupuotose teri-
toriiose miršta iš bado, bet

riems visiems Stalino kru- Goebbelsas turi tik vien 
vinas ir žiaurus. viespatavi- vaistą—“skersti žydus”!
mas buvo dasiėdęs iki gyvo . . D . . . .1 , Tiesiog apie Ba lti j o s

/ 1 - i • «r.-.»i,mtA kraštus (Lietuvą, Latviją ir• -®e‘ V".k' , GoekM* kalba
;ai greit 1942 m. kovo 16 d. Jis
svieso). Jie pasirodė ziau- -
rus plėšikiški, išdidų ir;raso*rus plė; 
prasimelavę U'/ka' iaht< -1- ’ ‘Rytuose

Iš to Goebbelso užrašo 
matyti, kad vokiečiai atomų 
tyrinėjime buvo tolokai pa 
žengę ir vienu laikotarpiu 
tikrai stovėjo kitų tautu 
priešakyje. Bet Hitleris nu
kreipė vokiečių mokslinin
kų energija į lekiančias 
bombas. Jis “nepasitikė
jo” žydiškoms teorijoms, 
nepasitikėjo žymiajam vo
kiečių atominiam moksli
ninkui Planck’ui o, karui 
beeinant, neskyrė fizikos 
mokslui reikalingo dėmesio 
ir lėšų. Taip vokiečiai ir 
nebepasigamino atominės 
bombos, kurią pirmieji išra
do amerikiečiai su Įvairių 
tautų mokslininkų pagalba 
Hirosima pilnai patvirtino 
Goebbelso pranašystę apie 
“revoliucinės naujenybės“ 
reikšmę kare.
Žiaurumas Neapsimoka

Goebbelsas skundžiasi ne 
iš gailesčio ir ne iš žmoniš
kumo, bet žiūrėdamas vo
kiečių interesų. Jis manė, 
kad užkariautos Rusijos gy
ventojams reikia pažadėti 
“žemę ir tikybos laisvę-” 
bet Fiureris buvo priešingas 
tokios proklamacijos išlei
dimui, o kvailys Rosenber- 
gas, užkariautųjų sričių mi
nisteris, manė, kad su už
kariautais žmonėmis reikia 
elgtis kaip su vergais ir juos 
taip užbaidyti kad jie bijo
tų ir pajudėti.

Didelė panieka prie “že
mesnės rasės” žmonių, ne
gailestingas plėšimas oku
puotų sričių, visiškas -nesi
skaitymas su jokiu žmoniš
kumu, visa tai sukėlė prieš 
nacius užkariautų sričių 
žmones, o vėliau, kada ir 
bolševikų valdomos Rusijos 
žmonės sužinojo, kaip vo
kiečiai marina badu paim
tus belaisvius, priešinimosi 
dvasia sustiprėjo ir Stalino 
viešpatijoj. Pavėluotas pa
žadas duoti “valstiečiams 
žemę” ir panaikinti bolše
vikiškus išnaudojimo dva- 
rus kolchozus, šiek tiek ati
taisė vokiečių vardą užka
riautose sritse, bet praktiš
kai vokiečiai nenorėjo kol
chozų panaikinti, nes, kaip 
bolševikai, taip ir naciai 
kolchozuose matė priemonę 
iščiulpti iš valstiečių jų dar
bo produktus ir laikyti juos 
pusalkanėj vergijoj.

Nežmoniškumas vokie
čiams brangiai kainavo. Už 
savo režimo barbariškumą, 
už paneigimą visokio žmo
niškumo, šiandien visi vo
kiečiai moka savo duoklę 
skurdu, teritorijų praradi
mu ir amžinais aičiavimais- 
kad jie nebegali kitų tautų 
plėšti ir jaustis “viršžmo
giais.”

A.

Daug yra aiaškinimų, ko
dėl Hitleris nelaimėjo karo. 
Svarbiausia priežastis yra 
ta. kad Hitleris nesuskubo 
įveikti Rusijos, kol Vakarai 
ir ypač Amerika mobiliza- 
vosi karui. Jis tikėjosi Ru
siją greit įveikti, bet per 
savo žiaurumą, plėšrumą ir 
visišką nesiskaitymą su ki
tų tautybių žmonėmis, jis 
sukėlė prieš savo ir okupuo
tos ir bolševikų valdomos 

nacionalistiniai i Rusijos gyventojus ir todėl

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlais
vinti?

KAIP TAPTI 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 97. Ma«s.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Pasišventėliai
1900 metais Amerikos ka- tai leistina? Ar tai mora 

riuomenė buvo okupavusi tiška?
Kubos sala. Daug kareiviu

’Keleivio’ KnygosTEISĖJAS PERŠOVĖ ŽMONOS advokatą

Teisėjas Robert ( arpenter ii Atbūta, Ga. (kairėj), buvo areštuotas už peršo v imu 
advokato John I-ockwood, kuris atstovavę jo žmoną persiskyrimo byloje. Prie jo stovi 
jo žmona ir jos motina Mrs. M. Sullivan. Smarkus teisėjas paleistas po $500 bėla.

Atsiminimai ir Minty*,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Or. Kazys Grinius. • |
Tai yia stora, 3U0 puslapių knyga, 

I.U’-ioje buvęs Lietuvos prezidentas 
tašo apie lietuvių tautinį atbudimų, 
apia senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja daug linksmų ir įdomių

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių Ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškoa, 
tautiškos, humoristiškos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros.

nuotykių is -savo patyrimų. lą kny- Tinka visokiems apvaikščiojimams,
lietuviai 
/

turėtų perskaityti. 
$2.00

nedarysi bandy-
stovėjo didžiajame Kubos m u kaip sužinosi, kas tą 
mieste, Havanoje, ir kituo- baisią ligą platina ir kaip 
se aplinkiniuose miestuose, nuo jos apsaugoti tukstan- 

Kai užėjo vasaros kaitros čius gyvybių?
kareivių tarpe kilo geltono Taip abejodami geltono
jo drugio epidemija. Sirgo jo drugio tyrinėtojai nutarė 
šimtai kareivių. Mažiausiai pirma patys ant savęs is 
kiekvienas penktas susirgęs bandyti uodų Įkandimą, 
kareivis mirdavo, bet pasi- Taip ir padarė. Du iš jų 
taikindavo- kad iš dešimties susirgo, o vienas nesusirgo, 
susirgusių mirdavo astuoni1 Galutino Įrodymo vis dar
žmonės. Liga kirto lygiai nebuvo. -----
kareivius ir karininkus ir Tada W. Reed gavo lei-jtai, patalinė ir kaliais net se, kaip pipirai, gvazdike- KAIP YRA 
apie trečdalis štabo kariniu- dirną įs savo kariškų virsi- baldai būdavo deginami,’ liai, cinamonai ir kiti butu 
kų išmirė nuo tos baisios Ii- ninku ir kreipėsi i karei- kad įkirtus kelia ligai pla-, vabalų. O betgi kaip tik 
gos. i vius, kviesdamas ...... “ i --

Kariuomenė:

Bet

kaip
. .. . , .S'?1*5’, kYiesaamas .savano' rintis. (tokiuose daiktuose jie

viršininkai’nūs kurie sutikiu leisti save, Buvo nutarta padaryti ki-j mėgsta veistis 
dėjo visokias pastangas ap-! uodams kandžioti. Savano- tas bandymas, būtent? buvo 2. Miltu vabaliukai, 
ginti žmones nuo ligos. Bet; riams buvo numatyta dova- nular-ua apgyvendinti svei-
liga šėlo ir tarpe civilių gy- na 300 dolerių. Žinoma, jei kus žmonesnešvariame ba- 
ventojų visoj saloj ir ji ne-į mirsi, tada tau ir dovanos rake duoti jiems dėvėti li- 
lenkė nė kareivinių. Paga- jau nebereikės. ... Į Lvie-:gOnių drabužius, leisti jiems|

GAILAIČIAIS?
ir

liau iš VVashingtono buvo timą tuoj atsišaukė eilinis j gulėti ligoniu gulėtose "lovo-! 
pasiųstas Į Kubą vienas ar kareivis Kissinger iš Ohio. jr patalinėj, bet i baraką
mijos gydytojas, 
Walter 
duotas
kas sukelia geltonojo 
gio ligą.”

ajoras ir kariškas tarnautojas John neįleisti uodų. 
Reed. Jam buvo! J. Moran iš Ohio. Abu jie yėl buvo ieškc 

mas ‘'ištirti, pareiškė, kad sutinka leisti rjak

gų ViM
Kaina

Dar galima gauti “Keleivio” 
Kalendorių 1949 metams

Tai yra *.»<> puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos. 
Kaina ......................................... 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
iviesoje. Vi-i nori žinoti apie Rusi 
•4. Visiems kyla klausima;- kode 
itusija nesusiatria su kitomis valsty- 
aėnus ir kodėl Rusija nenori isileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi ? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusijų tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
šia Lietuvos ateįtis gali Būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygą. 
^8 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
3et dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui teikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik .............................................. 16c

baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ -5c
džian bambos spyčiai

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
gu Amerikoj munšaino. šioje k.ly
goje telpa net 72 “Džian Bamftoe 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiai^ 

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

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 28 ypatus. 25e

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristau- vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbnJ- 
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kode! žm -i.- , 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klau.-imus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. ?!.'<>
SIELOS BALSAI

Gražios eilės ir dainos, čia yra 
sudėtos įvairios lietuviškos damos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmi ~.s 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. 1 li
etelio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................................ $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
Salemono galva. Išaiškinti visokie 

visokiais atsitikimais. Virš 
$1.00

Paskutiniame BALF’o di
rektorių suvažiavime, kuris 
Įvyko šių metų liepos 9 die
ną Nevv Yorko mieste, buvo 
skaitytas Našlaičių Komite
to pirmininkės p. Lapienės 
prisiųstas raportas apie lie
tuvius našlaičius, kuriuos 
BALF’as rūpinasi atgabenti 
Amerikon.

3. Ryžių vabaliukai.
4. Piukladančiai javu 

i graužikai.
5. Miltiniai vikšrai.
Nei vieni jų nėra pavo

jingi sveikatai, tačiau nie-! 
kas nenori valgyt maisto su 
vabalais. Todėl, jeigu to’ 
brudo prisiveisia miltuose,

komi savano- 
Atsirado ir vėl savano-,

u a riy. daktaras Cooke ir eili- ^"Pns,vela!a m,lta0-*- , Ponia
su sąlyga, kad jokių dova- ni’į kaieivįaį Folk i,- Jerna-'tk,™°p“*. ar ,k',taose daik- kad efa 

W. Reed atvvko i Kuba nų jiems nebūtų skiriama. „an Jie sutiko gvventi už-į, Purtina sušerti, tremties 70 su viršum
ir ten rado jau keletą dak : Pne jų dar prisidėjo 5 vie- barame barake, nešioti li-ltoklus Produktus gyvuliams laičiu, ir priduria:

■..................... tiniai žmonės, kurie panorę-1

dru-

tarų, kurie bandė visokiau
sias priemones nuveikti tos 
piktos ligos epidemiją. W.

save uodams kandžioti, bet i Lapienė praneša, 
iau atgabenta iš 

naš-

jo 
dirbti

gana lengvu budu 
do 300 doleriu.

uzsi-
Yisi

Reed ir jo patarėjai sudarėme vyrai buvo ūždami šva- 
“geltonojo drugio komisi- riuose barakuose ir ant jų 
ją” ir pradėjo savo tvrinė- buvo užleisti uodai, kurie 
jimus. Jie ieškojo geltono- Lovo Įkandę sergančius 
jo drugio mikrobų: skrodi- žmones. Visi Įkąstieji žmo- 
nėjo lavonus, tyrė sergančių' Dės, vienas po kito, su- 
kraują, darė visokius ban- sirgo geltonųjų drugiu.

ar paukščiams.
Bet geriausia yra apsisau

goti, kad to biudo kama- 
neprisiveistų.

gonių drabužius, miegoti 
ligonių lovose ir jų patali
nei. Bet niekas neatsitiko.
Nė vienas iš ju nesusirgo. Į*1 -
Kad dar labiaG įsitikinus, lks,u reikia .^ką len:l 
joi liga platina ' TIKTA! V"? Pulm9> nušluostyt, 
uodai, tie patvs vyrai, ku įį*“ 0 ““f!
lie išliko sveiki nešiodami

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos

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

“Jie visi apgyvendinti jje- 
rose šeimose, arba patalpinti 
i tinkamas mokyklas, kur 
gražiai mokomi ir auklėja
mi.

“Šiuo metu komitetui dau
giausia tenka rūpintis beieš
kant šeimų, kurios panorėtų 
tiesiog iš tremties pačios 
kviestis našlaičius, pasižadė- 
damos juos globoti ir tinka
mai auklėti. Daug dėmesio 
kreipiama i tokius vaikus, 
kurie yra jau virš 16 metų ir 
nebegali pasinaudot našlaičiui 
teikiamomis privilegijomis. 
BALF’o atstovė Europoje, p.
I. Kovaitė, man praneša, kad 
tokių našlaičių, vyresnių kaip 
16 metų. esama nemaža. Ne
maža našlaičių yra priglau
dę patys tremtiniai; bet jie. 
gavę buto-darbo garantijas 
atvykti i JAV. negali kartu 
atsivežti savo globojamųjų 
našlaičių. Skirtis su jais jie 
irgi nenori. Todėl čia reika
linga taip pat musų plačio

sios visuomenės pagalba.

“Prieš kelerius metus at
vykę našlaičiai ir besimoką 
Įvairiose mokyklose iki šiol 
buvo šelpiami BAI.F’o. Dau
gumui jau sukakus 18 metų. 
musų komitetas savo pasku
tiniame posėdyje. Įvykusiame 
birželio 26 d., nutarė tokią 
pašalpą nutraukti, raginant 
juos pačius mokslui ir pragv- 
nimui užsidirbti.

“Savotišką problemą komi
tetui sudaro nekatalikai naš
laičiai. US Committee maža 
dėmesio kreipia i vaikų tau
tybę, bet labai daug i jų ti
kybą. Komitetui yra sunku 
surasti lietuviu protestantų 
ir liuteronų šeimų, kurios pa
norėtų jsuninti to tikėjimo 
našlaičius. O nekatalikų naš
laičių esama nemaža. . . . 
Daugumas nekatalikų lietu
vių našlaičių iki šiol buvo ati
duoti i nelietuvių globą.”

. Liti Našlaičiu Komiteto 
pirmininkės pareigas toliau 
p. Lapienė “dėl susidėjusių 
nepalankių sąlygų” atsisa- 

ne” kė: jos vieton direktorių su
važiavimas paskyrė p. Ievą 
Trečiokiene iki busimo 
BALF’o seimo.

Tuo

šimčių DDT skiediniu. Rei
kia jį taikyti daugiausia i j 

buvo ka?"P® plyšius. Puršku-; 
dvmus, bet ligos priežasties! Laimei, nei vienas iš jų ne : aplei«ti uodais ir visi- vie- ^as ėdžius ir paliks DDT 
nesugebėjo atrasti. mirė. įrodymas buvo aiš-! nas p0 kito <u?irtr0 po uodui drusklb kurios sunaikins vi-

Pagaliau daktaras Wal-i k,“5’- ka(1 J ?el‘on?i! d™® įkandimo. Laimei, jų kenkėjus ant lentynų!
i guliau daktarai- yal ; platina uodai. > ne niekas nemirė '* ,r inc*y tarpe. Bet sausi !

riį apie geltonį draglj!“'0. -lei(,«s. “<x,“i ^ platina uodai. "kalink1,O|,ierinil"<
•Jis sakė, kad ta liga sukelia'»k<U. 1)r-,.Je5'T| uodus arba bent apsisaugokip1’4 Hendersonas

ligonių drapanas ir gulėda
mi ligonių patalinėj,

nary
,, . .Iek|es. uodui saveiplatina

s sakė, kad tą ligą sukelia L^tL ’^ankvdaml^liionT-i UO'|U< aJba b!n‘
įLazeai, lankyaamas ligoni i nuo uo<|Ut geltonasis 
nę su sergančiais ligoniais, | į«nvks! Jis ir išnyko 
pastebėjo uodą, kurs nutu-|dįen ta liga retai’ka?

serga, nes apsisaugojime

uodai!
Kadangi W. Reed ir jo 

bendradarbiai jau buvo vis
ką išbandę, tai jie nutarė
patikrinti C. Finley teoriją. k • k , natikrinn„ 
Bet kaip? Lengva pasaky-isa • kl^UJ0’ kad patikrinus.
ti “natikrinti’’ bet kain ta'argl uodas gah j- užkrėsti. 
J1 zbut-t; J.o f :Tai buvo 1900 metais rug- 
tnm in r i9e *sėjol3d. Po penkių dienu
Sh K ?gLnf?alima i daktaras Lazear pradėjo 

apsargdinti nei beždžionių,i • - -• o- i ••iokiu kitu frvvi., kainlSirgtl 2o d- J15
i„L, i •* a;P,mirė, kaipo mokslo ir žmo

kai ir k. Todėl tebuvo vie : pSgelbeJ!m0 ka”klR-vs'J’11 
būdas ta teorija ižban-i™^ zmon? ,r l>enket«

įrodymas buvo aiškus, 
kad uodai platina geltonąjį 
drugį. Bet ar ta liga negali 
ir kitokiais keliais plisti? 

sveikus žmones geltonuoju Seniau buvo manoma, kad 
draugiu, nuo kurio kartais taip. Kada kas nors susirg 
85 nuošimčiai mirdavo, ar davo, tai visi ligonio daik 

SUDIEV ALIEJUS. TEGYVUOJA ELEKTRA

. pe ant jo rankos. Dr. La-Į
zear leido uodui atsigerti'

su

pataria
a-2' * tuo pačiu skiediniu ispurks-, 
bLJ1' ti klazetuose visus kampus,, 

lentynas ir apie grindis,'
__  -•__ _ -r ‘ kad išnaikinti kandis. Tąsi\ i žinomo^ • ivapsaugos vilnonius arabu-1 

žius nuo kandžių. Kilimus 
(karpetus) taipgi patartina

nei „ _
ės, jurų kiaulikės, 1 
ir k. Todėl tebuve 

nas būdas tą teoriją išban
dyti : leisti uodams Įkąsti 
žmonėms ir žiūrėti, ar tie 
žmonės apsirgs ar ne?

Taip, bet tyčia užkrėsti

Mrs. Chester Wil1iams, Ifumholt, Tenn^ farmerka 
paskutinį kartą uždega aliejinę krosnį valgiui virti. Jos 
farmoje dabar įvesta elektra iš didžiųjų Tennessee Valley 
Authority elktros gamyklų. Ta farmrka yra dešimtini- 
lioninė elektros vartotoja, kuri gauna elektrą ii TVA elek- 
t rainių.

priemone
yra žinomos todėl, kad at 
sirado pasišventėlių, kurie
vvbe. kad išselbėjui aP<Parteti nes ir juos kan-^
tančių žmonių sveikatą ir ‘'-v^±zn^‘ fa8’a(1,na- !
gvvy-be * ? DDT chemikalas yra par-i

* *’ . .. duodamas beveik visose:
_______________krautuvėse, ypač tokiose.,

kur parduodami dažai
Kamaraitės Brudas (P.entas> ir geležiniai daik- 

Pridaro Daug 1 --- -------------------
\Uf)StolilĮ Plikiui Ataugo Plaukai

Federali^Tiausvbė ra-L Ar S*1?™. n±!feam 
gina moteris kovoti prie< zmT°^?1 aWa.utl PlaHkus/ , 
kamaraitės bruda (pLtrv .Laikraščiai kad
pešti, kuris kasmet Ameri- \>enam ataugo. va<Iina- 
koj sunaikina už 315,000.- Z1. Ro>’ Crosb7’ 01 
000 maisto. ziaus

Tas brudas, tai visokios ^eiyje, Massachusetts 
kirmėlaitės ir vabaliukai valstiJ°J.. RerPa? iik
kuriu atsiranda kruopose. 1 ^^"Si Pla«k£ ^P k° 

ne tik galva, bet nuplikomiltuose ir
kruopose, 

kituose maisto!produktuose. antakiai, prapuolė nsai ir
Tie kenkėjai tokie smui-!ba™1a- ?ro?JSJ!?S‘^ 

kųs, kad sunku juos ir Įžiu- Pbkas kajP blbardo 
rėti; jeigu jų nesitiki if ne-: . ... „1;
žiuri, tai taip ir nepastebė-:, Jl^ai ^Y0 Vpp2k<?‘ 
si. Tik išvirus sriuba kas. 4 menesius. Penktą me-
kruopom pamatysi, kad jie ,ne?*. vėl. PradeJ° Zze1?’ • 
plaukioja paviršium. ka’P gn»egas (pirmiau

Agrikultūros Departa ->° Idaukai bu.Y° tamJ,ai 
mento Vabzdžiu Skyriaus vi>; Vėliau jie pradėjo da

rytis tamsesni ir dabar esą 
juodi kaip anglis.

Worcesterio daktarai, Ku
rie egzaminavo Crosbi 
žino kaip jo plaukų nuslin- 
i.:__ ------- aiškinti

viršininkas Dr. L. S. Hen- 
derson sako, kad geriausia 
žinomos vra ĮSenkios brudo 
rūšys, kurias jis apibudina 
Ui p:

1. Vaistinis vabaliukas! kimVr»to«g«ų 
yra pats Įkyriausias. j^ Crosbis tun Širdies ligų, be. 
gavo toki pavadinimą iš to,
kad pirmu kartu jis buvo ________ —
pastebėtas tarp prieskonių ——
(spices) ir žolių, kurias se- Jungtinių Valstijų iždas 
mau pardavinėdavo vaisti- turi $24,406,923000 vertės 
nes. Žmonės paprastai ne- aukso; tai yra du trečdaliai 
sitiki, kad tokiuose daiktuo-J viso pasaulio aukso.

dėl tokios ilgos plaukai nie 
kam nenuslenka.

Medaus negalima laikyti 
cinkuotuose induose, nes 
pagenda. JĮ reikia supilti 
j stiklinius, molinius arba 
medinius indus.

300 puslapių knyga. Kan.a

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbair.inlas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kiup 
jis įgijo valdžią ir pašalino -avo bu
vusius draugus, laibai įdomi knyga. 
Kaina.......................... ............................. ;:5c

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, ki><l«! jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, • u- 
riųjįesumuš joks jėzuitas............y»e

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam,. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalia, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. šita gramatika yra tinkama il
siems, kas nori gerai lietuvių k?.l- 
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pu.;!. 
Kaina tik ........................................«1..im)

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Parašė 

peržiūrėta
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ.

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš- 
socializmo aiškinimas............25c.

ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugeli autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ Ine

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
I^bai įdomi knygutė šituo svarinu

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

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A . polovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
‘‘Keleivis,” 636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi,
Kųvėno ūkyje ir augino vaikiiš, uip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyveninio būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
*■©. Tai didelė knyga,
su garsiais raštais ir retais paveiks 
lais. Kaina ......................................... 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (lf 

Neužsitikintis Vyra; (2) žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki V1ID eraizM’co 
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c «kAIF Eri

ANGLISKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti., kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.6o

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

žmonės kuria per amžius ? Sį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ......................................... joc

128 puslapių,Ir-*>alP , . e.io > Dr. F. Matulaitis. Antra,

kus

Mamytė Labai Dėkinga

Lės gimtadienio pro-\
išimi iai “IčnlAivi ” '

Mamytės
ga užrašiau jai “Keleivf 
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
<36 E. Bro«dway, Se. Boston 27, Mas*.



Iš Plataus Pasaulio
KELEIVIS, SOe BOSTON Puslapis SeptlstaB

Saaro Respublika?
Prancūzija ekonomiškai 

Įjungė Saaro kraštą i Pran
cūzijos muitų sienas, bet 
politiškai Saaro kraštas pa-i 
liko kaboti pusiaunepriklau ’ 
somas tarp Prancūzijos ir 
Vokietijos. Dabar iš Pary-j 
žiaus ateina žinių, kadi 
prancūzai norėtų užtikrinti 
ateityje Saaro Kraštui ne-| 
priklausomybę Prancūzijos' 
ūkiškuose rėmuose.

Hitleris Kaltas
Vokiečių generolas Hal-i 

der paskelbė knygą, užvar
dintą “Kodėl Hitleris Pra
laimėjo Karą?” Toje kny
goje Halderis, buvęs arti
miausias Hitlerio bendra
darbis, kaltina Hitlerį, kati 
jis nemokėjęs vesti karo ir 
todėl negalėjo laimėti. Hal
deris numazgoja vokiečių 
generolus ir suverčia kaltę 
Hitleriui.

Egypto Valdžia

Egypte susidarė nauja! 
valdžia, vadovaujant buvu-j 
šiam ministerių pirminin
kui Hussein Sirry. Į vy
riausybę Įtraukiamos di
džiosios Egypto partijos, o 
spalių mėnesi visame Egyp
te bus daromi nauji parla
mento rinkimai. Neramu
mai gyventojų tarpe priver
tė karalių pertvarkyti val
džią ir pažadėti naujus_rim 
kimus. » f •

“Liksime Berlyne”
Amerikiečių ir anglų ka 

riškos vyriausybės tvirtina, 
kad anglai ir amerikiečiai 
yra nusistatę likti Berlyne 
ir joks rusų spaudimas jų iš 
ten neiškrapštys. Tokius 
pareiškimus padarė ir ang
lų ir amerikiečių atsako- 
mingieji vadai pasikalbėji
me su Vokietijos spaudos 
atstovais.

PREZIDENTAS IR JAUNA4 STUDENTE

Prezidentas Trumanas šypsosi fotografuodamasis su 
jauna vokiete studente, Ute Reinsch iš Berlyno miesto. 
Ta mergaitė gavo stipendiją mokytis Amerikoj ir dabar 
studijuoja North (’arolinoj.

liauti.

Mandžurijos Plėšimas

Amerikos valstybės de
partamentas paskelbė do
kumentus apie rusų plėši
mus Mandžurijoj. Rusai iš
plėšė Mandžurijos pramo 
nėję mašinų, žaliavų ir vi
sokių įrengimų mažiausiai 
už 2 bilionų dolerių, o neiš
plėštą pramonę jie “išpir
ko’’ ių pačių išleistais po
pieriniais pinigais. Japonų 
ginklais jie apginklavo ko
munistų armijas.

Portugalija Patvirtino

Portugalijos parlamentas 
patvirtino Atlanto Sąjungos 
sutartį 80 balsų prieš 3. Tie 
trys atstovai, kurie pasisakė 
prieš paktą, tą darė protes
tuodami prieš tai, kad Is
panija nebuvo įtraukta i 
Atlanto Gynimosi Sąjungą.

Prancūzija Ratifikavo

Prancūzijos parlamentas 
patvirtino Šiaurės Atlanto 
Gynimosi Sąjungą 395 bal
sais prieš 189 balsus. Už
sienių reikalų ministeris R. 
Schuman ta proga sakė, 
kad labai svarbus reikalas 
yra gauti iš Amerikos gink
lų, kad Prancūzija butų ge 
riau paruošta ginti savo 
laisvę, jei rusų armijos ją 
pultų.

Svečias iš Filipinų
Prezidentas Trumanas pa 

kvietė atsilankyti Washing- 
tone Filipinų respublikos 
prezidentą Quirino. Filipi
nų prezidentas kvietimą 
priėmė ir rugpiučio 8 d. lan
kysis Baltajame Name. Pra
nešimai sako, kad dvejų 
draugiškų respublikų prezi
dentai aptars abiem šalim 
bendruosius reikalus.

KAS MUMS RAŠOMA
KAS YRA TA ETIKA?

Bolševikiška “Vilnis” Chica
goje liūdnai sudejavo, kad lie
tuviški laikraščiai Amerikoje 
nesilaiko “paprastos žurnalisti
nės etikos.” “Vilnis” etikos 
“laikosi,” o tokie vilniečiai, 
kaip Pruseika ir Andrulis yra 
vaikščiojantieji dvikojai etikos 
pavyzdžiai.

Kalbos apie “žurnalistinę eti
ką ” man priminė Smetonos 
laikų lietuviškus žurnalistus ir 
cenzorius, kurie amžinai žever
nodavo ir gromuliuodavo “žur
nalistinės etikos” klausimą. To
kie “etikieriai.” kaip “Lietuvos 
Aido” V. Rastenis ar Dr. Dir
meikis ir jiems panašus sme- 

/tonlaižiai rašeivos visada mokė 
kitus žurnalistus laikytis “eti
kos.” Tų diktatūros rašeivų 
išmanymu “žurnalistinė etika” 
turėjo papildomai saugoti dik 
taturos bliudlaižius nuo opozi-. i

cinės spaudos nedrąsių bandy
mų atviriau pasisakyti. Dikta
tūros plunksnos tarnautojai bu
vo saugomi cenzorių, bet jie no
rėjo ir “etikinės” apsaugos, 
kaipo ekstra garantijos, kad jų 
plytlaižiavimas ir kekšavimas 
nebus išvelkami viešumon.

Dabar “žurnalistinės etikos” 
liga apsirgo bolševikai. Apsir
go žmonės, kurie pripažįsta 
tik bolševikišką spaudą ir vi
sus kitokius laikraščius, jei tik 
galėtų, visai išnaikintų. Lietu
voje eina tiktai bolševikų laik
raščiai ir Pruseikos, Bimbos. 
Andruliai ir kitokie Maskvos 
diktatūras pašlemėkai tą visiš
kai pateisina. Bet čia jie kal
ba apie “žurnalistinę etiką,” 
nors patys yra tiktai žurnalis
tinės slidės. Maskvos diktatū
ros agentėliai, kurie pateisina 
visus budeliškus tos diktatūros 
posimojimus prieš visokias lais 
ves ir ypatingai prieš spaudos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,50M00.00.
Savo nariams ligoje pašalpų ir jx>n»irtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas :

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

laisvę.
Taip, broliai, “etika” yra ge

ras daiktas not bolševikams, 
kada jie gali ar mano ja pasi
naudoti. Bet kada bolševikai 
yra ponai, tada visokia “etika” 
važiuoja j gurbą ir Bimbos.
Pruseikos ir panašus etikieriai 
džiaugiasi, kad spaudos laisvė 
yra užsmaugta.

Vienas biznierius kartą savo 
vaikui aiškino, kas yra etika.
Jis sakė: žiūrėk, vaikeli, j ma-į Gentlemen:
_ I__ a.__ o

Su pagarba.
Wm. žemaitis. 

Brower, Ont., Canada.

Gerbiamieji! Prisiunčiu $4. 
bus už “Keleivį” su kalendoriu 
ir kas liks, tai bus Tėvui ant 
riumočkos stipriosios. Linkiu 
visa gera.

Ant. Ragauskas.
Waterbury, Conn.

PATARIMAI
Kaip Naikinti Kelmus

Rudens metu išftręžk co- 
liniu grąžtu skylę vidury 
kelmo ir Įpilk unciją saliet- 
i os (angliškai: salpetre ).
Tuomet užkalk skylę medi
niu kuolu ir tegul būna taip 
per žiemą. Pavasarį, kai 
oras bus sausas ir kelmas 
gerai išdžiuvęs, išlupk kam
šti, pripiik skylėn kerosino 
ir uždek. Kelmas išdegs su 
šaknimis. Jeigu kelmas la
bai didelis ir aukštas, tai 
skylę reikia gręžti giliau, 
apie 18 colių gilumo, ir sa
lietros patartina Įpilt dau
giau negu unciją. Tokį pa
tarimą duoda “Moore’s 
Universal Assistant.”

Antras būdas yra toks, to 
i paties autoriteto nurodo- 
’ mas:
i Išgręžk coliniu grąžtu 10 
j colių gilumo skylę vidury 
kelmo ir įpilk pusę svaro 
vitrioliaus (angliškai: vit- 
riol). Užtaisyk skylę akli
nai ir palik per žiemą. Pa
vasary kelmas bus taip su
trūnijęs, kad jį bus visai 
lengva išversti.

Jeig ukelmų yra daug ir 
jie neperdaug dideli, o že
mė palaida, tai greičiausis 
būdas jiems išrauti yra, Jos 
traktorius su stipria grandį-Į duoiės nuo visų išvirši-

Pinas ir Samulionis, netikri Simno, iš Kauno, prašo atsi- 
l imliai, iš Pindiškio, ar Nemu- liepti gimines ir pažįstamus. 
nėlio-Rad\ iliškio vienk.. Biržų; ieškomieji arba apie juos ži- 
apskr. ; nu n tieji maloniai prašomi atsi-

Pusdešris, Jonas ir Juozas, iš’liepti į:
Sutkiu km.. Kidulių vals., ša-’ Consuiate Gen. of Lithuania
kių apskr.

Ramanauskas, Antanas ir 
Stasys, iš Poderiškių km.. Gar 
liavos vals.. Kauno apskr.

Steponavičius, Eduardas 
męs Rygoje, 1 Silvijoje.

St r i pi na it ės, Ma re i joną

41 West S2nd Street 
New York 24, N. Y.

KEIKIA PUSININKO
BIZNIO

PRIE

gl- Paieškau pusininko prie biznio ir 
namo. Turiu 1»> kambarių narna, 
tai vienai sunku viskų prižiūrėti. 
Reikia kai kas pataisyti, nupentyti 

Ona, iš Ylakiti km.. Mažeikių ir tt. Taigi, kam patinka toks už- 
■ ' ‘įsiėmimas (rooming house) ir būtiapSKr. | j,rįe žmonių, tai prašau at-

Vaičitinas, Antanas, min Vaš- siliepti. Daugiau žinių pranešiu per 
i * i ’ laišku.kų, Bir/.ų apskr.

ir

įsvy-

ne (lenciūgu).

Vaitonis, Saliamonas, 
kęs iš Kauno.

Wittlipas. Julius, iš Rūdiškė.- 
kni.. Suvalkų valsčiaus.

Adresas toks:
Air. A. Shirmulis, 
143 Lafayette St..

Schenectady, N. Y.

NAMAS PARDAVIAU 1

f 31)

. . . r. - Nedidelis 3 šeimynų namas, vienas
Žukauskas, Bromus, SUDUS butas liuosas pirkėjui, parsiduoda 

• nebrangiai South Bostone. Platės- 
—I nji, žinių galima gauti •Keleivio” 
NUO UŽSISEK ĖJUSI V. ATVIRŲ ! *

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT 
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiai sėdėti ir naktimi; 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niežti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomo; 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie 
žėjimą ligos vadinamos PS0RIASI& 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir «uskilusi<»

the enclosed 
a year’s sub- 

to vour “Keleivis,“ 
and the calendar.

Please reserve enough to 
take the old man down to the

no krautuvę šiandien atėjo j Please accept 
žmogus ir permokėjo 20 dole- i money order for 
rių. Tai ve. etikos klausimas scription 
yra. ar pasakyti tą mano
partneriui, ar įsidėti pinigus į 
savo kišene ir “užmiršti.” . . .

Tokią “etiką” išpažįsta irinearest “kartchema”’ for a
Pruseika su Bimba. Kada Lie
tuvoje ir kituose rusų paverg
tuose kraštuose užsmaugiama 
visokia spauda, kuri nėra bol
ševikiška, tai Bimba ir Prusei
ka galvoja, ar pasakyti apie tai 
savo skaitytojams, ar visai už
tylėti? Bet apie reikalavimą, 
kad Lietuvos ir kitų pavergtų 
kraštų žmonėms butų grąžinta 
laisvė, jie ir užsiminti nenori. 
Jie lasvės pasmaugimui prita
ria. kaip tas biznierius “prita-

drink.
William Pūtis.

New Haven, Conn.

Gerbiamas redaktoriau ’. Ma
loniai prašome siųsti mums jū
sų redaguojamą laikraštį "Ke
leivis.” Pinigų už laikraštį 
siunčiame šiame laiške $2.

šome leisti pareikšti musų šir
dingą padėką geradariams, ku
rie vienu ar kitu budu padėjo 

ria” tam. kad žmogus jam per- mums atvykti į Ameriką ir čia 
mokėjo pinigus.

žurnalistas V. č. 
Brooklyn, N. Y-

Skaitytojų Bakai
Gerbiami tamstos! Mano “Ke

leivio” prenumerata baigiasi 
liepos mėnesį. Todėl prisiun
čiu money orderį 7 dolerių ver
tės ir tesilanko “Keleivis” pas 
mane per dvejus metus. Su pa
garba redakcijai,

B. Badikonis,

LIETI VOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Bortaškytė, Bronė, iš Degu
čių km.. Lygumų vals., Šiaulių 
apskr.

Dainius, su šeima, iš Papiš
kių km., Gelgaudiškio vals., ša7 
kių apskr.

Krasnauskas, Kazio sūnūs.
Kučinskas, Antanas, iš Tur- 

sučių km., Šunskų vals., Mari
jampolės apskr.

Kybartas, Karolis, iš Klapa-

mų odos ligų. LEGU 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., >1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money, 
orderj j: (16-0,

LEGULO, Dept X, 
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. ILL

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

sti prašalinti kenksmingus ga- 
sus ir paakstina neveikliuosius 
kūno nervus, sumažina gerklės 
skaudėjimus, išpūtimus, rėmens 
graužimus, gumbo pasikėlimus 
ir krėtimus. Vasaros karščiuo
se, kada geriat šaltą vandenį su 
ledais, įdėkite Imbero gerą šak
nį j vandens uzboną. Gerdamas 
vandenį su ledais ir Imberu ne
pagausi šalčio. Imbero svaras 
$1.35, o už $1.00 11 uncijų pri- 
siunčiame į namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mas*.

Pagalba T autiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai

Amerika natml
tinės km., Veliuonos vals. 

Lelecki. Edward.
Matulaitis (Matulis). Juozas. 

Ta pačia proga maloniai pra-'sūnūs Juozo, iš Dibakalnio vai..
Marijampolės apskr.

Mažrimas, Domininkas, iš
Ylakių vals., Mažeikių apskr. 

Meškauskienė, Pranė, iš Yla
kių km.. Mažeikių apskr.

Neumann, Kari Robert, sū
nūs Ferdinando ir Marijos.

mus rėmė įsikuriant. Dėkoja
me kun. čekavičiui, P. Macie- 
junui. gerb. Samatauskams. Do
micėlei ir Eugenijui Petraus
kams ir J. Piliui. Visiems mu- 
širdingas ačiū.

. J. Klimavičiai.
Brooklyn. N. Y.

naujTTeidiniai
P. Tulpė, “Tilto Sargas,” 

Povvlo Abelkio leidykla. 
Freiburge 1949 m., 151

Į pusl. Iliustracijos R. Vese- 
Windsor, Ont., Canada.' lausko.

P. Tulpės “Tilto Sargas” 
yra pasakojimas apie tra
gišką nuotyki tarpe dvejų 
Žemaitijos meilužių. Jau
nas Minijos tilto sargas Ka- 

ir Rūta mylėjosi, bet 
dėl pavydelninkės pletkų 
meilė lyg nutrūksta- iki pa
vasario potvynyje Kazys iš- 
gelbsti Rūtą nuo griūvančio 

Gerinama redakcija! Cia pri- tilto. Tada meilė atei ja, 
siunčiu penkis dolerius už laik- bet Rūta peršalusi miršta, 
raštį, kuris mane lanko jau 44j Knygoje labai vaizdžiai 
metus ir Tėvas yra daug teisy-, pasako jama apie Miniją, 
bės per tą laikraštį pasakęs ir Žemaitijos gražiąją upę ir 
aš jo laukiu kožną savaitę. Ale apie kaimiečių piršlybas, 
šiemet, kaip buvo užėję šalčiai.' KnyKa labai dailiai išleista.

Gerbiama admnistracija! Pra
nešu. kad prisiunčiu 4 dolerius 
ir prašau man atnaujinti “Ke
leivį,” prisiųsti kalendorių, o 
kas liks. tai Maikiui ant knygų, zys 
Su godone visiems draugams.

S. Girenski. 
Baltimore, Md.

Tėvas vieną savaitę nepribuvo, 
irai peršalta ar buvo paklydęs? 
Taigi. įdedu kanadišką penkinę

Knygos kaina doleriais 
nepaduota, bet viršelyje pa 
žymėta, kad knygą Ameri-

už laikrašti ir kalendorių, o kas koje galima pirkti pas A. 
liks, tai tegu Tėvas nusiperka Rimkus, 6600 State Street 
romo, kad butų drūtesnis ke- Chicago j.

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau jramtos vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelniai, ka srra- 
žina energija ir gyvenimas vėl pa-Jaro malo- 
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiarea 
Herb Tea, vartojamos tūkstančiu.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja >1.00 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistemą ir buvo išrastas per dauęeli

•metų patyrimo ir mokėjimą sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

SANITAS HERBS 
1133 Mllveukee Avė., Chicago 22. m.

(42)

aru Ii atrakti... - - - S”" v
naująjį DP įstatymą. Internacionalinis Gelbėjimo ir šal
pos Komitetas (International Rescue and Relief Commit
tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir Šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Amerikoje.

Tai-ptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia- 
linį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 

1 Siųskit jūsų auką į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

International Rescue and Relief Committee 
103 Park Avė., New York 7, N. Y.

gryyfino Fin-nrinc

JAPONŲ “REGSMONAS*

Jaunas japonukas. Kei Yoshi- 
da. Tokio mieste verčiasi 

, “regsmono” amatu. Jis šyp
sosi, kad jam pavyko rasti 
neblogą laiminki miesto at
matose. Tas našlaitis vaikas 
uždirba per dieną nuo 2 cen
tų iki dolerio amerikoniškais 
pinigais.

Gerbiamieji’ Aš mielu noru prisidedu prie Internatio
nal Rescue and Relief Committee darbo ir prisiunčiu į 
Lietuvių Fondą -S......................... '.. .

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

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

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Bernardo Kerševičiaus sūnūs 

Aleksas, paieškau dėdės Alekso Ker- 
ševičiaus, kilusio iš Darsūniškio 
miestelio, Kruonio valsčiaus, Trakų 
apskrities. Norėčiau, kad jis atsi
šauktų, arba kas apie jį žino kad 
praneštų man jo adresu. Aš busiu 
už tai labai dėkingas. Mano adre
sas toks:

Aleksas Kertevičius,
OSKO, via Raith, Ont., 

canada.
(83)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokia brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Cia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rulmvojo 
hankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetu ir var
dų nuroti y mais.

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

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

KELEIVIS
636 Broadvray, South Boston 27, Mas*.

f



Puslapis Aštuntas
RADIO ŽINIOS

Vietinės Žinios
BANKO NAMAS JAU BOSTONE BUS

LIETUVIŲ RANKOSE BALF’o RINKLIAVA

“Keleivy” jau buvo savo 
laiku rašyta, kad South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugija nupirko South 
Boston Savings Banko na
mą už $70,000. Tačiau klu
bo laisnio perkėlimas buvo 
sutiukdytas, nes airių kuni
gas norėio užkirsti lietu
viams kelią.

Kunigo daromos kliūtys 
buvo tačiau nugalėtos ir šį 
pirmadieni, rugpiueio 1 die
ną- Lietuvių Piliečių Drau
gija jau paėmė banko na
mą į savo rankas. Bankui 
buvo sumokėta $70,000, o 
bankas dabar mokės Lietu
viu Piliečių Draugijai nuo
mą iki naujas banko namas 
bus užbaigtas. Už rugpjū
čio mėnesi lietuvių draugija 
jau gavo $160 nuomos.

Lietuvių nupirktas na 
mas yra puikiausias pasta
tas ant Broadway ir stovi 
geriausioj South Bostono 
vietoj.

Kai bankas išsikels j savo 
nauja vietą, lietuviu drau
gija tuojau pradės ši namą 
remontuoti. Priešakiniai 
langai bus užmūryti stikli
niais blokais. Pirmam aukš
te bus įrengtas bufetas ir 
salė šokiams. Antram aukš
te bus biliardai: trečiam— 
didžioji auditorija, o ketvir
tam — kambariai mažes
niems susirinkimams. Tas 
remontas kainuos gal apie 
$70,000.

Savanoriai Prašomi Regis
truotis Pinigams Rinkti

Lietuvių Radio Korp. di
džiuliam * piknike, Vose’s 
Pond. Mavnard. pereitą 
sekmadieni laimėjimo dova
nas gavo:' 1—1949 Stude- 
baker automobili laimėjo 
Ser. G Nr. 537 Diana Kau
chis iš Dorchesterio: 2— 
Kailini koutą ir kailių ke
pure L -L Eo\ Co.—Ser. H, 
Nr. 295 Barbara Rucci is 
Greenfield. Mass.: 3—Por-

KELEIV1S, SO. BOSTON

*1 ŠEŠTADIENI 
STRYTKARIŲ VAŽTA 

BUS PAKELTA

Nr. 31, Rugpjūčio 3, 1949

Lietuvių Melodijos
Valanda Ture* Pikniką

RADIO PROGRAMOS

Jaunųjų Lietuvių Radio 
SĮ šeštadienĮ 4:30 pava- Valanda rengia didžiuli

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas ŠĮ ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS

= ¥“i pikniką.^21 dieną, („ęUU WBZ.s£
Pakėlimas Lake Side farmoje, Ravn • ties)

Piknike bus' te bus sekantis:

P kRAT F’o 17 to “^kv!table Ra.vtheon Television BALF o 17 to sk> l_Ser K Nr 690 Mrs

R„: Gordon Ta Hat iš Keene. N. 
B H.: 4— Waterfall Hooe

Įvyko BALF’o 17-to sky _ -
riaus susirinkimas Lietuvių;
Piliečių Klubo salėje 
vo svarstyti reikalai surišti 
su vieša rinkliava tremtinių 
naudai, kuri Įvyks Bostone 
rugsėjo 10-tą dieną. Nutar
ta kreiptis prie geraširdžių 
lietuvių, kad jie tuoj užsi
registruotų tą dieną parink
ti gatvėse auku. Nutarta 
prašyti “Darbininko” ir 
“Keleivio” redakcijų priim
ti registracijas. Registraci
jos taipgi bus priimamos 
BALF’o biure, p. Ivas ofise,
545 East Broadvvay, South 
Bostone.

Nutarta ypatingai prašv- 
. ti musų jaunuomenę, vvrus

Chest laimėjo Ser. Q Nr. 
1302 Joseph Strelčiunas iš 
Laurence: 5—$25 Qcca-
sional Chair Įaimėio Ser. 
W, Nr. 187 Helen Skliutas 
iš W orcesterio: 6—Vyriš
kas ?14.98 vertės gabar
dine slacks Įaimėio Ser. U, 
Nr. 1460 Helen Yuknevięh 
iš Chelsea: 7—Auto seat 
cover laimėjo Ser. X, Nr. 
73 L. H. Harris iš Natick: 
8—Permanent wave Įaimė
io Ser. G. Nr. 558 A. B. 
Kauchis iš Dorchesterio.

įžangos dovanas laimėjo 
sekant vs numeriai:!—026,-ir mergaites, ir tų tremtinių. oZn28

kurie dabar gyvena Bostono
apielmkese, tam darbui Da- ’ - ’
aukoti vieną dieną. Ka
dangi rinkliava įvyks šešta
dienį, tai manoma, kad visi 
norintieii galės prie to dar
bo prisidėti nesugaišdami 
nuo darbo.

Pirmininkas pranešė kad 
šiomis dienomis buvo išsiųs
tos 27 dėžės rūbų i New 
Yorka pasiuntimui Europos 
lietuviams.

Toliau buvo

451. 6—023.029, 7—027,- 
582. 8—026,599.

Gražuolės kontestą “Miss 
Lithuania of N. E.’’ laimėjo 
•Julia Sinkevičiūtė iš Wor- 
cesterio.

Lietuviu Radio Korp. per 
vedėjus Steponą ir Valenti
ną Minkus nuoširdžiai dė
koja visiem atsilankiusiem į 
jų metinę vienos dienos va-

Antanas Vitkauskas
Apsidūmojo ir Neskendo

Cambridgietis Antanas 
Vitkauskas, 60 metų bedar
bis, praeitą savaitę, penkta
dienį- nutarė šokti nuo tilto 
į Charles unę. Jis nušoko 
nuo West Boston tilto 70 
pėdų žemvn į upę, bet tada 
apsigalvojo, kad neverta 
mirti ir isikabino į tilto 
stulpą, kol atvvko gelbėto
jai ir ii ištraukė iš vandens.

Policijai A. Vitkauskas 
paaiškino, kad jis keli mė
nesiai jau esąs be darbo, o 
prie tų rupesnių dar prisi
dėjo nesvietiškai karštas 
oras ir todėl jis buvo apsi
sprendęs baigti savo var
gus. Bet Įpuolęs į vandeni

pakels važtą. ___ __ __
bus toks, kad persėdant į ham, Mass (
kita liniją reikės mokėti pa- dalinamos dovanos, bus ge- j—Mickey Habarek or-
pildomas mokesnis. i ras orkestras ir galybė viso- -

Kai kurie keleiviai mokės kių piknikiniu prašmatny- 
mažiau, nes vietinio susisie- bių. Tarp kitko, piknike 
kimo linijose vėl įvedama bus galima laimėti šaldvtu- 
5 centų fėras- važiuojant to- vą, televizijos aparatą, skai

kestra.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę. 
Po programui prašome

Ha“ HSSTueE, bianją mašiną ir kitokią do- ar atvirutę

persėdimo

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS 

Už $12 per metu* gausi li
goje $25 pašalpos savaitei

Visais insuranee reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

bet nemokamo 
į kitą liniją

Mokinkitės Plaukti!(transfer) nebebus ir reikės
iš naujo mokėti dešimtuką --------
ar penktuką. Brangiausia A m e r i k o s Raudonasis 
kelionė MTA linijomis į to- Kryžius duoda plaukymo 
Ūmiausią vietą kainuos 20 pamokas visiems norin 
centų, o daugumas keleivių, tiems. . Norintieji išmokti 
kurie persėda iš vienos lini- taisyklingai plaukti gali pa 
jos į kitą mokės 15 centų saukti KE 6-6226 ir suži- 
vietoj dabar buvusiu 10c. nos, kur ir kokiu laiku yra

Ši trečiadieni valstijos a!lin?i.aH?ios nuo nam^ 
viešųjų darbų departamen-: plaukiojimo pamokos, 
tas turi tą naują važtos pa
kėlimą patvirtinti. Jei nau
ja tvarka bus patvirtinta, 
strytkariai tikisi gauti per 
metus 6 milionus dolerių 
papildomų pajamų.

Mirė K. Vaišvila

Lankėsi Dr. J. Stevensona*

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
vvay, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus

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

sų krautuvėj visokių mašiną ii- 
randa vojimui, 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. Hardvvare Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

kaciją ir pikniką: taipgi

k?i M?f.achusetts va!?t",<?l darbininkams ir darbinin- 
kėms už jų pagalbą ir ačiū 
visiem, kurie rėmė šį pikni 
ką pirkdami ir parduodami 
laimėjimo tikietus, ir visiem 
biznieriam, kurie aukavo 

Visi tremtiniai, kuriems dovanas i ši pikniką. Ačiū.
reikalinga bet kokia pašai-i ---------------------
pa, yra raginami užsiregis- Lankėsi Drg. P. Motiecius
truoti BALF’o biure. 545 E.1 --------
Broadway, South Bostone. Praeitą savaitę musų 
To biuro vedėjas vra Anta-Hstaigoie lankėsi iš Water- 
nas Juknevičius. Jam padės būry, Conn., drg. P. Motie- 
skaitlinga BALF’o komisi- čius. nuoširdus “Keleivio”

darbo biuras yra pasižadė 
jęs nuoširdžiai kooperuoti 
su BALF o skvrium suradi
me darbu tiems tremti
niams, kurie yTa be darbo.

ia, susidedanti i<^ adv. J. 
Grigaliaus, J. P. Tuinillos, 
V. Vachauzo, S. Jakučio, p. 
Markeliono, p. Griganavi- 
čiaus, J. Januškio. A. Ve 
nio, ponios Michelsonienės. 
p-lęs Tataronytės, ponios 
Kruopienės, ponios Ciunie- 
nės ir ponios Namaksienės.

Lietuviai, kurie žinote 
progų gauti tremtiniams 
darbo ar butų. esate kvie-

rėmėjas. Jis užrašė “Kelei
vį” dviem skaitytojam ir 
pakinio $10 “Keleivio” na
mui išpirkti.

Miesto Taksai Vėl Pakelti

pakeitė savo nusistatymą ir įiami pranešti BALF’o biu 
atidėjo nurimo valandą. ro vedėjui ar bet kuriam iš 

komisijos narių.
—JJR.Pr. Grenis Gavo Dovaną

Šiomis dienomis Holtzer 
Cabot kompanija įteikė lie
tuviu Pranui Greniui pre
mija sumoje 200 dolerių už 
davimą firmai sumanymo, 
kaip padidinti našumą jų 
tnrret lathe mašinų 28 nuo
šimčiais.

Pranas Grenis atvyko 
Amerikon turėdamas 17 
metų ir gavo darbą pas 
Holtzer Cabot kompaniią. 
Prasidėjus pirmam pasauli- 
niui karui Pranas stojo ka
riuomenėn, kur ištarnavo 
du metu. Grįžęs iš kariuo
menės jis vėl stoio dirbti to
je pačioje vietoje kur tebe
dirba po šiai dienai.

Jis yra senas South Bos
tono gyventojas ir Stepono 
Dariaus Posto No. 317 Ame
rikos Legiono narys.

X —JJR.

Pranešima* Skautam*

Lietuvai Remti
Draugijos Susirinkimas

L. R. Draugijos Bostono 
skyriaus susirinkimas įvyks
ta šį penktadienį, rugpiueio 
5 d., 7:30 vai. vakare. San
daros svetainėj, 124 F St., 
South Bostone. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

Šiame susirinkime daly
vaus naujai atvykę iš Euro
pos Stasė Lizdenienė su sū
numi Ričardu ir Antanas 
Kučys su žmona Terese. Tai 
yra tremtiniai, kurie per L 
R. Draugijos tarpininkavi
mą jau pasiekė Ameriką. 
Susirinkime aptarsime, kaip 
musų draugija galės prisi 
dėti prie ruošiamos Bostone 
lietuvių rinkliavos rugsėjo 
10 d.

Valdyba.

Visus lietuvius skautus ir 
skautes, gyvenančius Bos 
tone su priemiesčiais ir jo 
padangėje, prašau nedel
siant pranešti laišku savo

PATYRĘS BUČERIS
paieško darbo bučernėj ar krau-' 
tuvėj. Gali valdyt troką. Ad
resas :

M. B.,
572 Cambridge Street, 

Cambridge, Mass.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos:

Ir
S Ud S T Iki t

546 BROADVVAY 
BO. BOSTON. If A8S.

Talafoaaa: 8OUth
Šį pirmadienį musų įstai

goj lankėsi drg. Jonas Ste- 
vensonas iš Miami, Fla. Se
niau drg. Stevensonas turė
jo didelę vistu farmą Ran* 
dolph’e, bet išsikėlė į Flo
rida ir sako, kad nebemano 

į Massachusetts, kur 
taip baisiai karšta. Svečias

(32)

CIVIL SERVICE SUŽEIS
TIEMS VETERANAMS

Pašto Tarnybai Ruoštis
Kursas duodamas namie mo

kintis. Dėl platesnių informa
cijų tuoj rašyk j Westland Civil 
Service School. 104 Westland 
St., Worcester 2, Mass.
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Sekmadienį 
namuose mirė
Vaišvila, 62 metu amžiau^, , , -
Worcester Breuing kompa- aPlanke scnus Pramuš, 
nijos pardavėjas. Velionis;
pašarvotas savo namuose Pagavo Vagių Grobį
Islington, o laidotuvės bus ______
trečiadienį Westfield, Mass. Everett policija šį antra- 
Velionis nubudime paliko dieni pagavo du vyru, pas 
žmoną ir du sunu. kuriuos rado 1,000

' vertes (i3 i k t u
Biznieriams geriausia vie- Revere pajūrio automobilių. Bostone. Kreiptis vakarais ant 

ta pasiskelbti “Keleivyje.” Vagys sėdi. pirmo flioro.

rvtą savo .... 
Kazimieras ^ztl

KAMBARYS ANT RENDOS
Vienam vyrui, šviesus ir šva- 

dolerių h*8 kambary s su fomčiais iš- 
pavogtų iš sinuomoja 848 E. 4t'n St., So.

'

Tel. SO 8-2803
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Svredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

J «w«RO ASTEK O VEN YYestinghouse

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 CoLumBiA ROAD 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

Vėsus virimas elektra
Gana valgiu 8-niems 
ar daugiau 
Kepa be laistymo 
Iškepa be spėliojimo
Namams, butams, 
samamiams 
džiams.

va-
ir kate-

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSUBANCB

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

*7 ORIOLE STREBT 
W«t Raabary. M—

TeL PArkwey 7-1233 W

Šiais metais musų mies
tas vėl pakėlė mokesnius 
nuo nuosavybių ir ims nuo 
tūkstančio dolerių vertės 
nuosavybės 56 dolerius ir 
80 centų taksų.

Per dešimti metų nuosa
vybės mokesčiai pašoko 10 
dolerių, o palyginus su per
nai metais šiemet mokėsime 
$3.40 daugiau. Tokius nau
jus taksus paskelbė praeitą 
savaitę Bostono miesto nuo
savybių Įvertinimo skyriaus 
viršininkas, Peter J. Allen. 
Nauji mokesčiai yra “rekor
diniai” ir jau spėjo sukelti 
daug protestų.

Kas Rado Mano ‘Camera’?

TIKTAI
Cover no* iMvJ*ro*ed

Nedarbas Truputį 
Sumažėjo

Praeitą savaitę bedarbių 
skaičius musų valstijoj tru 
pučiuką sumažėjo, 5,073 
bedarbiai mažiau užsiregis
travo pašalpoms gauti. Da
bar bedarbių skaičius visoj 
valstijoj siekia 191,692. ar 
ba 6,822 žmonės mažiau, 
negu buvo birželio mėnesio 
gale.

Banditai Apiplėšė
Tris Bartenderius

Pereitą nedėldieni May- 
nardo piknike aš užmiršau 
ant stalo fotografini apara
tą su raidėmis “JEM.” Kas 

vardą, pavardę ir adresą ji rado- prašau man praneš-
šiuo adresu: -------

Ig. Končius,
828 E Street,

So. Boston 27, Mass.

ti šiuo adresu:
Mrs. Agota Grinkaitis, 

139 N Street, 
South Boston, Mass.

Trys ginkluoti ir maskuo
ti banditai šį pirmadieni už 
puolė Penant Grill užeigą 
62 Brookline Avė., ir atėmė 
iš Kasos apie 2,000 dolerių. 
Banditai pastatė prie sienos 
užeigos bartenderius ir iš
valė kasą. Banditai buvo 
pirmieji “svečiai” užeigą 
atidarius iš ryto.

Įmokėti vien tiktai 

Išmokant ka* mėnuo po

DYKAI!
$R02

eIektri"feW±^?kai « kožnu

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.

ku TS? ciįon;,atiš'
įsitaisyt valn-j" a- 

•SUJ e‘oktra4r 
j?utl ka,P dovaną nau dmgą broilerj viii dy-
extra „US- -faUsit hetad« 
**£*. Pnedus virimui—

Keptuvą šiandien!Lengvas prijungti, lengvas išva
lyti, šis daug-tikslis broileris pa
daro Westinghouse Keptuvą vi
sišką elektrinį pečių. Paprastai 
$7.95, bet jus gausit dykai, jei 
pirksite Westinghouse Keptuvą 
prieš Aug. 31 1949. Pasisku-
binkit!

ARČIAUSIA PRIE JUSŲ EDISON SHOP 

Tokia yra jusų Kaimynystėj

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont Kiaibal BuiMing

_... Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro kraigo Patikrinimą Santuokai

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Imurud 
Movara)

Perk raustom 
čia pat ir i to
limas rietas._____ ____________
Saugi priekines, kaina pri ai narna 

326 BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS. 

T«L SOuth Beatos S-4S1*

i




