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Rusijoj Yra Virš 10 Milionų 
Vergų Stovyklose

Vergijos Klausimas Vėl Iškilo Jungtinėse Tautose; Ang
lijos Atstovai Pateikia Dokumentus Apie Vergų Sto

vyklas; Vergija Plinta Rusų pavergtuose Kraš
tuose; Rusija Neleidžia Tikrinti 

Vergų Stovyklų
Jungtinių Tautų ekonomi

nėj ir socialinėj taryboj pra
eitą savaitę Ženevos posė
džiuose vėl buvo iškeltas 
vergijos klausimas Sovietų 
Rusijoj. Anglijos socialis
tinės valdžios atstovas pa
teikė daugybę dokumentų 
apie vergiją Sovietuose ir sa

pas Cushing, Massachusetts 
valstijos unijų suvažiavime. 
Jis nurodė pavojų laisviems 
darbininkams iš vergijos 
praktikos Rusijoj.

Į Rusijos vergų stovyklas 
jau yra išvežti tūkstančiai 
lietuviu iš pavergtos Lietu
vos. Todėl vergijos klausi-

kė, kad pagal visus turimus mas lietuviams yra skau 
davinius vergų skaičius Ru- džiausiąs musų tautos liki-
sijoj toli perviršija DEŠIM
TĮ MILIONŲ žmonių.

Anglijos atstovas užklau
sė Rusijos atstovą, ar Mask
va leis tikrinti vergų padėtį 
Rusijos stovyklose. Mask
vos vyriausybės atstovas, 
Amazasp Ariutunian, trum
pai atsakė, kad Maskva ne
dali tokj

ti. . . . 1
Tada Anglijos atstovas,

Corley Smith, pateikė daug 
dokumentų apie vergiją Ru-

musų 
mo klausimas.

AR ČIA KILS TRETYSIS KARAS?

KOREA

Korėjoj neramu. Iš šaurinės. rūsy pajungtos Korėjos, 
praeitą savaitę į laisvąją, pietinę Korėją įsiveržė 6.000 
kareiviu ir įvyko smarkus susikirtimas. Komunistu ka
riuomenė peržengė sieną su vilyėia parodytoj vietoj. Kal
bama. kad Korėja gali būti trečio pasaulinio karo kilimo 
vieta, nes ten ryškiausiai susiduria Rusijos ir Amerikos 
“įtakų sferos.” t

Fordas Kviečia
Balsuoti “NE”

Ši pirmadienį Fordo kom
panijos 87,000 darbininkų 
Michigan valstijoj pradėm 

gali tėkjo klausimo svarsty- balsavimą dėl streiko Fordo 
dirbtuvėse. Fordo kompa
nija pradėjo smarkią agita
ciją, kad darbininkai bai 

,suotų “ne.” Fordo kompa- 
sijoi: jis davė ilgiausias iš- nija per vietos soaudą ir 
traukas iš slaptų sovietų pa-J per radio stotis agituoja ne 
tvarkymų dėl vergų stovyk įtik darbininkus, bet ir jų 
lų laikymo, dėl žmonių į žmonas daryti įtakos į vy-
ėmimo į stovyklas ir dėl ne
žmoniškos tvarkos darbų

rus, kad jie pasisakytų prieš 
streiką. Kompanija gąsdi-

Karo Vadai
Grįžta iš Europos

Amerikos jungtinių štabų
viršininkai, generolas Omar I Pietų Ameriknip. nraeitą 
M. Bradley, admirolas Louis J šeštadienį labai smal kiai že- 
Denfeld ir generolas Hovtj mė drebėjo. Jau suskaityta 
S. Vandenberg. grižta iš Eu- arti tūkstančio žmonių už-~~~~~ i— _ : i* j? ~ ~

Ekvadore Smarkiai 
Žemė Drebėjo

Ekvadoro respublikoje,

Komunistų užimtam0 Šan
chajaus didmiestyje mokes
čiai nuo visokiu nuosavybių 
buvo pakelti šimteriopai ir 
daug švietimo ir tikybinių 
ištaigų, kurios pirmiau mo
kesčių nemokėjo, dabar tu
ri juos mokėti. Taip pat ir 
užsienių konsulatai gavo 
pranešimus, kad sumokėtų 
mokesčius už savo turimus 
namus Šanchajuje.

Valdžia Kišasi į 
Havajų Streiką

Hawajų salų legislatura 
išleido įstatymą ir salų gu
bernatorius jį iau pasirašė, 
pagal kurį valdžia gali lai
kinai paimti laivų pakrovi
mą ir iškrovimą į savo ran
kas. Tokį patvarkymą val
džia priėmė todėl, kad jau 
100 dienu, kaip Hawajų sa
lose streikuoja laivų krovė
jai ir salos nebegauna iš 
Amerikos jokių prekių. Tie 
sa, maistą atveža speciali- 
niai laivai, bet jokių kitokių 
prekių į Hawaju salas ne- 
benuvežama ir iš ten prekių 
negalima išvežti.

stovvklose. Anglų atstovas, na darbininkus, kad kilęs 
sakė, kad vergų Rusijoj yra;streikas bus ilgas ir žada, 
virš dešimties milionų ir vi-“
si jie gyvena baisiai skur
džiose sąlygose, į vergiją 
žmonės pakliūva DAU
GIAUSIAI dėl politinės ne
ištikimybės sovietų reži-

kad atmetus streiką, kom
panija stengsis išlaikyti 
kiek galima didesnį skaičių 
darbininkų prie darbo.

Unija veda balsavimą 
darbininku tarpe dėl reika-

mui, o prižiūrėtojai vergų lavimo pakelti uždarbius ir 
stovyklose dažniausiai yra ypatingai už susitarimą su
kriminalistai, kuriems sovie
tų valdžia daugiau pasitiki, 
negu politiniai neištiki
miems žmonėms.

Mr. Smith dar paaiškino, 
kad Rusijoj milionai vergų 
dirba “masinės gamybos” 
srityse. Jie kasa auksą, ang
lis, geleži, kerta girias, dir
ba žemės ūkyje, tiesia ke
lius, dirba žuvininkystėje. 
Vergų stovyklos yra išsimė
čiusios po visą plačią Ru
siją. nuo šiaurės iki centra- 
linės Azijos dykumų.

Žmonės į vergų stovyklas 
Rusijoj siunčiami pagal po
litinės policijos sprendimą, 
be jokio teismo. Jų liki
mą sprendžia keletas žval
gybos valdininkų, prieš ku
riuos nėra jokios apsaugos.

Vergų stovyklos iš Rusi
jos dabar persimetė į rusų 
pajungtas šalis, į taip vadi
namas “liaudies demokrati
jas,” kur irgi žmonės ima
mi j vergų stovyklas privers
tiniems darbams.

į visus tuos kaltinimus 
Rusijos atstovas neturėjo ką 
atsakyti. Bet Maskva ne
sutinka, kad kas nors tik
rintų vergų padėtį Rusijoj.

Kol kas laisvajame pa- 
saulyjt tiktai darbininkų or
ganizacijos kėlė vergijos 
klausimą Sovietų Rusijoj. 
Tik dabar Anglijos socialis
tinė valdžia tą klausimą 
pradėjo kelti Jungtinės0 
Tautose. Bet kitos vyriau 
sybės tyli dėl tos didžiau
sios musų laikų gėdos.

Praeitą savaitę apie. ver

kompanija dėl senatvės 
pensijų darbininkams.

1 Vaino Tanner
Apie Bolševikus

Suomijos socialdemokra
tų vadas, Vaino Tanner 
kurs buvo pakartotinai fi
nansų ministerių ir buvo 
valdžioje laike karo prieš 
rusus ir kurs vėliau, paga 
rusų reikalavimą, buvo nu 
teistas į kalėjimą ir išsėdė
jo tris metus, kalbėjo praei 
tą šeštadienį darbininkų di 
džiuliame mitinge ir sakė 
kad komurfizmas yra gyva 
tė, įšliaužusi į darbininkų 
judėjimą, kad galėtų iš vi 
daus savo nuodais teršti tą 
judėjimą ir visą tautą. Vai 
no Tanner sakė, kad darbi 
ninkų judėjimas tik tada 
bus sveikas, kada apsivalys 
nuo bolševikų demagogijos 
ir veidmainystės.

ropos ir šį trečiadienį liudi
ja kongrese apie reikalingu
mą duoti ginklų Vakarų Eu
ropos valstybėms.

Amerikos karo vadai Eu
ropoje turėjo pasitarimus su 
visų Atlanto pakto valsty
bių karo vadais. Jie pirma 
turėjo pasitarimus Vokieti
joj, o paskui lankėsi Londo
ne ir Paryžiuje, kur įvyko 
svarbiausieji pasitarimai dėl 
sudarymo bendros gynimosi 
organizacijos visoms Atlan
to paktą pasirašuisioms val
stybėms. Nuo karo vadų 
liudijimo priklausys, ar 
kongresas bus linkęs skirti 
Europos apginklavimui vi
sas administracijos reika
laujamas lėšas.

SOCIALINIS 
DRAUDIMAS VARGU

BUS IŠPLĖSTAS

KARDINOLAS IR MRS. 
ROOSEVELT SUSITAIKĖ

Tarpininkaujant N e w 
Yorko miesto majorui O’- 
Dwyer, kardinolas Spell- 
man ir Mrs. E. Roosevelt 
paskelbė “taikius” pareiški
mus. Kardinolas sakė, kad 
jis prašęs pagalbos ne kata
likų mokykloms, bet tiktai 
vaikams per mokyklas tei
kiamų pašalpų, o Mrs. 
Rooseveltienė sakė, kad 
kardinolo pareiškimas paša
lina neaiškumus. Iš didelio 

gų skurdų likimą Rusijoj debesio lietaus maža tebu- 
prabilo Bostono arkivysku- vo.

Administracijos pasiūly
tas bilius apie išplėtimą so
cialinio draudimo dabar 
svarstomas kongrese. Atsto
vų rūmų viena komisija pri 
tarė braukimui į socialinį 
draudimą dar 11 milionų 
žmonių ir pakėlimui senat- 
vęs pensijų. Bet demokra 
tų partijos vadai nebesitiki, 
kad dar šioje kongreso se
sijoje įstatymas apie sočia 
linio draudimo pagerinimą 

i praeitų. Reikalas greičiau
siai bus atidėtas kitiems me
tams. , '

FRANKO IR ŽUVIS

muštų ir virš 5,000 žmonių 
sužeistų. 30,000 žmonių pa
liko be pastogės. Ypač 
smarkiai žemė drebėjo cen- 
tralinėj Ekvadoro dalyje, 
kur 30,000 gyventojų mies
tas Ambato buvo visiškai iš
griautas. Vien tame mies
te 400 žmonių buvo užmuš
tų ir 4,000 sužeistų. Keturi 
mažesni miestai,, Banos, 
Guano, Mocha ir Pelileo, 
buvo taip pat išgriauti, kaip 
Ambato. Nelaimė aplankė 
turtingiausią ir tirštai apgy
ventą Ekvadoro dali. Nuo 
žemės drebėjimo buvo su
gadinta daug kelių kalnuo
se ir todėl sunku yra prista
tyti nukentėjusiems mies
tams ir kaimams greitą pa
galbą. Orlaiviai gabena nu
kentėjusiems pirmą pagal
bą.

Vėlesnėmis žiniomis že
mės drebėjime žuvusiųjų 
skaičius yra daug didesnis, 
bet dar nesuskaitytas. Ek
vadoro valdžia skelbia, kad 
žuvusių skaičius siekia tarp 
2 ir 4 tūkstančių, o žmo
nių be pastogės paliko apie 
100,000.

Iš Ispanijos praneša, kad 
diktatorius generolas Fran
ko, žvejodamas juroje, pa
gavo didelę žuvį, bet be
traukdamas ją iš juros pats 
buvo įtrauktas į vandenį. 
Diktatorius paleido sugautą 
žuvį o laive buvę
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Stipri Bomba 
Damasko Sinagogoj

Ginčas tarp laivų krovėjų_________u įaivų nvnipam.m muai 
skaudžiai paliečia visus salų 
gyventojus ir vietos valdžia 
nutarė bandyti patį laivų 
krovimą ir iškrovimą paimti 
i savo rankas, kol kompani
jos ir krovėjų unijos susi
tars dėl darbo sąlygų. Dar
bininkai siūlė ginčą atiduo
ti trečiųjų teismui, bet kom
panijos nesutiko.

Praeitą penktadienį va
kare, besirengiant žydams 
Damasko mieste, Sirijoj, 
švęsti sinagogoj, nežinomi 
piktadariai įmetė į sinagogą 
stiprią namų darbo bombą. 
Nuo bombos sprogimo 11 
žmonių buvo užmušta, o 27 
žmonės buvo sužeisti. Spė
jama, kad teroristai arabai 
tuo budu protestavo priej 
Sirijos taikos derybas su Iz
raeliu. Derybos dabar eina 
Lauzanne mieste, Šveicari
joj, tarpininkaujant Jungti 
niu Tautų komisijai. Poli
cija veda tardymą dėl šito 
pasikėsinimo, bet kol kas 
dar kaltininkai nėra pagau
ti.

Maskvos Patriarchas 
Stalino Klapčiukas

SLOVAKUOJ VYKSTA 
VALSTIEČIŲ RIAUŠĖS

Slovakijoj valstiečiai dau
gelyje vietų priešinasi ko
munistų policijos bandy
mams areštuoti katalikų ku
nigus. Daugelyje vietų po
licija šaudė į valstiečių mi
nias. Jau yra užmuštų ir 
sužeistų. Komunistų val
džia paskelbė, kad visi ku
nigai bus skaitomi “išdavi
kais,” kurie komunistams 
nesuteiks šventų sakramen-. 
tų. Tokius “išdavikus” po
licija gaudo, o valstiečiai 
juos gina.

TAKSŲ DERLIUS
TIKRAI REKORDINIS

BOLĖS ČEMPIONAS
IŠVALĖ BIZNJ

Palisades Park. N. J., pa
silinksminimo darže stovi 
būda, kurioje kostumieriai 
gali mėtvti holes į stovin
čius butelius ir už gerą pa
taikymą gauna praizus. Vie
nas berniukas, 16 metų 
Bobv Pritchard, iš eilės pa
taikė į 3 tūkstančius butelių 
ir visai išvalė visus budos 
praizus. 'Berniukas turėjo 
pasisamdyti tris taksiukus, 
kad jo laimėjimus parvežtų 
namo. Bobiui visas malo
numas kainavo tiktai $1, 
nes jis už kai kuriuos pral

Amerikos valstybės de
partamentas praeitą savaitę 
paskelbė “baltąją knyga” 
apie įvykius Kinijoj ir aiš
kina, kodėl Kinijoj įsigali 
Maskvos imperializmas. 
Daugybėje dokumentų ad
ministracija bando išbaltin
ti Amerikos vadų politiką 
Kiniioj ir pateisinti jaltišką 
Washingtono politiką.

Svarbiausios priežastys, 
kodėl Kinija patenka į rusų 
“globą,” esančios tos, kad 
Kinijos nacionalistinis rėži 
mas pasirodė moraliniai su
smukęs, Kinijos armijos ne
parodė jokio noro kariauti, 
o Rusija vedė veidmainiška 
politika, žadėjo Kinijai 
“materialine ir moralinę pa
galba,” bet patylomis ap
ginklavo kinu komunistų ar
mijas ir aoleido jomis nusil
pusia Kininją.

Baltoji knvga sako, kad 
Amerika davusi Kiniiai už- 
enkamai pagalbos komu-

Rusu pravoslavų bažny
čios galva, Maskvos patriar
chas Aleksiejus, skelbia, 
kad ir jis yra priešingas po
piežiaus patvarkymui dėl 
komunistų ekskomunikavi- 
mo. Jis sako, kad toks po
piežiaus patvarkvmas yra 
priešingas “pravoslavų baž
nyčios dėsniams.” Patriar
cho pasisakymą paskelbė 
komunistų laikraštis “Iz- 
viestija.”

Patriarchas dar aiškino, 
kad nėra jokio priešingumo 
tarp priklausymo komunis 
tų parti iai. ir pravoslavų 
bažnyčiai, jei tik žmonės 
tvirtai tiki į evangelijos pri
sakymus. i

Pats patriarchas iau se
nai yra Maskvos diktatūros 
klapčiukas ir prie Stalino 
atlieka tokias pat liokaiaus 
pareigas, kokias provoslavų 
bažnyčios vadai atlikdavo 
prie caro dvaro.

EUROPOS TARYBA 
POSĖDŽIAUJA

STRASBOURGE

Per praėjusius finansiniu.' 
metus, kurie pasibaigė bir
želio 30 d., Amerikos gy
ventojai sumokėjo visokių 
taksų 54 bilionus 500 milio
nų dolerių. Tai yra rekor 
dinė mokesčių suma sumo
kėta per vienus metus. Vi 
dutiniai kiekvienam gyven 
tojui išeina po 372 dolerius.

SENATAS TARDO 
TENKIAPROCENTINIUS’

Senato komisija tęsia 
“penkiaprocentinių’’ biznie
rių tardymą, kurie už atlygi
nimą parūpindavo įvairioms 
pramonės ir prekybos fir
moms kariškų ir civilių val
džios užsakymų. Senatorius 
Mundt sako, kad reikės ap
klausinėti dėl “penkiapro
centinių” veikimo ir prezi-

ojai ve buvę jo paly- . „ . . 
dovai jį patį ištraukė šlapią žus ėmė “nemokamus mėty-
iš vandens. Taigi pasibai- J mus.” Budos savininkas da- ..
gė diktatoriaus didelių žu- bar nežino, ar skelbti ban-.dento karišką patarėją, ge- 
vų gaudymas. krotą, ar dar tęsti biznį. į nerolą Vaughan.

VinLiviiii-

Prancuzijos mieste 
Strasbourge susirinko į po 
sėdį Europos valstybių ta
ryba. Atvyko iš 10-ies vals 
tybių užsienių reikalų mi 
nisteriai ir apie 1,000 viso 
kių atstovų ir pareigūnų 
Europos Taryba nutarė pri 
imti į Europos valstybių fe 
deracijos užuomazgą Turki 
ją, Graikiją ir Islandiją.

Winston Churchill atvy 
ko į tarybos posėdi ir kelia 
klausimą apie priėmimą 
vakarinės Vokietijos.

II

---inivia mizvoiiinvciiiB^ iiu>;aivvi.

ia nemokėjo ta pagalba oa- 
sinaudoti. Todėl dabar 
Amerika nusimazgoia ran
tas dėl Kinijos likimo ir 
pamurdo nacionalistinį Ki
nijos režimą, kad jis grei
čiau susmuktu ir kad visoj 
iinijoj įsigalėtų bolševiz

mas. Kartu Amerika per
spėja Kinijos komunistas, 
tad jie nesikėsintų i savo 
taimvnu teritorijas (Indiią, 
Indokiniją, Malajus, Pakis
taną, Burmą ir kitus kraš
tus).

Kiniios nacionalistų va
dai dėl “baltosios knygos” 
paskelbimo sako, kad tai 
yra Amerikos “peilis i nu
garą’’ nuvargusiai Kiniiai 
ios sunkiausioje valandoje. 
Jie pabrėžia, kad dėl Kini
ios nelaimiu kalta yra Ame
rikos ialtiška politika, kuri 
“užleido” Maskvai Mandžu
rijos gelžkelius ir uostus ir 
dar kaltesnė vra generolo 
Marshallo politika, kuri 
bandė įvesti Kinijos komu
nistus į bendrąją Kiniios 
valdžią. Kiniios vadai ir 
dabar dar skelbia, kad iie 
pagal savo išgales stengsis 
ginti Kiniios nepriklauso
mybę nuo Maskvos imperia
lizmo.

Balto ii knyga sukėlė daug 
ginčų Amerikoje ir po jos 
naskelbimo Amerikos vy
riausybė pradeda planuoti 
kokią nors naują politiką 
Azijoje, kur bolševizmo pa
vojus yra ir aklam aiškus.

Senatas Paskyrė Marshallo 
Plano Lėšas

PAGAVO PINIGŲ
FALSIFIKATORIUS

Bostono policija suėmė du 
falšyvų pinigų platintojus, 
kurie prisipažino paleidę į 
svietą 32 padirbtas dešim
tines. Slaptoji policija sa
ko, kad areštas padės su
imti sukčius, kurie paleido 
apie milioną dolerių netikrų 
pinigų.

Senatas šį pirmadienį nu
balsavo skirti lėšas Europos 
atstatymui, pagal Marshallo 
planą. Nubalsuota šiais 
metais išleisti $5. 647,724.- 
000. Pinigų paskirta maž
daug tiek, kiek vyriausybė 
siūlė. Už tiek lėšų skyrimą 
balsavo 63 senatoriai, o 
prieš balsavo 7. Dabar dar 
reikalą apsvarstys bendra 
atstovų rūmų ir senato ko
misija, išlygins skirtumus
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KADINOLAS IR

MRS. ROOSEVELT
kandžius, kad vaikai butu 
vežami busais į mokyklas 
ir, gal būt, kad vaikų svei-; 

Kardinolo S p e 11 m a n kata butų patikrinama. Fe-| 
šiurkštus užsipuolimas prieš deralinės pašalpos, kaip 
Mrs. E. Rooseveltienę ir jos matome, butu skiriamos ne 
atsakymas kardinolui nu-1 mokyklom*, bet jaunuome- 
skambėjo per visą Ameriką nės sveikatai palaikyti. Jei 
ir sukėlė visokių komenta- pinigai tokiems tikslams bū
rų. Kardinolo ir Mrs. tų paskirti, tai sunku butų 
Rooseveltienės ginčas, atro- pateisinti, kodėl vaikai ku- 
do, prisidės prie to, kad iš rie lanko privačias mokyk-; 
federalinio iždo šiuo tarpu las, neturėtų pasinaudoti, 
pinigai nebus skiriami mo- tais pinigais. Argi priva-i 
kyklų palaikymui. Bent ėias mokyklas lankančių 
kongresas delsia, nes nori, vaikų sveikata valstybei tu- 
kad visuomenėje sukelta retų mažiau rūpėti, kaip 
audra aprimtų. 'sveikata vaikų, lankančių

Amerikoje bažnyčia yra viešąsias mokyklas? Mo- 
atskirta nuo valstybės. Taip kvklos, viešosios ir priva-i 
vra nuo Jungtinių Amerikos čios, šiame reikale butų tik: 
Valstybių susikūrimo. Dau- tarpininkai valdžios skiria- 
giausiai nuopelno už baž-^mai pašalpai padalyti, 
nyčios atskyrima nuo vals-' Taip klausimą statant vi- 
tybės tenka didžiajam Ame-, sas ginčas galėtų atpūki, jei 
rikos valstybės vyrui Thom-,sveikatos ir švietimo reika- 
as Jefferson’ui. Bažnyčios lai nebūtų painiojami ir jei 
čia yra privačios organiza- butu pravesta aiški riba, 
rijos, kurios betgi iš valsty- kokios pašalpos eina mo 
bės gauna įvairių privilegijų kykloms ir kokios jaunuo- 
(pavyzdžiui, mokesčiu ir menės sveikatos rupinimui. 
kitose srityse). Valstijos ir Kardinolo ir Mrs. Roose

Amerik<» junginiu štabu viršininkai, gm. Osutr Bradley, 
geit. Hoyt \andenberg ir admirolas Lotais Denfeld. ai- 
vyksta i Londono aerodromą, kur juos pasitinka Anglijos 
karo vadai (iš kairės j dešinę) oro maišalas Tedder. mar

šalą-. Wm. Slim ir Julius Molines, Amerikos ambasados 
patarėjas. Amerikos karo štabų viršininkai jau baigė de
rybas Europoje ir grįžta į VVasfaingtoną.

miestai privalo visiems mo- veltienės ginče ‘‘sensaciia”
kyklos amžiams vaikams buvo ne pats klausimas, bet 
parūpinti švietimosi progą kardinolo šiurkštus tonas ir
per viešąsias mokyklas. Bet 
jei piliečiu grupė ar kuri 
nors tikybinė bendruomenė 
nori vaikams duoti švietimą 
savo pasaulėžiūros dvasioje, 
tai toki grupė ar tikybi^ 
organizacija gali kurti savo 
privačias mokyklas ir, žino
ma, turi tokias mokyklas iš
laikyti iš savo iždų. o ne iš 
viešojo, visu piliečių iždo. 
Aitas principas yra visai 
sveikas ir iki šiolei buvo vi-

nriimtinoG Vįrt nau šutu
principo kai kurie katalikai 
“nesupranta,” matvti kad ir 
iš Brooklyno katalikiškos 
“Amerikos” pasisakymo. Ji 
rašo:

jo užsipuolimas prieš visuo
menės gerbiamą moteri dėl 
jos tariamo “antikatalikiš- 
kumo.”

Mrs. E. Rooseveltienė at
stovauja Amerikos visuome
nėje tolerantiška, liberalinę 
dvasią. Kol toji dvasia vy
raus Amerikos sprendžia
muose sluoksniuose, joks 
pavojus . jokiai tikybinei 
grupei ir asmens sąžinės 
laisvei čia negrės.

BAŽNYČIOS
PERSEKIOJIMAS

Rytų Europos kraštuose, 
kurie yra bolševikų oku-

“Kai šitas klausimas (rėmi 
mas mokyklų iš federalinio 
iždo) kilo šiemet kongreso in
stitucijose. katalikai su 
grindų ėmė reikalauti savo 
mokykloms valdžios paramos. 
1 ž tai kalba žmoniškumo 
principai, Amerikos demokra
tija ir visos kitos aplinkybės 
laisvajame pasaulyje.”

sas gyvąsias lietuvių jėgas, 
kad Visuotinis Kongresas 
būtų įspūdingiausia demon
stracija prieš lietuvių tau
tos žudytojus. Dalyvauti 

įjame vra kviečiamos visos 
' lietuvių draugijos,. susivie
nijimai ir jų skyriai, klubai 
ir kitokios organizacijos- 
taip senosios kartos, 
naujai atvykusiųjų tremti 
niu.

Kas Savai
Tito Šiaušiasi

. Jugoslavijos 
t-aiP,Tito atvirai kreipėsi i 
mti į ^arijos ir Albanijos g 

Kiekviena draugija ar, tojus kviesdamas juos

} vadovybė esanti kalta dėl
diktatorių,'^ Btikusi0 “"O"*10""- 

p .i' mo.
Vietoi mokėti pabaudą ir 

;,^.V :prisipažinti prie nepapildy- 
s ** tos kaltės, karo laivo vado-

ištrėmime laukia musų pa
galbos. Neapvilkime jų!
Šukruskime veikti tuojau.
ALT skyriai ir draugi iu ko
mitetai privalo nedelsiant 
pradėti savo kolonijose ak
ciją už dalyvavimą Kongre- 

• se. Visi sąmoningi JAV 
lietuviai turi būti šio kon
greso talkininkai!

Už lietuviu tautos išgel
bėjimą! Už Nepriklauso
mos Demokratinės Lietuvos ko^unistu iaTkraštk**“Scan- 
atstutymą. b..ri -s-oin-j

mentus. Bažnyčiai atima* “patepimą,” jei komparti- 
ma pagrindinė teisė pačiai jos nariai tokio nori. 
spręsti, kokie žmonės tinka Bolševikų diktatūros kraš- 
buti jos bendruomenėje ir tuose tikintieji yra vl?oke- 
kokie netinka. riopai persekiojami. Čia

Komunistų partija turi sa- paduotas tik vienas pavyz- 
vo dogmas, visa: priešingas dys, kaip budeliai tyčiojasi 
katalikų bažnyčiai. Tą skel į iš bažnyčios ir kaip bude- 
bia paty- komunistai ir tą lių teismai, pagal Maskvos 
nesenai patvirtino ir katuli-j smurtininku ukazą, meta i 
kų vyriausias galva popie-į kalėjimus bažnyčios parei- 
žius, išmesdamas visus ko- gunus.
munistus iš bažnyčios bend-j Prieš tokius bažnyčios 
ruomenės. Bet komunisti-; persekiojimus turi protes- 
niai žandarai visvien reika- tuoti visi žmonės, laisvama- 
lauja. kad kunigai kompar-į niai dar labiau, negu kasi 
tijos nariams (luotu sakra- ’ v
mentus! Butu daug supran- 
tamiąu. jei Gottualdo žan
darai patys dalytų komunis

kitas.’ Nes čia turime rei-i 
kalą su begėdiškiausiu išsi-Į 
tvčiojimu iš tikybinių orga
nizacijų ir su visišku sąži-

tų partijos nariams savo! nės laisvės paneigimu.

kus santykius.’ 
Kitoj kalboj praeitą sa- anįgaiv

hC Į laisvą jutą.
anglų spauda deda sieksni
nius antgalvius ir ilgiausius

•/J e w I Vkedoniečius būti pasiruosu- į fjone jįu4na> kad komunis- 
sius ginti savo krašto nelie- armotos nenuskandino 
čiamybę.

Tuo pat metu Rumunijos anglų jurininkų.
Aga ir Vagy*

Turtingiausias pasaulio 
milionierius, Aga Chan, įsi
gijo liuksusinę patelę, pran
cūzišką filmų žvaigždę, ir 
apdovanojo ją visokiomis 
brangenybėmis. Tas visai 
tvarkoje. Bet apie turtingo 
žmogaus liuksusinę zabovą 
išgirdo ir vagys. Jie pra
eitą savaitę atstatė automa
tinius šautuvus prieš tą 
brangenybėml? apkabinėtą 
poniute ir pareikalavo “sa
vo dalies.’’

Plėšikai šį kartą tikrai 
laimėjo. Jie iš tos moters 
krepšių iškrapštė brangeny
bių už 606 tūkstančius dole
rių! Iškrapštė, susidėjo į 
savo kišenius ir išnyko. Iš
nyko, kaip kamparas.

Tas įvykis buvo prancū
ziškoj Rivieroj, kur suva
žiuoja viso pasaulio pinigi 
nė diduomenė save parodyti 
ir svieto pamatyti įvykis 
sukėlė į kojas kelių valsty
bių policiją ir draudimo 

Spauda ra- 
va-

Jiems tyla
yra gera byla.
Stalino “Sąlygos”

“United Nations World” 
paskelbė Stalino “taikos są
lygas.” Maskvos diktato
rius reikalauja ne daugiau 
ir ne mažiau, kaip penkių 
Amerikos kapituliacijų:

1— Amerika turi patvir
tinti judošišką Jaltos sutar
tį ir duoti rusams Potsdamo 
gerybes.

2— Vokietijos tvarkymas 
turi būti daromas vienbal
siai keturių didžiųjų su ru
sų “veto teise.”

3— Pripažinti rusams 
“dosnias” reparacijas iš vi-

Itatymą
ALT Vykdom. Komitetas:

LEONARDAS ŠIMUTIS, 
Pirmininkas.

ANTANAS OLIS,
Vice-Pirmininkas.

DR. PLJUS GRIGAITIS, 
Sekretorius.

MIKAS VAIDYLA, 
Iždininkas.

1949 m. rugpiučio 1 d.

Socialistinės 
Tarpjuriu Sąjungos 

Užuomazga
Šiomis dienomis Londo

ne pasibaigė konferencija 
atstovų socialistinių partijų 
penkių tautų, kenčiančių 
šiandien bolševizmo jungą. 
Konferencijoje dalyvavo 
atstovai lenkų, bulgarų’ če-

. teia” rašo- kad “reikia sku 
bios intervencijos, kad iš
gelbėjus musų komunistini 
gyvenimo būdą Jugoslavi
joj” ir meta prakeikimą 
prieš “kruviną, antiliaudisš- 
ką Tito gengės terorą.”

Žodžiu, Balkanų komu
nistai kalbasi atvirai. Ka
da jie nuo kalbų pereis prie 
šautuvų? ,
šunsnukiai Skelbiasi

I musų pastabą apie lietu
viškus šunsnukius Vokieti
joj, kurie rašinėja nepagris
tus skundus prieš kitus 
tremtinius amerikiečiu įstaK 
goms, atsiliepė žirklės iš 
“Vilnies’’ redakciįos. Ko
munistai džiaugiasi, kad 
tremtinių tarpe yra surugu 
rių kerštinčių. Gaila, kad 
tremtinių tarpe tokių žmo
nių yra, bet komunistams 
nėra ko “semti stiprybės” 
iš tų menkystų.

Ar lietuviški komunistai

■ •
a m e tikos Lieiuvian• 1

RUOŠKIMĖS VISI PRIE VISUOTINO 
LIETUVIU KONGRESO

AMERIKOS

choslovakų, vengrų ir jugo
slavų. Konferencijos išrink
tas vykdomasis komitetas

pantų pavergti, eina tikybos 
ir ypač šiuo metu katalikų 
bažnyčios persekiojimas’ v 
Ne visuose kraštuose lygiai, J 

pa- bet visur, kur tik įsigalėjo į

“Amerika” išvedė i argu
mentu lauką ir žmonišku
mą, ir Amerikos demokra
tiją. ir visas “laisvojo pa
saulio aplinkybes.” Bet iš
. P tik Pabėrė tuščių 
žodžiu rinkini be jokio ry
šio. Nei kataliku, nei lais
vamanių, nei žydų, nei pro- 
testonų, nei mormonų ar ki
tokiu tikybinių ir nasaulė- 
ziunniu grupių mokykloms 
nepriklauso jokia teisė 
graibyti po viešąjį iždą 
imti is jo pinigus. Tas yra 
visai suprantamas dalykas, 
nes tos mokyklos yra pri
vačios- privačių grupių su
kurtos ir tarnauja tos ar ki
tos grunės nariams. Jei tas 
dėsnis butu sulaužytas, baž
nyčios atskvrimas nuo vals
tybės nebetektų prasmės.
«,.“Am.<Tika” sak°. kad ir 
lietuviškosios ylos išlindo 

įs maišo besvarstant tą 
klausimą. Mes turime pas? 
kyti, kad musu “ylos” tame 
reikale niekada maiše ne
laikėme ir visada stovėjome 
uz bažnyčios atskyrima 
nuo valstybės, nes visur 
ten, kur žandaras ir kuni 
aąs d,rba išvien, piliečio są
žines laisvė yra arba suvar- 
iįa4 ’ yra P°vojaus,

Ji bet kada gali būti 
varžoma.

Bet dėl dabar svarstomo 
kongrese įstatymo, reikia 
pasakyti, kad klausimas nė- 
ratofe ^prastas, kaip gaK

mokyklos amžiam valkai gautų už-

rusu imperializmas, tikintie 
ji žmonės kenčia visokiau
sius persekiojimus. šian
dien pikčiausias persekioji
mas tenka pakelti Vengri
jos- Čechoslovakijos ir Ru
munijos katalikams.

Čechoslovakijoj praeitą 
savaitę buvo toks atsitiki
mas: Vienas kunigas, Alois 
FajstI, buvo patrauktas teis
mo atsakomybėn už tai, 
kad jis klausęs “mirštan
čios” moteriškės, ar ji pri
klausanti prie komunistu 
partijos?

Moteriškė, tūla Zofie 
Paclikova iš Sebranica kai
mo, 90 mvlių nuo Prahos, 
buvusi neva tai prie mirties 

,r ir prašiusi atkviesti jai ku
nigą. Kunigas paklausęs 
jos, ar ji esanti komunistė 
ir ji pasakiusi “taip.” Ta
da kunigas jai pasakęs, kad 
jis, pagal popiežiaus pa
skelbtą komunistų eksko- 
raunikavimą, negali jai duo 
ti šventų sakramentų. Mo
teriškė baisiai išsigandusi ir 
grąžinusi komunistų parti
jos bilietą partijai, o kuni
gas tada jai davęs paskuti
nį patepimą.

Teisme ta moteriškė, stai
ga pagijusi ir labai iškalbi 
(greičiausia policijos pro- 
vokatorė), liudijo prieš ku 
nigą A. FajstI ir bolševikų 
teismas tą kunigą nuteisė 
kalėti 8 . metus kalėjime. 
Pats kunigas teisme visai 
nesiteisino, jis sakė, kad 
jam, kaipo kunigui, nevalia 
pasakoti, ką jam ta moteriš
kė per išpažintį sakė.

šičia turime reikalą su 
šlykščiausiu bažnyčios per
sėki o j i m u. Komunistinis 
žandaras nori įsakyti katali
kų kunigui, kam tas turi ar 
neturi duoiluoti šventus sakra*

Amerika
bos (ALT> metinis su važia-1 žiu 
vimas pernai nutarė šaukti per dvidešimt metų sukur- 
šiemet Visuotini Amerikos ta. Krašte įsiviešpatavo 

viu Kongresą N e w priespauda, skurdas ir var- 
Yorke. Ji- įvyk? lapkričio gas. Maža to. Žiaurusis 
4-5-6 dienomis. Xew York- okupantas pasiryžo išnai- 
er viešbutyje. Kaip žinia, kinti ir krašto gyventojus 
1945 metais Amerikos Lie- masiniais trėmimais į Rusi- 
tuvių Kongresą? buvo Chi jos vergų stovyklas. Jau 
cagoje. Jis buvo gausu? netoli miliono lietuvių yra 
dalyviais ir svarbu? savo ta- ištremta ii tavo tėvynės, kū
rimais. Dar sėkmingesnis rių daugelis žuvo kankinio 
turi būti ši? Kongresas Nevv mirtimi Jų vieton atgabe- 
Yorke! narni nauji kolonistai iš Ry-

Jau dešimt metu sukaks, tų. Likę krašte lietuviai ve- 
kai Lietuvos Rvtų kaimv-žutbutinę kovą su nely- 
nas, Sovietu Sąjunga. Įvedė’^ti sau priešu dėl lietuvių 
Trojos arklį savo igulų pa-j tautos egzistencijos ir kraš- 
vidale į Lietuvos teritoriją, to laisvės.
Tai buvo pirmasis Lietuvos! Akivaizdoje šių liūdnų 
suvereninių teisiu pažeidi- faktų ar mes, Amerikos lie

tuviai, begalime tylėti? Ar

Lietuvių Tary- kinta visa tai, kas buvo gra 
darbu ir

“ rt-į.iau užmiršo, kaip jie patys įstaigų agentus. Spauda 
tun trumpu laiku sušaukti b pirmaeiliai šo, policija medžioja, o
Pnrvz,,.,. . i™ 5^^^ gy« tupj jr tyli "Paryžiuje kongresą, į kuri 
be išvardintų bus dar pa- 

pasiryžimu kviesti Lietuvos, Latvijos, 
Estijos ir Ukrainos socialis
tų delegatai. Konferenci
joje Londone dalyvavo ir 
nutarimams pritarė anglų 
Labor Partv atstovai.

senatorius ir kongresmonus 
ilgiausiais donosais prieš 
Amerikos lietuvius? Tada. 
“amerikoniško patriotizmo” 
pagauti, . komunistai šaukė 
Amerikos policiją sutvarky
ti “hitlerines gyvates” ir

Pagrindiniai tikslai irĮypač jie siuto prieš pažan- 
naujos organizacijos pro- giuosius lietuvius.

mas.
laiko,

Nereikėjo nei metų 
kai Rytu diktatorius galime ramiai laukti, kada

Li>tUVą 1: ’Kltu?.Pa' Žūsta ir yra kankinami nie- 
kraslur.su kuo nekalti musų tėvai, bro-

linS/1 k’b4-.11 P? -C1JOS, f a’;liai ir seserys Lietuvoje ar
m - P° k as Atrėmime? Ne, ir dar kar
tos- apgaule po apgaules. !ta 
Sugriauti buvo Lietuvon i J ’. i • v
valstybės pamatai. ,unai- Susirinkę | Kongresą or-
__________ _ ______ _  gamzuotos JAV lietuvių įs-

APSAI GOS TARNYBOJE

Amerikos gelžkelių draugijos 
pirmininkas, Wm. T. Faricy, 
Mas dienas paskirtas aukotu 
kraSto gynimo pareigūno.

, eivijos atstovai turės vie
ningu ir galingu baku pa
smerkti barbariškus Rytų 

despoto veiksmus ir visam 
pasauliui pareikšti, kad per
daug Jau pralieta nekaltų 
žmonių kraujo, kad jau lai
ka? yra sustabdyti Stalino 
tiromijos siautėjimą. Lie
tuvių tauta buvo ir turi būti 

; kum ir pati Darkyti savo 
krašto reikalu*. Visuotinis 
Kongresas turės apeliuoti į 
Vakarų Demokratijų vy
riausybes, pirmoje eilėje į 
Jungtines Amerikos Valsty
bes, reikalaudamas, kad jos 
imtųsi skubiu aMrtingų žy- 

! giu ‘ padėti lietuvių tautai 
lios kovoje dėl gyvybės ir 
! laisvės, nes bolševizmas, ku
ris terioja nn»i gintoji 
kraštą, yra viso pasaulio
grėsmė. __ .

Sumobilizuokime tad vi-

! gramą dar nėra viešai pa
skelbta. Iš to, kad visos 
dalyvavusios konferencijo
je organizacijos yra rvškiai 
nusistačiusios prieš bolše
vizmą ir jo imperialistinius 
siekimus, galima spręsti, 
kad projektuojama sukurt 
socialistinį, priešbolševistinį 
susibūrimą, kuris ateityje 
galės suvaidinti svarbų 
vaidmenį organizuojant po
litinį ir ekonomini gyveni
mą tautų ir kraštų, kurie 
šiandien kenčia raudonąjį 
terorą ir vergiją.

Lietuvos Socialistų De
mokratu Partiia iau praeito 
šimtmečio pabaidoje aiš
kiai pareiškė, kad socializ
mui yra priimtina federati- 
vinė sugvvenimo forma tau
tų ir val?tvbiu, kurios res
pektuoja visu federacijos 
narių nepriklausomybę, ži
noma. su tam tikrais apriba- 
viroais, kurių reikalauja pir
moje eilėje federuotų teri
torijų militarinis saugumas, 
o taip pat jų ekonominis 
gerbūvis.

Lietuvos socialdemokratai 
energingai pritars nauiai la
bai svarbiai organizacijai— 
Tarpjuriu Valstybių Sąjun- 
gai-federacijai.

Sąraše busimoio Pary
žiaus kongreso dalyviu tar
pe pasigendama dar Rumu
nijos ir Gudijos, kurios taip 
pat yra bolševizmo aukos.

-J. U.

Pakalbink
“KaUivyj*,"’ pa

kini tarp &

Komunistinės “moralės” 
čekistiniai broliukai turėtų 
atsargiau apie šunsnukius 
kalbėti, nes donosai yra jų 
pačių antroji prigimtis.
KKK Bosas Cypėj

Ku Klux Klano bosas 
Alabamos valstijoj, Wm.
Hugh Morris, iš antro karto ...
atsisėdo į kalėjimą “neap- ®°s Vokietijos

4—Amerika ir Anglija 
sulaiko rėmimą visokių “fa
šistų” ir “hitlerinių elemen
tų” (matomai Graikijoj, 
Turkijoj ir kitur).

į maskuotų “dorovės a pas- —Atstatyti normalią 
talu” siautėjimą su bizu- prekybą su Rusija ir duoti 

Stalinui 2 bilionus doleriu 
“paskolos” tomis pat sąly
gomis, kaip Anglijai.

Juozas Besotis “tik tiek” 
r___ tenori. įdomu, kodėl ji? ne-

kad kol ji.? sėdėjo kalėjime, P1*??0’ ka^ Wa.?hingtono 
jaltimnkai jam ir batus nu
šveistu?

—J. D.

rėžtam laikui,” kol jis pri
statys teismui tos maskuotų 
balamutu organizacijos na
rių sąrašą. Teismas Birm- 
inghame rimtokai pažiurėjo

nais ir lazdomis ir nutarė 
aptvarkyti anoniminių chu
liganų terorą.

Ku Klux Klano vadas 
bandė teisme pasiaiškinti,

kas tai “pavogė” nanų są
rašą iš jo buto ir dabar jis, 
ir norėdamas, nebegalėtų 
to sąrašo pristatyti. Pirma 
jis buvo aiškiai atsisakęs tą 
padaryti. Teismas mano* 
kad pasėdėjęs kalėjime įis 
gal atsimins, kur tas sąrašas 
yra. Gal?
“Asnetbyst”

Anglijoj didelis džiaugs* 
mas dėl karo laivo “Ame- 
thyst” pabėgimo iš Yangtse 
upėsv Tas ka
komunistiniu armotų ap
daužytas balandžio 20 d. ir 
stovėjo Yangtse upėje 150 
mylių nuo laisvųjų jurų. Ki
nų komunistai reikalavo už 
laivo išleidimą į laisvę iki 
8 milionų dolerių ar raštiš
ko pareiškimo, kad to laivo

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

karo laivas buvo “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”
886 Broadway,

So. Boston 27, Ma

kraslur.su
kraslur.su
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje
Kun. Antanas Briszko, kys nuo pelningo biznio. 

Brightton Park lietuvių pa- Prieš keletu metų buvo kal- 
rapijos klebonas, iki šiol bu- bų, kad lietuviški parapiji 
vo garsus- o dabar dar la- niai piknikai, pagal kardi- 
biau pagarsėjo. Tas jo nolo reikalavimų, turėsią 
naujas išgarsėjimas prasi-, apsieiti be svaigalų. Bet vi- 
dėjo 1947 metais. Tais me- soj Chicagos Istorijoj nebū
tais jis Romoj nupirko ru ,vo parapijinio blaivo pikai- 
mus li^uviškai seminarijai, ko.
Už tai jts tąsyk nuo popie_ 1 „ 1 • - -

VVORCESTER, MASS.

ži&us gavo medalj. kuriuo 
jis be galo didžiuoiasi. Va

Nei j vieną miestą neat
vyksta tiek daug “dipukų,”

žinodamas po atlaidus, lai- kaip Chieagon. Jų tarpe 
ke procesijų eidamas byry-į nemažai kunigų. Jie čia
je kitu kunigu, kurie būna nemėgiami ir nepageidau
ju kamžomis/iis maršuoia jami nei aukštesnėse? dvasi-V i v 1 _ - J 1  __ ? X? • * ifo 1 rlaiAO noibe kamžos, kad jo popieži 
nis guzikas. prisegtas nrie 
krutinės, aiškiai matytųsi. 
Be to. iis be kamžos eida
mas iš kitų ypač išsiskiria. 
Tuomi jis sudaro dvigubą 
atrakciją.

Kiek tas seminarijos nu
pirkimas atsiėjo? Pradžioj 
gandai ėjo. kad šimtas tūks
tančiu. Vėliau seminarijos 
vedėjas tyčia ar netyčia pa
skelbė, kad atsiėio tik apie 
33 tūkstančiai. Paskui fun
datorius pridė.io seminariios 
pertvarkymui ir Įrengimui.

nes valdžios, nei vietinių 
lietuvių kunigų. Daugeliui 
iš jų tenka glaustis prie 
svetimtaučių. Teko girdė
ti, kad vienas iš Chicagos 
išvyko Į Wisconsiną pas vo- 

' kiečius, antras išvyko Į San
ta Fe, trečias gavo prie
glaudą prie airišių vienuo
lių vedamos high schoolės, 
o du broliukai kunigai 
Klumbiai taip turėjo skir
tis, kad vienas pateko j Ka
liforniją misionieriauti tarp 
indi jonų ir meksikonų, o ki
tas gavo vietą maišytoj pa-

MIDIJA APIE EUROPOS GINKLAVIMĄ

Musų Žinios Žineles

Praėjusj pavasarį kun. lapijoj New Yorko valsti-
Briszko vyko Romon daly
vauti savo įkurtos semina
rijos pašventinime.

JOJ.
Aiškiai matosi, kad pa 

saulinė Amerikos visuomenė
Dabar paskelbta, kad • “dipukams” palankesnė ir 

kun. Briszko už savo minė-, prieteliskesnė, negu dvasinė 
tą nuopelną popiežiaus tapo j valdžia “(lipiniams” kur.i- 
pakeltas Į pralotas. Tai dar gams.
ne viskas. Poniežias pake- —°—
lė ji Į “Grand Knight of the p. - . ]r mf4ll Chi_a.
Sovereign Order of the Ho-L J Vn
Iv of Our Udv of > £"^,£or Tad ?rau
Mercy.“ Tai bent titulas. Tve tai., olvadTnta

’ rx__i_ !_• a___  __• _ _f*1—i —5 I — . DiiloaVJ Avalai niai uz Ką pavienius j * «■»«--»»» Oizlala viciin--- V 9^ ▼ IkJU'/
dalina guzikus. pralotystes, menės dalis buvo ir tebėra 
ir aukštus titulus. nepatenkinta tuo pakeiti

Dabar pralotas Briszko mu- Nepatenkinta ne dėl 
yra gerai nusiteikęs. Para-, to. kad nenori lenkų pasižv- 
pijonams pasakoja, kad mėjusio didvyrio pagerbti,
esąs atsiekęs to, ką savo gy
venime buvo užsibrėžęs.

gatve pavadinant io vardu, 
o dėl to, kad lenkai užsima-

Dabar jis tiek suminkštėjoj nė Pulaskio vardu navadin- 
kad parapi iiniam chorui ti ta gatvę, kuri nešiojo var-
rengiantls nrie pikniko pa
klojo net $25. Nieko pana
šaus jis iki šiol nedaryda
vo.

KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Liepos 29 d. buvo suruoš___________

ta shovver parė MLss Anna Susirinkimas 
Pociūtei jos susižiedavimo
proga su George M. Marl- 
borough. Parę surengė jau
nosios tėveliai Ukėsų Klubo 
svetainėje. Nors diena bu
vo karštoka, bet svečių bu
vo daug ir visi buvo labai 
maloniai pavaišinti.

—o•—

Socialdemokratų

Rugpiučio 12 d., 8 vai. 
vakare. Lietuvių Atletu Klu 
bo patalpose, 168 Marcy; 
Avė., Brooklyne. yra šau
kiamas LSS 19 kuopos na
riu susirinkimas.

Šiame susirinkime pra
šome atsiskaityti už paimtą 
“Keleivio” spaudą, o taip 
nat užsiprenumeruoti “Ke
leivi” tiems, kurie dar jo

J Worcesterj privažiavo 
jau didelis būrys tremtinių 
iš Vokietijos ir jų tarpe yra
daug rimtų žmonių, su ku- neturi užsiprenumeravę.

' riais ir malonu ir naudinga 
į pasikalbėti. Daugumas sa
ko, kad Lietuvos Išvadavi
mas iš rusu vergijos dabar 
priklauso tik nuo Amerikos 
pasiiyžimo suvaldyti išėlusį

.. .......... rusu imperializmą. Bet ir
Du ekspertai, generolas Ly““. s«’B*iUer >r naujuju ateiviu tarpe pasi-
žalia jo Dr. Uoyd Berkner linija atstovą namu uzsam.u taiko* juokdariu. Vienas pa-
komisijoj apie reikalingumą duoti Europos vaįt>be«« šakojo, kad, girdi, dabar,
ginklų. u jais kalbasi E. T. Dickeraoa, Marshalb plano > kaį įy Tėvas paskelbė šven-
aukštas pareigūnas (kairėj) ir kongresmenas John kee. j metu§ ;r yisą

— ----------- , Ii katalikai melsis- tai mal-
mui Pulaskio vardu? Jie gai ir vieningai dalyvauti domis Lietuva ir bus L®va- 
juk galėtų taikingai, tvar-'Amerikos Lietuvių Tarvbos duota. As tam žmogui pa- 
kingai, be kitu Įžeidimo, be išvažiavime Lietuvių Ūkyje stebėjau, kad šv. Tėvas, 
skriaudos kitiems eiti prie, (Lithuanian Countrv Club) kun? gyvena Italijoj, savo 
savo užsibrėžto tikslo. i ir visiems smagiai laiką pra- maldomis net Italijos ko- 

Pastaruoju laiku imta kai-įleisti. ,munistų negali suvaldyti,

I sasirinkima kviečiami

goj. Los Angeles ir kituose 
miestuose, o taip pat nema
žas skaičius yra pakeliui ar 
ba laukia eilės Išvykimui iš 

Į Euiopos.
Padėka tenka žemiau Iš

vardintiems draugams ir 
draugėms už išdavimą trem
tiniams garantijų: K. Bal- 
čauskui, U. Ballas, A. Bui
vydienei, V. Kalveliui, A. 
Mačioniui, A. Žilinskui ir J. 
Jankui iš Philadelphijos.
' Taip pat tenka padėkoti 
LSS Centro Komitetui už

ir tie nariai, kurie dar šiais paskolos suteikimą atvykų- 
metaTs negalėjo atsilankyti- tremtiniams socialdę-
nes bendrom jėgom dau- niokratams.
giau nuveiksime. Komisija mano, kad sek

Po vasaros atostogų iga-1 mingiau šis darbas eitu, jei
vom daugiau jėgų, pasitaisė 
nuotaikos, todėl skaitlingai 
ir laiku atvykime Į susirin
kimą, kur turėsime progą 
susipažinti su musų atvyku
siais iš tremties draugais ir 
draugėmis.

Kuopos Sekretorius
A. Mačionis.

Ii Socialdemokratų Veiklos

Pra vedus 1948 m. DP bi-
bėti apie grąžinimą minėtai! Šiame bendrame Pitts- tai kaip iam seksis tą pada ',!bj’
gatvei senojo vardo. Iu------------- ~k-•-i------- rvti «n viso mmnlb Vnm.ui121 nrooKivne pradėjo ru

Pastaba Prie 
Korespondencijos

da kito revoliuciniu laiku 
didvuio. Be to, reikia pri
minti- kad Cra\vford Avė.

ViHcas.

dar prisidėtų ir tie. kurie 
dėl vienokių ar kitokiu prie
žasčių prie šio darbo iki šiol 
dar nėra prisidėję, o taip 
pat paragintu ir e*avo pažįs
tamus prisidėti prie tremti
nių atsikvietimo Į šią .šalį. 

Socialdemokratas.

► Brooklyne ir Jo 
Apielinkėse Gyvenantiems 
Littuviams

Kas žinote kur darbo, 
butą arba galėtumėte laiki-

IbunAo irapielinkės.lietuvių PinUs Pad4ti Ketams nai P“. Priausti tik
• išvažiavime bus galima gra- J kaip taapsi I tremtyie atvvkti f atvykusius tremtinius, pra-
,ziai pasilinksminti bei susi y.irD? 8U armijomis? Į - s T reikalui nrie 800
1 tikti savo senuosius pažįsta- pastaba tas ateivis man - —-
mus, atnaujinti pažintis ir sakė, kad jis nenori daugiau 

. .. padaryti naujų- pažinčių, 811 *PaniT djskusuoti ir pra-
Tamstų laikraštyje tdpo ypatingai su naujai atvvku- jo nebadenuoti. . . Mat, 

netikslios korespondencijos, gjafc lietuviais * ! visokių žmonių pasitaiko,
iš Chicagos, liečiančios P J Į * —o—
įvykusia BALFo rinkliavą Liik„ j,, Prie
—tag dav. Jose buvo da-i » *« i • *romi nrĮekas|taj šv. Kaži-! L*®twvnj
miero seserims, buk jų ve|Kon|fTe><> ‘paaiškėjo, kad kuopos su-
damos pradinės mokyklos' Kajp žinoma- Amerikos ruoštas piknikas buvo sek- 
ir akademija nedalyvavo .Lietuviu Taryba vra nuta- rungas ir liko pelno $255. 
rinkliavoje, etc. irusi šaukti Amerikos Lietu- Žinoma, musu kuopa tuos

BALF Illinois Vajaus Ko-Į vių Kongresą New Yorke, Pinigus skirs tremtinių geb 
miteto vardo, šiuo turiu gar- kur iau vra susidaręs tarp- bėjimul Amerikos Lietuvių

Rugpiučio 1 d. buvo San
daros 16-os kuopos narių 
susirinkimas Iš nranpgimu— -----------

LSS 19 kuopos buvo suda 
ryta komisiia, kimiai teko ir 
tenka rūpintis butų ir darbo 
garanti joms esantiems 
tremtyje lietuviams, o jiems 
čia atvykus padėti įsikurti 
pradedant vėl po eilės metų 
normalų žmogaus gyveni
mą.

Si komisija buvo sudary
ta iš anksčiau atvykusio lie
tuvio ir dviejų atvykusių po 
karo, dar pagal kvotas da
vus 1RRC affidavitus.

šome skubiai pranešti: An
tanas Žilinskas, 741 Mae 
Donough St., Brooklyn, N. 
Y. Tek GL. 2-7277.

tuo*, kurio 
skelbiasi “Keleivyje.”

Apie jo pralotystę ir vra viena iš didžiausių gat- 
paaukštinima paminėjo ir Chicagoi. Palei ja daug 
Chicagos arkidiocezijos or-.bizniškų įstaigų ir įmonių
ranas “The New Wnrld.“ !*« valjda: sėka; seserys mnkytoĮos pra-!i,“'kliibu^širinkFnu“o“e'kei'

MarnuetTKrko iietuvią'^n^ir d&iškafc,"1 ‘^.atraern f h.caeos.kim(, ir

parapija turėjo karnivala.' padariusios. Aišku, kad tų 
įplaukų turėjo $5,421.29.į bizniu ir įmonių sa^inin- 
Vien už laimėjimo knygų- kai labai nenorėjo tokio pa 
tęs gauta $2,326.75. | keitimo. Lenkams buvo nu-

Chicagoj prie katalikišku, rodyta, kad pasirinktų vie- 
bažnyčiu ne retenybė pa-,na numerine gatve ir prie 
matvti skelbimus apie “bin .jos pridėtų Pulaskio varda.

viršininkę Motiną M. Juo-' Todėl iau laikas ren«tis «o', ,'įk rS“lat,ykli1 »/«>'!• °
zaną su prašymu sudalyti nrie to didžiu|io Amerikos iau’ ., dllSnri, "i' - i •re,° Ja.1!-d,de1'
talką rinkliavai. Motina .lietuviu <mvažinvimn Na 1hetuv,M dudonų ir skaičių kuriems reikėjo to-
Juozapa pažadėjo ir teikė b™ie S^,en'nk’! OrkeStn,i ‘
pilną kooperaciją. To pa-Įros todėl drau-iju

.. . .... , . , kime ir gvildenkime Anieri-' Rugpiučio 21 d. Worces-
hetuviu parapijiniu mokvk-j koft Lietuvių Kongreso rei- terio Sandaros kuopa turės 
lu aukštesniuose <J*8) sky-^alus. Butu gerai, kad ko- pikniką Ieicestere, Bab- 
riuose, ir, kiek >u\o galima, lonijose sasidarvtti draugi- rausku darže. Yra pakvie«- 
atostogaujancių akademikų jy koraitetai išiudinimui sa- tas Aušrelės Choras padai-aaoyy.uinų ,y Roraitotai išiudinimui sa- tas Aušrelės Choras padai- tarpe. Bu vo suregistruota J vl, prk KonCTeso, „uoti, bus ir kitokiu pamar
?imtas mokiniu kurių dide- parengti viena kita naren- ginimu. O rudenion. kai
lė dauguma dalyvavo rink- parengti vieną kita naren- ginimu. O rudeniop, kai 

girną ne tik dėl delegatų oras atvės, tai nutarėme na-
go”* žaidimus. Nuo nelie-| Tokios numerinės gatvės 
tuviu parapiionu girdėjau,|.vra pavadintos garsiausių 
kad esą kataliku, kurie tais j Amerikos didvyriu var- 
žaidimais esą pasipiktinę ir dais. būtent: Washingtono, 
ėję pas kardinolą su uiti- Madisono, Jacksono. Van 
matuma Aišku, kad kar- Buren, Roosevelto, Cerma- 
dinolas yra atmetęs tą uiti-* ko. Pershingo, Marquette’o 
inatumą. Greičiau arkliai ir tt. _
nustos avižas ėsti- negu Ro-‘ Kodėl lenkai nesirinko

liavoje. Parapijiniu nyr, kejjonės? lėšų apmokėjimo, kviesti South Bostono Ga 
kL2L^OioO4 kad galėtume kiek aukų biją i musų miestą, kad

suvaidintų M. Petrausko 
operete “Kaminkretis ir 
Malūnininkas.” I komisiją 
išrinkti J. Krasinskas, J. 
Pupka ir P. Miliauskas.

birželio 10 d —rinkliavos nuvežti ir j Koneresa,
dieną. Daugelis mokinių, 
tačiau, dalydavo rinkliavo
je anksti ryte—nuo 6 vai., 
ir vėliau popiet.

Seserys ir akademikės

ALT Sekretorius.
-o-

Didelių Vandenų Pavojus

Kaip jau žinoma. Juozas 
prisidėjo prie vajaus ir rink-, Stilsonas apleido Pittsbur-

------------ _ . _ unnKo navos nriruošiamųiu darbu ghą ir išvyko prie Atlanto
mos katalikų vadai atsisa- numennes gatves pavadini- _ norraiKaiz^ ,-i,.

Baigiant susirinkimą bu
vo pakviesti pasakyti keletą 
žodžių naujieii ateiviai Pra-

«KELEIVIO" KALENDORIUS 
...JAU BAIGIASI

“Keleivio” Kalendorius 1949 metams jau 
baigiamas išparduoti. Jei kas norėjo jį įsigyto, 
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 metus.

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 East Broadway So. Boston 27, Mas*.

—pagelbėjo mašinėle sura- vandenyno žuvauti ir pasu-. . __________
syti rinkėjų sąrašus, ir t. p. ko link Bostono, nes tenai nas Aukštuolis ir Aleksan- 

Seservs kazimierietės ir didesni vandenys ir buk esą dras Petrauskas. Jie atni 
ju auklėtinės bei auklėtiniai dideliu žuvų. I^ar Vokietijoj buvo liaudi-
niekuomet neatsisakė ir ne-! Paskutiniuoju laiku Stil-' ninku organizacijos nariai 
atsisako pasidarbuoti lietu- (sono draugai Pittsburghe m čia prisidėjo prie sanda- 
viu labdaros l>ei visuome- gavo atvirutes iš musu Juo-Įrieeiu. Daug pasisekimo 
niškuose reikaluose. Prieš ^o ir jis rašo, kad jau iis ’-auniems musu bendradar 
porą metų, seserys ir aka-1 “susipažines su Bostono žu-,biams.
dejnikės mašinėle išrašė, pa- vimis ir viskas eina o. k.” P. Miliauskas.
i-uošė ir išsiuntinėjo per 40,- T x .........................1 ------------ ------------—
000 laišku BALF vardu— T Taciau tokios žinios is

Juozo St ii sopo nei kiek ne
džiugina jo Pittsburgho 
draugų, nes bijome, kad jį

be jokio atlyginimo už dar
bą.

J. Daužvardienė,

DETROIT, MICH.

m. BAI.F

kias garantijas išrūpinti 
Komisija vos pradėjusi 
1948 m. savo darba, neteko 
savo vieno nario, kuris iš
ėjo į USA armiją atlikti ka
rinės prievolės, tačiau likę 
du nariai rankų nenuleido 
ir griebėsi visu smarkumu 
darbo ne žodžiais, bet veiks
mais. Pirmiausia patvs ko 
misijos nariai pasirašė po 
keletą garantijų, o vėliau 
pradėjo kreiptis į kitus kuo- 

c,a pos narius, taip pat ir į ge
ros valios lietuvius Brook
lyne ir kituose miestuose 
gyvenančius Savo pažįsta
mus.

Artėjant šios komisijos 
metinės veiklos sukakčiai, 
tenka pasakyti, kad už jos

ŽODYNAS
Aagttltai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LAL1O žodynas 

Nauja I^aida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APDARAIS 

Pinigus siųskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broaduay 
South Boston 27, Masu.

SIUNTINIAI Į EUROPĄ
Lietuviams Remti Draugija 

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

Ui $7Ji0:
2 ?▼. kavos, 1 sv. sviesto, 1 sv. pie

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

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

pieno miltelių, *4 sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1*4 sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čeki 
arba money orderį ir aiškiai nurodv-

veikll knlhn no lrmniciizte ts siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir veiKia Kaina ne komisijos r<.ikia pes.kyt, ka daryti su si«mt»- 
nanai, bet JU darbai, nes jos ■ niu jeigu j» nebūtų galima nurody-
nn^tninni dAko nirimo tam asm*>n'ui įteikti: pavesti jj sto-ĮMSĮailgų (leK.a llllime gtazų^ Tykios vadovybei ar gražinti siunte- 
blirį musų brolių lietuviu j*“ at*a!7 Gražinimą siuntėjas turės
atvykusių Į Šita sali ist ^Užsakymus ir pinigus prašome šių- 
tremties ne vien Brooklyne, "tL™unw.žioo.*h>?TO; . .
bet Philadelphįjoj. Chica-

_______Sočiai Dinner
Vajaus Kom. Sekretorė. to* Bostono ŽUVyS nešildo- f
____________ | rotu ir mes io nesulauksime for the J*™** of D. P.,

grįžtant atgal į Pittsburghą.' sponsored by the Lithuan-
PITTSBURGH, PA.

Metinis ALT livažiari

Iš kalno kviečiame ne tik 
Pittsburgho bet ir artimes
nių bei tolimesniu apielin- 
kių lietuvius ne tik nieko

lan Socialdemocrats,
Brandi 116. Sunday, Au
gusi 14, 1949, at the*

Liberty Park Farm
of Mr. Binkevich, Middle- 

Dal/ravusiam, Toronto, Road, near Fiat Rock. 
Ont—Pikniko aprašymas Admissmn $1.50. Begin-

Stilsono Draugas.

Miteliu ItnknmL

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.

nerengti rugpiučio 28 (Lik* įdėtas sekančios savai-Jn£ 1 P- m., til 8. 
bet visiems ruoštis skaitlin-; tės “Keleivio” laidoj. Ačiū. M. L. Balchunas.



>ls Ketvirta®

iKaiDejimas 
Maikio su Totu

Musų žinojimo ribos
Žmogaus pažanga, jo ku* atrado paraką, ir už tą at- 

ryba kyla is žmogaus bėga- radimą per šimtus metą vy- 
linio troškimo viską pažin- kusiuose karuose paaukota 
ti. ištirti, nugalėti. Atimk milionai gyvybių. Kiek 
žmogui šitą jo dvasinę sa- žmonių žuvo statant dide- 
vvbę ir sustotų bet kokia liūs pastatus, tiltus, fabri- 
žemėj pažanga, kaip susto- kus, tiesiant kelius, ypač kai 

j tų autovežimas užgesus jo įrankiai buvo dar netobu- 
varvkliui. lųs. Kiek žmonių žuvo,

Galvoiantis ir ieškantis, vandenyse, kopiant i kalnų' 
žmogus šiame pasauly jau*; aukštumas, pereinant tvrus, 

jčiasi lyg bestovįs rūke, ne- > kiek žuvo oro užkariautojų.
I lyginant miglų apsuptas Praeitame kare, esantiems 
mato apie save tik nedidelį. bombarduoiamuose mies 
ratą o ka slepia miglos jam tuose atrodė lvg pačios pra- 
jau nebežinoma. Žmogaus garo galybės liejo iš debesų 
gi įgimtas smalsumas stu- ugnį ir sprogstančias bom 
mia iį ištirti kas yra toliau, bas ant žmogaus-išradėjo 
ką slepia nuo jo rūkas. Nuo'

i tada, kai žmogus pradėjo

Nr. 32, Rugpiučio 10, 1949
tai kitas reikalas. Be?ieš-.kalnas pergyvenoL1840 me- 
kos “arkos.” tais smarku žemes direbeji

Maskvos “Pravda, kuri'mą, nuo kurio to kalno at 
visada skelbia bolševikišką šlaitės smarkiai nukentejo 
“tiesą,” jau seniau Nojaus ir net paties kalno išvaizda 
arkos ieškotojus išvadino pasikeitė. Pnes 1840 metus 
šnipais, biblija prisidengu-, Ararato kaina supo ~razųs 
siais imperializmo agentais, sodai ir /erlinri daizai, o 
kurie nori užlipti ant Arą- 2-300 pėdu ankštumoje kal- 
rato kalno ir pasidairyti į no atšlaitėje buvo sv. Joku- 

ho armėnu vienuolvnas, o

PINIGINGA PONIUTfi

Rusijos šoną
Biblija nacako’a 'rvažiu

bo armėnu 
1,000 pėdų aukščiau buvo 
to paties šventojo vardo

pasakų apie No’ans a»ka ir koplyčia. Bet žemės drebė
tos arkos gyventojus, kuriai jjmas sugriovė ir koplyčią, 
nėr visuotina tvana i®si"el-jr vienuolyną, ir visą apie- 
bėię nuo mirties nlaukioda- Įinkę nuteriojo.
mi arka ir pagaliau nutun- . .
darni Ararato kalne. Tai Kalnu ir vnatingai vulka 
buk tai buvę 2200 metu nų tvrinėtnjai Ararate gale
one? Kristaus mmima. Anie tų ra«ti įdomios medžiagos 
tas bibliios pasakas mes čia savo teorijoms ir galėtų par- 
nekalbėsime. Kas "ori nla vežti naudingu informacijų 
čiau anie tai nasiskait^’ti. apie mažai žinomą sritį, 
e-ali isigvti “Keleivio” *§-• Dabar girdime, kad moks- 
leista kn,’nr,ite “A** Buvo Vi- lininkai kopia i aukštus kal- 
suotinas Tvanas?” kur ras nūs įvairiausiais tikslais. Jie 
visas tas nasakac išdėst'”tas yra savotiški “šnipai ir no- 
ir supešiotas. Čia pampins- rį ištirti aukštumų orą, kal
sime apie patį Ararato kai- nų susidarymą, kosminių 
ną. * spindulių veikimą ir daugy-

Arara+o vardu vra vadi- be kitu dalykų. Vienu ar 
narna v’ena Armėnijos da- kitu iš tų tikslų gali būti su
lis, kuri guli tarn ežerų, sudomėjusi ir Dr. A. J. 
Van, Urumiia ir Aras upės. Smith ekspediciia i Ararato 
Bet paprastai, kada sakoma; kalną, o “oficialiai” ji skel- 
Araratas. tai turime galvoie biasi vvkstanti ieškoti No- 
Ararato kaina, kuris vra jaus arkos.

Kada ekspedicija grįš, ta
da gal išgirsime, ką ji bus

galvos. Taigi žmo^u nlaka 
toji pati technika, kurią jis 

Į galvoti ir suprasti, ir iki šiųjsukurė ir kuria iis taip di- 
. dienų šis miglu ratas labai Į džiuojasi. Vos žmogus su 
'daug praplėstas, daug kas spėjo išgauti atominę pa

slaptį, kaip tuoj už ia pik
tosios dvasios pareikalavo 
120.000 japonų užmuštais, 
70,000 sunkiai sužeistais ir 
130.000 lengvai sužeistais. 
O kas gali pasakyti, kiek 
toji brangi paslaptis dar pa
reikalaus auku? Tačiau 
žmogaus begalinis noras 
pažinti, toji motorinė jėga 
iį varo vis tolyn- vis gilyn 
nežiūrint aukų.

Palyginus su pirmvkščio 
deguota žvaigždė > musu pa-! žmogaus pažinimo akyra- 
dangėj retai ir trumpai pa-Jčiu, šių dienų žmogus jau 
sirodo ir vėl dingsta erdvės’daug. labai daug žino. bet 
begaliniuose toliuose; ios! vis tik labai daug palieka 

ir nežinoma. Jis net negali 
gerai paaiškinti tų dalvku. 
kuriais naudojasi, oavvz-

Į ištirta, atrasta, sukurta, bet 
I vis tik daug kas žmogui dar 
nežinoma, daug mįslių tebė
ra neatspėta.

Naujus atradimus žmogus 
atlieka dviem budais: patir
damas naujus dalykus savo 
pajautimais — pamato, ap
čiuopia. nugirsta, paragau
ta: ir protavimu, apskaičia
vimu. Jeigu ko nepasiekia, 
nemato, jis gali dasiprotėti, 
apskaičiuoti. Kometa (uo-

—Eik šen, Maike, arčiau, sodins. O jeigu lauksi pil-
—O kas bus? no 100 ar 500 metų. tai ga-
—Gausi velnių. li jubilėjaus ir nesulaukti.
—Ar tėvas daug jų turi? Taip rokuoja ir musų susai-
—Na, jau tik nebūk toks dės prezidentas. Sako, ko kelio tik maža dalelė mato- 

mandrapypkis. Jei ne vėl- kio čia bieso laukti? Su ima, o kita dalis nematoma, 
nių, tai gausi vėjo. ėjo 13 metų kaip uošvė ko- nepasiekiama: tačiau astro-

—Kad tėvas ir vėjo ne- jas pakratė, ir ruoškim jubi-i nomiios mokslas iš mato-įdžiui, negali pasakyti, kas
turi.

—Maike, tu manęs per
daug neerzink, ba šiandien

lėjų. Na, ir suruošė. Su- mos kelio dalies apskaičiuo- iš tikrųjų yra elektra, kas.1*4.“* * J * , • • i 1 1* • 4*1 ■ . • *wl_*kvietė visus savo susiedus ir 
frentus ir pradėjom, taip sa

la visą kometos kelią ir tiks
liai pasako, kada kometa 
vėl gali pasirodyti.

yra šviesa ir net, taip aiški 
ir paprastai atrodanti, ma
terija. Vien protu žmogų?aš piktas. Lukaut, kad ne- kant, linksmintis. Ot, taip 

gautum per nosį. ! sau, krikščioniška?: tai nuo
—Už ką? ! trejų devynerių lašiuką, tai____  __
—Ogi už tai, kad meluo-:nuo devildrekio, tai nuo če-|n[s p0 žingsnio- žmogus ėjo kokia žmogaus žemėj pa-

i niiri iii i   i ii i - . ■ elris=t?s Viu-- crrl-

Tyrimo bei galvosimo.! negali atsakyti, kas yra vi-
apskaičiavimo keliu, žings- sata. koks pasaulio tikslas.

Ji.

Turtuolio Aga Khan žmona 
praeitą savaitę “paklojo” plė
šikams visokiu brangenybių 
už 600 tūkstančių dolerių. 
Plėšikai su revolveriais pa
prašė ją pasidalyti turtais, 
kad jiems butų lengvesnis 
gyvenimas, o tai poniutei ma
žiau butų rūpesčių turtus 
saugoti. vienas iš didžiausių Kauka

zo kalnu. Araratas vra dvi
šakis kalnas (Didvsis ir, patyrusi ir pamačiusi Ara- 
Mažasis Araratas) ir stie-.rato kalne ir atšlaitėse. Jei- 
biasi į padanges 17.260 nė- gu tik išgirsime. Jei Mask- 
dų. Ararato kalnas vra vos “Pravda” neapsimelavo 
Turkijos. Irano ir Rusiios savo papratimu, tai mes 
nasienvje. Jis “apžergia” (nieko neišgirsime, o išgirs 
Turkiios-Irano sieną. Jei! tie žmonės, kuriems tai 
kiltų karas tarn rusų ir tur-j svarbu išgirsti.

Vadinasi- musų žmogiškasai 
pasaulis vra vidury ir lygiai 
nutolęs tiek nuo didžiojo, 
nebeaprėpiamo ir tiek nuo 
mažojo, nebeapčiuopiamo 
pasaulio. Vidurys butų maž
daug senovės Egypto farao 
nų paliktas paminklas— 
Chaonso Piramidė. Taigi 
atrodo, kad žmogus su savo 
žemele stovi pasaulio cen 
tre. vidury. Taip seniau 
žmonės ir manė, kad žemė 
yra pasaulio centras ir žmo 
gus stovi tame centre, bet 
iš tikrųjų jis stovi tik savo 
pažinimo centre, iyg ruko 
apsuptoj aikštėj, o jo akyra- 
tį riboja 24 nuliai aukštyn 
ir 24 nuliai žemyn.

Tiek iki šios dienos žmo
gaus pasiekta. Bet žmogaus 
dvasia tebėra dar gyva, jo 
troškimai pažinti labai di
deli. Žmonijos pažanga ne 
lėtėja, bet kaskart vis spar 
tėja, nuostabus atradimai 
seka vienas paskui kitą. pa
žinimo akyratis plečiamas, 
nežinios rūkas sklaidomas. 
Žmogus bus viską pažinęs 
ir ištvręs tik tuomet, kai jo 
žinoumo ribos bus reiškia
mos begaliniu nulių skaičiu
mi.

Juragi**

Ararato Kalnas

ku, Ararato kalnas ir joj 
apielinkės iš pirmos dienos) 
Hutu mūšio laukas. Todėl 
ir turkai ir rusai nenoriai 
žiuri, kad kas po tą kalną 
kabinėtųsi ir iame ieškotų 
nasakiškosios Nojaus arkos. 
Mat, nuo 17 tūkstančių pė
du aukštumos galima gana 
toli matvti, o modemiški 
fotografijos aparatai iš 10,- 
000 pėdu aukštumos nu
traukia 250 mylių skersinio 
apielinkę ir spaudoje jau 
teko matyti fotografijų, ku
rių viename gale yra mato
mas New Yorkas, o kitame 
-"ale Bostonas.

b.

ROCKEFELLER

Rockefeller’j, bet nemanykit, 
kad tai milionierius Rnrkefel- 
Icris. Tai farmu darbininkas, 
dirba jis ūkyje. Iowa valsti
joj. Jo atsitikime posakis 
“turtingas, kaip Rockefelle- 
ris” skamba visai neįtikina
mai.

’ merycių,
1 šaknelių.

tai nuo khokiųį 
O kaip jau

... . ____„ . ; i siems pasidarė linksma, ta-
nėra. dis‘

—O ką aš pamelavau?

a ^-P ‘V®? i -Kok^ ‘<™»?
dyt, kad tai melas? Juk te-!
vas Dievo niekad nematei, j —Ne. Maike. dar netemo 

—Dac olrait, kad nema- Be to, pas mus yra lėkti i
čiau. ale penkinę išbečinau. j kas.

—O kaip tai atsitiko?
—Dievas padėjo.
—Negalimas daiktas, tė-

pažangos keliu, kure, statė,!suirus, rut vra iainu ir «u- 
V1’ kol pasiekė šių dienų kui- vės ribos—protu jų visai ne-

turos laipsnio. Nuo urvinio 
žmogaus paprasčiausių gin
klų. įrankių ir apdaro, per 
šimtus tūkstančių metų 
žmogus žengė vis pirmvn

galima įsivaizduoti, taip 
pat vėl nesuvokiama ir be 
galybė. Ir daug dar yra 

t paprastesnių žemišku daly 
1 kų. tebelaukiančių jo tyri-
mų.

Kain toli šių dienų žmo
gaus žinojimo akyratis yra 
išsiplėtęs aukštvn ir gilyn, 
vienas mokslininkas vaiz
džiai išmatavo skaitline su 
78 nuliais. Kaipo matą pa

atradimų ir kūrybos keliu 
iki šių dienų geležinkelių, 
automobilių, lėktuvų, namų 

.... . . . . 'dangoraižiu, fabriku, elek-
—As klausiu, apie ką jąs tros atOminių maJlnų.

Šis pažangos kelias nėra 
malonus, lengvas—jis yra!

diskusavot. tėve?
“šnipams”

ve.
—Jes, Maike, aš tau pa

sakysiu, kaip tas atsitiko.
Musų Sčeslyvos Smerties 
Susaidės prezidentas perei
tą nedėldienį apvaikščiojo 
13 metų jubilejų nuo savo 
uošvės smerties.

—Kad tokių jubilejų nie
kas nešvenčia, tėve.

—Kodėl ne? Ar tu ne
girdi, kaip lietuviški radi- 
jušninkai skelbia visokius
jubilėjus? Vienam suėjo k jei irod 5 ka(i
treji metai, kaip pati pabe

—Ogi apie tai. ar žmogus 
iš monkės išsivystė, ar ’’ 
Dievas sutvėrė. Atsirado 
vienas bestija, ką prisispy
ręs ėmė poryt, kad iš mon
kės. Aš jam nurodžiau.] j'JL 
kad taip negalėjo būti, ba ? 
monkė turi uodegą, o žmo 
gus be uodegos. O jis sa
ko, kad esą ir monkių be 
uodegų? Tada mudu sube- 
činom. Jis uždėjo penkinę, 
o aš užstačiau šoble. Sa

go su burdingierium ir jau 
jubilėjus. Kitam keturi me
tai atgal armobilas nulaužė 
koją—ir vėl jubilėjus. Tai

monkės šiur neturi uodegos 
tai tegul prapuola mano 
šoblė; o jeigu monkės uo
deguotos, tai jo penkinei

ją—n ve. juonejus tai- ka ut Subečinom, vaike, 
gi matai, vaike, kad jubile- lij,.inkom komit(,tą, ka(l

nuvažiuotų į žvėrinčių ir iš
tirtų, ar monkės turi uode

jų yra visokių. Ar kas nu
pirko mergai suvytusią 
kvietką, ar kilbasų privalgę® 
gardžiai atsirūgo, vis jubi
lėjus ir jubilėjus, ir visus 
juos radijušninkai garsina.

—Aš žinau, tėve, kad 
žmonės mėgsta balius ir 
mėgsta reklamuotis, kad ki
ti jų vardą girdėtų. Bet tai 
nerimtas ir net negražus pa 
protys.

—Ar tai tu rokuoji, kad 
rabaliavoti žmonėms nerei
kia?

—Kas nori ir turi iš ko, 
tas gali baliavoti, tėve; bet 
nerimta visokias pramogas 
vadinti jubilėjais. Visų pir
ma, tėve, jubilėius reiškia 
r'žiaugsmą. Taigi paminė-! “
jimas keno nors mirties ne-Į
gali but jubilėjus. Be toj Musų tėvų kraštas Lietu-

iŠ ^Tk^vH ir b- Lietu.
000 metų. Taigi 13 metų vos laisvinimo siekia Ame- 
jubilėjai netinka, tėve. rikos Lietuvių Taryba ir jos
tetapvaikš&oti'ealinTa.'Juk vykdomas P^emki
į džėlą už tai niekas nepa- tautieti, tad jos darbus!

gas, ar ne. Taigi tas uode
gų komitetas nuvažiavo į 
parką, kur yra visokių žvė
rių, ir parvežė raportą, kad 
visos monkės su uodegom. 
Tai šitokiu spasabu, Maike. 
aš išgrajinau ant dviejų 
punktų: ir penkinę gavau 
ir prirodžiau, kad žmogus 
nėra iš monkės išsivystęs, 
ale pono Dievo sutvertas.

—Gerai, tėvas gali tuo 
tarpu pasidžiaugti; bet at
einančią savaitę aš įrodysiu, 
kad tėvas čia nieko nelai
mėjai ir nieko neįrodei.

sunkus, erškėčiuotas At-!ėmė mažiausią medžiagos 
11 radimai reikalauja iš žmo- dalelę, elektroną, kurį lygi

no su kitais daiktais. Taip 
vienas gramas medžiagos 
turi savyje elektronų skai
čių: vienetas su 27 nuliais; 
kilogramas jau su 30 nulių: 
žmogus turi 32 nulius, že 
mės rutulys turi elektronu 
vienetų su 54 nuliais- saulė 
—60 nulių ir pagaliau visa® 
mums pažįstamas pasaulis 
turi elektronų skaičių: vie
netas su 78 nuliais, tai yra 
trilioną decilionu. Šiuo be 
galiniai dideliu skaičium 
pasverta viskas: žemė. sau 
lė, planetos, žvaigždės, 
žvaigždynai — visa visata, 
visas mums pažįstamas na 
saulis susideda iš tiek elek
tronų.

Adatos galvutė turi elek
tronu skaičių: vienetą su 24 
nuliais, o žemės rutulvs su 
54 nuliais: tarp jų skirtu 
mas 30 nulių. Tai yra sri 
tis, kurią žmogus geriausia1 
pažįsta. Nuo šio žmogui 
pažįstamo tarpo 24 nuliai 
aukštyn—sritis žvaigždžių 
žvaigždynų, begaliniu toliu 
kuriuose žmogaus žvilgsnis 
paskęsta, jo pažinimas nu
trūksta, ten baigiasi žmo- 

igaus žinojimo akyratis ir 
prasideda nežinios rūkas. O 
24 nuliai žemyn, gilyn yra 
smulkusis pasaulis, mažųjų 
gyvių, bakterijų pasaulis, 
mažiausių medžiagos dale
lių—atomų ir elektronų— 

; pasaulis. Lygiai tokiame 
pat atstume, už 24 nulių ir 

žinqji

nių dauk jėgų. didelio pasi- 
rvžimo, valios, darbo ir 
daug aukų. Atrodo tikrai 

žmogus už paslapčių iš 
gamtos išplėšimą, butų ko
kių tai piktų dvasių bau
džiamas. štai. kaip legen
da (padavimas) mums pa
sakoja. jau ugnies atradė
jas, Prometėjus buvo dievu 
nubaustas prikalant jį kal
nuose prie uolos, kad mirtų 
baisia mirtimi arų drasko
ma^. Atrado žmogus gele
žį ir tuoj ėmė iš jos kaltis 
ginklus viens kito žudymui. 

IŠTIKIMAS ŽĄSINAS

Gerbiama redakcija! Ame
rikietis A. J. Smith nuvyko 
į Turkiją ieškot Nojaus ar
kos. Tai. sakykit, ar tas dar
bas yra protingas? Kiek me
tu jau praėjo, kaip Noiaus 
arka paliko ant to kalno? 
Malonėkit atsakyt per “Ke
leivi.” Su pagarba.

ANTANAS PAULAITIS.
Newark. N. J.

Ankaros miesto (Turki
jos sostinės) radio praneša, 
kad Turk i ios vyriausvbė 
pagaliau nutarė duoti leidi 
mą amerikiečiui Dr. Aaron 
J. Smith. iš Greenboro. N. 
C. biblijos mokyklos direk
toriui. keliauti i Ararato 
kalną ir tęn . . . ieškoti No 
jaus arkos.

Kiek seniau Turki ios vy
riausybė buvo atmetusi vie 
no olando ir vieno anglo 
prašymą leisti jiems lipti i 
Ararato kalną. Turkijoj 
valdžia to prašymo atmeti
mą aiškino tuo, kad Arara
to kalnas yra kariškai labai 
svarbioje pasienio zonoje ir 
todėl po ji kabinėtis nėra 
iokio reikalo. Dabar tur 
kai pakeitė savo nusistaty-

Farmerys Bemard Krueger,
Reedsville. Wis., tori žąsiną,
kurs vaikščioja visur kartu j gilumoje Žmogaus 
su savo bosu. lyg šuniukas, mas nutrūksta, nes kas yra i’’ Dr. J. Smith. lydimas 
žąsinas jau turi 12 metą ir, toliau už elektronų, jis ne- tu nacių olando ir anglo, 
sako, yra labai prisirišęs prie bežino. Ir čia už šios ribos kabinėsis po Ararato kalną 

šeimininko. prasideda nežinios rūkas. ieškos arkos. Ką jis ras,

Bet ne vien tik 
Ararato kalnas yra įdomus.
Amerikos “fundamentalis
tai” tiki, kad viskas, kas yra 
parašvta biblijoj, yra die
viškoji tiesa ir visas bibli
jos pasakas jie bando imti
taip, kaip jos parašytos, be __
jokių išsisukinėjimų ir gud; Paveiksle matome John , 
ravimų, kokiais pasižymi1
pažangesni protestonai ir
katalikai. Todėl 
mentalistas” bibliios išpa
žintojas gali visai rimtai ke
liauti į Araratą ir ten ieš
koti medinės arkos, kuri 
buk tai nusileidusi tame 
kalne prieš 4,200 metų! Tie 
žmonės juk tiki, kad Jonas 
prarijo velioribą, ar velio- 
ribas Joną. . . .

Ararato kalnas gali būti 
idomus gamtininkams, ypa
tingai geologams, kurie ty
rinėja žemės gelmes. Visa 
Ararato apielinkė yra vul
kanų žemė. Pats Ararato

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

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

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

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

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Vokietija Grįžta’
Šių metų rugpiučio 14 su savo vyriausybėmis ir de- 

dieną Vakarinės Vokietijos mokratiniai rinktais seime- 
piliečiai, po 12 metų tru-liais. Bet šie kraštai nebu- 
kusios Hitlerio diktatūros ir vo apjungti j vieną vienu- 
po 4 su virš metų išgyventos mą. Dabar tas jau daro- 
svetimuių okupacijos, rinks ma ir rugpiučio 14 d. bus 
savo seimą kurs savo keliu išrinkta tų kraštų bendra 
sudarvs Vakarų Vokietijos atstovybė. Sąjunginė Vo- 
centralinę vyriausvbę ir at-kietijos respublika bus įvy- 
kurs visus nepriklausomos! kęs faktas.
valstybės valdžios ir tvar
kymosi organus. Po oralai- 
mėto karo, nakėlusi visas jo 
pasekmes, Vokietija įeina i 
nepriklausomu valstvbių 
tarpa. Jei iki šiolei, kara 
-laimėiusieji. žaidė Vokieti
jos likimu, kain futbolo ka
muoliu- tai dabar, atsistoju
si Iva ir ant savo koiu. Vo
kietija nati eina i žaidikų 
tarna ir pati pradės spardy
ti tarptautinės politikos ka
muolį'.

Kai Europa neteko Vo
kietijos. čia susidarė pavo
jinga tuštuma, i kuria be 
atodairos braunasi Rvtu 
driskiai, tad. nori ar nenori. 
Vakarų aliantai buvo pri
versti atkurti nepriklauso
mą Vokieti ia. kad sudarvti 
atsparą piri=kaiam imperia
lizmui. Vokietijai atsikū
rus. tuo iau iškils visos Vi
durio Europos problemos: 
pastovios taikos sutarties.

Vakarinės Vokietijos oku
pantų iniciatyva, 1948 m. 
pabaigoje, iš atskirų kraštų 
atstovų buvo sudaryta kon 
stitucinė komisija, kuri po 
8 mėnesių surašė busimos 
Sąjunginės Vokietijos res 
publikos konstituciją. Svar 
blausieji tos konstitucinės 
komisijos dalyviai buvo so
cialdemokratai ir krikščio
nys demokratai, tad dėl 
konstitucijos smarkiai kovo
ta.

Sąjunginę Vokietijos res
publiką sudaro šie kraštai: 
Badenas, Bavarija. Breme
nas, Hamburgas, Hessenas, 
Žemutinė Saksonija, Reino 
Vestfalija, Reinland - Pfal- 
cas, Šlezvig Holšteinas, 
Wuertemberg- Badenas ir 
Wuertemberg - Hohencol- 
lem. Iš viso 11 kraštų. Pa
gal konstitucijos 20-tąjĮ 
straipsnį: “Sąjunginė Vo
kietijos respublika yra de-

KELEIVIS, SO. BOSTON

JAUNŲJŲ LEGIONIERIŲ KONVENCIJA• I JĮ

Legionierių vaikų nacionalinė konvencija sutraukė atstovus iš visų valstijų ir jaunųjų 
posėdžių salė atrodo, kaip didžiųjų partijų nacionalinė konvencja su jvairiuasių valstijų 
ženklais ir taip pat triukšmniga. . . .

Vermonto Farmose

Laiškai is Anglijos
Iš Didelio Rašto Išėjo į 

Kraštą
po savivaldybių linkimų bu
vo jaučiama nusivilimo ir

Anglijoje leidžiamo 
tanijos Lietuvio 
tos ištraukos iš tūlo A. 
Bruškevičiaus laiško iš 
Amerikos, kur užsipuola 
mane už parašymą laiško 
“Keleivyje” nr. 23. Reika
las eina vis dėl to namo pir
kimo.

Lietuvių namu isigijimą 
Londone aš neboikotuoju- 
bet jam pritariu. Tai yra 
ir “Keleivyje” patalpinta
me laiške pabrėžta: “Nors 
nuosavų namų
yra gražus pi

. , netikrumo. Bet ir reakci- 
” 97 vr * ' j°s džiaugsmas ir pažangių-nr. -7 ide- jy baimijimasis dar tebėra

pirmlaikiai. Š. m. liepos 21 
d. buvo pravesti papildomi 
rinkimai į parlamentą W. 
Leeds apielinkėje. Rinki
mus laimėjo darbiečių kan
didatas. Jis surinko 21,935 
balsus, o konservatorių kan
didatas gavo 17,826 balsus. 
Balsavime dalyvavo apie 65 
nuošimčiai turinčių teisę 
balsuoti.

........  , 1945 metais toje pačioje
11 i apielinkėje buvo trys kan-
ojektas. tačiau: Adatai ir jie gavo balsų:

Vokietijos sienų ir kiti klau- mokratinių ir socialinių vai
siniai. Pakėlus šiuos klau-j stygių sąjunga.” 
sin.us, savaimi užklius ir Respublikos parlamentą, 
Lietuvos reikalai, nes kada! vadinamą Bundestag, suda-
gi nors pasaulis turės pasi- 
sakvti dėl Įsibriovėlio i ^u- 
sų krašta ir tuo klausimu 
savo žodi tarti.

Kalbant apie atsikūrimą 
nepriklausomos Vokieti ios 
reikia atsiminti sekami fak
tai:

Neužmirškime, kad vie
nalytės Vokietijos “nuo Ne
muno iki Reino” šiuo metu 
nėra. Rytų Prūsu (Mažo
sios Lietuvos! dali su Kara
liaučiumi užgrobė rusai, 
krikai prisijungė visus plo
tus iki Oderio upės, gi Vo
kieti ios kraštus, nuo Oderio 
iki Elbės, laiko savo okupa
cijoj rusai. Čia Maskvos 
chanai, prisidengė “liaudies 
demokratijos” iškaba. Įsi
rengė koncentracijos sto
vyklas, pavyzdžiui- Hitlerio 
Įtaisytoje Buchenwaldo sto
vykloje, dabar su didesniu 
smurtu šeimininkauja Stali
no satrapai. Rusu okupuo
toj Vokietiios dalv vykdo
ma priverstini žmonių išve
žimai. praktikuojama visa 
tai, kas plačiojo i “matuš- 
koj” savaime suprantama, 
Rvtų ir Vakarų Vokietiios 
sujungimo klausimas greitu 
laiku gali tapti didžiausia, 
o gal ir lemianti problema. 
Čia ne tik vokiečiu reikalas.

Kalbėdamas apie nepri
klausomos Vokietijos atkū
rimą turiu galvoje Vakarų 
Vokietija. Vakarų Vokie
tijos atskiri kraštai, ameri
konų, anglų ir prancūzų 
okupacinėms vyriausybėms 
leidus, dar prieš 3 metus su
darė atskirų kraštų konsti

rys 400 atstovų, renkamų 4 
metams demokratiniu budu. 
Greta Bundestago (atstovų 
rūmų) veiks Bundesrat (Są
jungos Taryba), kurią su
darys atskirų kraštų val
džių skirti atstovai. Bundes 
tagas su tokiu pat skaičiu
mi atskirų kraštų atstovų, 
išrinktų tų kraštų seimelių, 
t. y., iš viso 800_atstovų, 
rinks Sąjunginės Respubli
kos prezidentą. Toliau, pa
gal prezidento pasiūlymą, 
Bundestagas (parlamentas) 
išrinks Sąjungos kanclerį 
(ministerį pirmininką), 
kurs sudarys Jungtinės Vo
kietijos respublikos atsa
kingą prieš parlamentą vy
riausybę. Toks bus Sąjun
ginės Vakarų Vokietijos at
gimimo kelias. Konstituci
ja numato konstitucini teis
mą, konstituciniams klausi
mams aiškinti ir Vyriausią
jį Teismą, kurio pareiga 
saugoti paskirų piliečių tei
ses.

Tai’ kas čia pasakyti, yra 
tik tos naujai atsistatančios 
respublikos politinės san 
tvarkos griaučiai. Konsti 
tucijoj yra įdomių nuostatų, 
liečiančių valstybės kultūri
nį gyvenimą ir ūkiškąją san
tvarką ir kitus dalykus.

Nevisai sklandžiai sekėsi 
sudaryti čia apibudinamą
ją Vokietijos konstituciją. 
Pavyzdžiui, Bavarijos kata
likų partijos tūli sluoksniai 
buvo pasišovę išskirti Bava
riją lyg ir i nepriklausomą 
valstybę, menkais ryšiais 
susietą su likusia Vokietija.

VII
Svečiai

Bukaveckų Čaliukas, įs 
Cliffside Park, N. J., su sa
vo grupe, Mr. ir Mrs. John 
Fehring ir juodvejų dukry
te Joan, skaisčia lietuvaite, 
kuri gražiai lietuviškai kal
ba, svečiuojasi pas mane 
Kazys Bukaveckas, senas 
cliffsidietis, musų išeivijoj 
stambus ir nenuilstantis vei
kėjas, geras mano bičiuliu 
atostogų proga grįždamas is 
Rumford, Maine- užsuko ir 
į Vermontą. Sakė: “Man 
yra žingeidu pamatyt, kaip 
tu čia murini tos naujos lie
tuviškos kolonijos pama
tus.”

Norėjo pamatyti savo 
akimis Vermonto farmaš ir

na iš Kartenos miestelio. 
Ūkininkas H. Jensen, danų 
tautybės, pats nesenai Ame-

------- riko j, turi 480 akrų žemės,
vaišint, tik nežinom kuom- 30 melžiamų karvių ir ge- 
—Zinkevičienė lyg nusi- rai gyvena. Gyrė Praną, 
skusdama atsiprašinėjo. kad ‘ įeras darbininkas, o 

—Norint svečius vaišint, pranas ūkininką, kad geras 
tai geriausia lietuviškai: pa- bosas Sulygo mokėt $18 
dekite sūrį, pastatykit bon- j savaitę su pragyvenimu, 
ką snapso ant stalo ir bus išskiriant drabužius, ku- 
vaišės,—tyčia gremėzdiškai rtUO5 turi pats iš algos pirk- 
užakcentavau ir tėmijau, ką tis Viskas gerai, tik Pra- 
jie atsakys. nas nusiskundė- kad nėr ar-

—Sūrio ~ dar nesuspau- ti bažnyčios pasimelst. Dėl- 
dėm, o snapso, tai, gai, į0 pasakiau:
reiks važiuot miestan,—at; _Ko ko, bet jau bažny-
siprašė dėl sūrio ir ruošiasi čja aš jum negaliu budavo- 
jau Į miestą Zinkevičius. iti. tuomi tesirūpina BALPo 

—Neklausykit, jis tik bai- pirmininkas kun. Končius, 
kaūja, dargi jis visai nege- 0 cal tamsta netiek nori 
ria snapso ir mes čia juk melstis, kiek panelių pama-

tanijos Lietuvi’ tautiečiu 
užgauliojimas negali būti 
toleruojamas ir išsišokėlius 
reikia smerkti.” Patartina 
tai gerai Įsiskaityti ir Įsidė
mėti.

Visur kur reikia žinoti 
saiką. Agituojant pirkti 
namo šėlus nedera patrio
tiškai drabstvtis koliojimais 
ir gėdinimais. Tą turėtų 
suprasti ir Anglijos lietuvių 
Įsikarščiavę vadai ir dargi 
A. Bruškevičius.

Bet abejotina, ar tas pas
tarasis pajėgs tą reikalą su
prasti. Jo išmanymu, jei 
kas pasisako ne taip, kaip 
jam patinka, tai iau ir ko 
munistas. A. Bruškevičiaus 
asmenyje turime reikalą ar
ba su bukaprotišku politiniu 
nusimanymu, arba su pik
tos valios žmogumi, kurs, 
nežinodamas reikalo, kaip1 
ožys Įšoko Į rutu dai-žą ir 
bando ĮĮ prismardinti.

“Britanijos Lietuvio” re
dakcija irgi gerai žino, kad 
toks polemikos būdas nede
ra tarp lietuvių. Bet tie po-

^JSidarbiečiai—26,593, konser
vatoriai—12,457, liberalai— 

Tada darbiečių dau-;6,008.
guma siekė apie 10,000 bal
sų. Dabar dauguma sumar 
žėjo iki 4,000, bet užtat ir 
rinkikų skaičius 1945 me
tais buvo 10 nuošimčių di
desnis. •'

Čia ir gludi didelė rinki
mų “paslaptis.” Kada dau
giau balsuotojų išsijudina 
dalyvauti rinkimuose, dar- 
biečiai laimi. Kada balsuo
tojų tarpe jaučiama apsnū
dimas, tada dešinieji laimi.

Todėl dėl ateinančių me
tų rinkimų pranašysčių ne
dera daryti. Darbiečiai tvir
tai tiki, kad tauta jų pas
tangas ir vadovavimą tin
kamai Įvertins.

A. Zamžicka».

JUOKAI

ilgai nebūsim, — Bukavec tyt ant šventoriaus, sueit Į nai neDaiS0- Kadaise Lie
kas pasiskubino pagalbon. Į pažintį su. čia gimusioms? 

—Gerai, jeigu neduosit ;1
snapso, tai bent šalto van-j —Visai but ne pro šalį
dens duokit,—tikrai jau • sueit Į naujas pažintis, taip

, . . , . . prašiau. Atnešė šalto van-! sakant, užmegst ryšius su
kąjP ^Hria^ sau syve- dens, kuris tiko geriau už tinkama,— linksmai nusi-

. .................... “ lietu snapsą bei alų (cit) ir va-, juoke. Gi tas jau parodo,
landžiukę pasisvečiavę ruo-j kad Pranas visai rimtai gal- 
šėmės vykti. , voja pastoviam Įsikūrimui.

Atsisveikinant Bukavec-! Bet ir dėl to jam sakiau, kad 
kas mergytes apdovanojo,! jums merginų neieškosiu— 
Elenukei doleri o .Jadvygu- susiraskit patys.
tei smulkius iškrapštęs iš ki
šenės atidavė- o ši mažytė

nimą naujai atvykę 
viai. Sutarėm aplankyt 
Zinkevičių šeimą. Barre, 
Vt.. 45 ir pusė mylios nuo 
Burlingtono. Pataikėm at
vykti vidurdieni, pietų lai
ku, radom namie. Jsukus 
kieman tuoj pastebėiom dvi 
mažvtes mergučes, Elenuke 
su Jadvygute. kurios purzli- 
nasi prie didelio bliudo 
vandens it antukės, o saulė 
nesvietiškai kepina. Gaila, 
jom čia nėra upeliuko.

Pirmučiausia pasirodė ir 
simpatingai pasitiko pats 
ūkininkas, p. Geake, potam 
abu Zinkevičiai išėjo ir pa
kvietė visus i vidų. Neti 
ketai susilaukę svečių, susi 
jaudinę, prašo, ragina pri
sėst, ir vėl atsiprašo, kad 
nėr kur, tik keturios kėdės. 

—Norėtum svečius pa

W ALDE N HEIGHTS, 
dėkodama ant vienos kojy- Vt., Morrin Greaves sodv- 
tės žemai linktelėjo. Aš ir. bon atvyko Česlovas šadei- 
vėl, it vilkas, neiškentęs įsi-, ka. 37 m., Ona 33 m. ir juo- 
kišau, kad nemokytų mer-' dviejų Rimukas 4 m., Sta- 
gaičių vergiško nuolanku-, siukas 3 m. Puiki šeima, 
mo. Gal, Europoj, tas ir la- inteligentiški žmonės ir gas 
bai madoj, bet čia Ameri-; padoriai, kiek atrodo, pri- 

imnųs. Anie algą nebuvo 
progos tartis, jei nesusitars 
patys, tai jiems padėsim Ri

koj nei šis. nei tas.
Nuo čia visai arti nuvy

kom ir parodžiau, kaip
’ skaldo granitą, tašo plytas; tą syk. iš visko matvt čia 

dėl Jungtinių Tautų namo, viskas bus gerai. Ūkis 150 
kuri dabar stato New Yor- akrų- karvių melžiamų 43,kuri
ke ir priminiau, kai tas na- prieauglių 14. viso 57. Čes-

karia valdė tauti-tuvoje,
ruimų
netautininkas buvo apšau
kiamas “priešvalstybiniu 
gaivalu.’’ Dabar tie patys 
ar tos pačios politinės veis
lės “vadai” kiekvieną, kurs 
drista galvoti ne pagal jų 
valią, Įrašo Į . . . komunistus 
ir baigta.

Jo Ja.

vdiur-id. Lr I/ib’iTiA'nac nien ▼ ivriicK’

Papildomi Rinkimai
Savo laiku, rašydamas 

“Keleivyje” apie anglų 
Darbo Partija, pažymėjau, 
kad ji su dideliu pasitikėji
mu žiuri i ateinančių metų 
rinkimus ir tikisi, kad tau
ta jai ir vėl paves vadovauti 
kraštui.

Šiais metais- kada pasi
baigė savivaldybių rinki
mai, duodami kai kuriose 
vietose daugumą opozicijai, 
reakcija pakėlė galvą. Opo
zicijos propagandistai sten-

tucijas, išsirinko seimelius Prieš tokį katalikiškų sluok- 
ir sudarė tų kraštų valdžias, snių pasiryžimą kietai ko- 
tuo budu radosi 11 kraštų vojo socialdemokratai, siek-

Angliškai ■ Lietuviškas 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 Broadvray. S®. B®*t®n 27, Maaa.

darni demokratinės, bet 
ūkiškai daugiau vieningos 
Vokietijos.

Tenka pažymėti, kad rin
kimų Įstatyme pažymėta, 
jog Berlynas gali pasiųsti 
savo 8 atstovus i Sąjungi
nės Vokietijos parlamentą 
su patariamuoju balsu. Vi
si žino kokį žaidimą varo 
rusai dėl Berlyno. Atsikū
rusiai Vakarų Vokietijai 
Berlyno ir Rytų Vokietijos 
klausimas iškils iš pirmos 
dienos.

Didelių konfliktų šešėlyje 
gimsta naujoji, 40 su vir
šum milionų gyventojų tu
rinti Vokietijos respublika.

Neužmirškime, kad ir su
sikūrus Vakarinei Vokieti
jai joje liks okupacinės Va
karų aliantų armijos, kurių 
santyki su naujos Vokieti
jos valdžia tvarkys okupa
cinis statutas. Bet vokie
čiai mano. kad geriau te»

Mokykloj

Mokytoja klausia septy
nių metų berniuką:

—Pasakyk, Jonuk, jei aš 
padėsiu vieną kiaušinį čia 
ant stalo ir du čia ant kė
dės, tai kiek iš vige aš busią 
padėjusi?

Jonukas pakraipė galvą 
ir sako: - v - - ........

—Asmeniškai aš esu tos 
nuomonės, kad tamsta iš vi
so kiaušinių dėti negali!

Tarp Paukščių

Du dideli vanagai skraidė 
aukštybėse virš dykumos. 
Staiga jie pamatė varyklinį 
orlaivį, iš kurio užpakalio 
ėjo ugnis ir durnai. Orlai
vis pasirodė ir nulėkė be
galiniu greitumu. Vienas 
vanagas, orlaiviui pralėkus- 
sako:

—Ale tas paukštis tikrai 
turi kur tai skubų reikalą, 
matei, kaip jis nudumė?

—Skubėtum ir tu,—atsi
liepė antrasis vanagas.—jei 
tavo uodega degtų, kaip jo.

mas bus gatavas, veikiausia lovas paeina iš Zarasu. Asa^?.esi labai lsPusp U laimė-
« ° _ -x* x . r\_________limo iv nucoLniA VoJnuvyksite jo pažiūrėti, tai 

atminkite, kad tos taip gra
žiai šlifuotos marmurinės 
sienos yra atgabentos iš 
Vermonto.

Pargrįžę iš Barre, vakare 
dar aplankėm Kroliu šeimą, 
kuri randasi arti Burlingto
no. Kroli atradom nesma
gume, susižeidęs ranką, už
sinuodijo kraujas ir tenka 
kęst didelis skausmas. Bet, 
sakė, jau eina geryn - ir 
greit pasveiksiąs. Jis yra 
linksmaus budo vyrukas ir 
visomis išgalėmis bandė nu- 
duot smagumą- betgi visai 
negalėjo paslėpt savo nelai
mės.

Mano svečiai iš (’liffsidės 
pabuvo tik dvi dienas bei 
naktis ir laikas taip greit 
prabėgo, kad nei nepaju- 
tom, dargi visai mažai jie 
tegavo poilsio. Nors ir taip 
trumpas, bet malonus šis su
sitikimas buvo su senais bi
čiuliais.

—o—

vitų kaimo: Ona nuo Kėdai 
niu, Atkočiūnų kaimo.

Lig šiol nė vienas nauja
kurių nebuvo tiek fotogra
fuotas, kiek Šadeika ir jo 
šeima. Viena stambiausių 
firmų, Hood kompanija, ku
li suima kone visą Vermon
to pieną ir jo produktais 
maitina Bostoną su visomis 
apielinkėmis (New Yorkui 
irgi tenka 17 nuošimčiu), 
susidomėio naujakuriais. 
Kompanijos vyriausis ma- 
nadžeris čia atvvko su visu 
savo spaudos štabu, apart 
io paties du rašytojai ir du 
fotografai—viso penkiuose.

Darė paveikslų nuotrau
kas visokiausiose pozose ir 
nuodugniai teiravosi apie 
pieno gamyba Pabaltijo 
kraštuose ir abelnai visoj 
Furopoi ir ypatingo dėme
sio kreipė, ar naujakuriai 
atvvko pastoviam isikuri

jima ir pasakojo, kad iau 
socialistai visai prapuolė ir 
ateinančiuose rinkimuose 
bus sumalti Į miltus ir Į dul
kes.

Tos propagandos triubiji- 
mu džiaugėsi ne tik Wins-

Tarp Pabėgėlių

Suėjo kartą pabėgėlių bū
rys ir kalbasi apie senus ge
rus laikus. Visi pasakoja, 
kokias jie svarbias vietas tu
rėjo Lietuvoje, vienas buvo 
direktorių, kitas operos dai
nininku, trečias aukštu val-

....... , , dininku ir tt. Pagaliau vie-
^on7 \a inln. i, kartu nam Įrgyso klausytis tų pa- 
pasidziaugė ir kai kurie mu- sigyrimų. Jis pakėlė nuo 
sų tautos vado buvusieji aslos mažą šuniuką ir klau- 
garbintojai. Ir jiems pasi- sia jj-
darė maloniau kad Angli- -Išakyk, šniuki. ar tu 
joj gal ateis dešiniųjų vai ; Lietuvoje nebuvai Šen Ber- 
dzia, o tada tie lietuviški i nardu? '
poneliai manė ir lietuviš-i ______
kiems socialistams parodyti Teisme
savo nagiukus už “vieny
bės” neva ardymą ir jų “au- Jaunas, gražus kareivis 
toritetų” nepri pažinimą. pagavo “už rankos” vagi ir 

Tarpe pažangiųjų žmonių nuvilko jį Į policija. Ryto 
meta teisme kareivis liudi
jo. kaip vagis pavogė jo pi
niginę. Apkaltintasis prisi
pažino iš karto ir prašė tei

sę gerbiantis globėjas, kain BARRE. Vt., Harold Jen-
sauvalės teroras Rytų Vo- šen sw. bjn, arti Zi Aevi- atvyko ne laikinam apsisto- 
kietijoj. į čių, atvyk, P:anas .Vlazn jimui, bet nuolatiniam apsi- drn reikalo

J. Butautu* mas. 36 m pnis. paei- gvvp,,i,r,„i

Ligi šiol apščiai teko ma
tyti laikraščiuose lietuviškų 
veidų paveikslų, sklan
džius aprašymus apie mus sėjo, kad iį nubaustų už va- 
brolius naujakurius ir taip gystę ir duotu jam divorsų. 

Jiems buvo kietai už- Jau aPie Lietuvos reikalą. —Kodėl divorsą? — pa- 
,.—x_ j i- x . -’Nuo dabar, gal, teks pama- klausė teisėjas.

tyti ir didesniuose ameriko- —Matote, ponas teisėjau, 
nų žurnaluose. Mes irgi de- —atsakė vagis, aš atidariau 
damės prie musų visų ben- to kareivio piniginę ir joje 

radau mano žmonos tris fo-
A J enkm*

mano žmonos tris fo- 
tografijas ir dauginu nieko.

i



Ftrdapls teita*

Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M, MICHELSONIENE

Biblij os Aiškintojo Balsas

Ar yra kada nors ji matęs? 
Kaip jis išrodo? Juk gyvas

nebus
lifornijoj prieš Velykas 
vo prapuolusi maža mergai
tė ir visa apylinkė meldėsi
prašydama Dievo- kad tas! daiktas turi turėti formą ir 
kūdikis atsirastų gyvas. Bet; turi užimti atitinkamą sau 
mergaitė buvo atrasta šuli- vUta. prdvėie: kitain nasa-
ny prigėrusi. Todėl viena 
motina nurašė i bostoniški

vietą erdvėje: kitaip paša 
kius, turi turėti adresą. 

Tuštiems žodžiams mes
“Heraldą” šitokį klausimą! netikim: mes norim konkre- 
kunigams: “Jus sakot, kad čių faktų.
Dievas nei žvirblio neaplei---------------------------
džia. Taigi pasakykit, kur e . ». ,. 
buvo Dievas, kai tukstanč- bOCUUlStUlfj
?iai žmonių meldėsi, kad ši- AuttrruliįOĮ Motery* 
ta mergaitė įsuktu gyva?, si n
Jeigu jisai rūpinasi žvirb GaUJia Paramą
liaus, tai kodėl jis nenukrei- --------
pė tos mergaitės žingsnių Australijoj yra socialisti- 
tolvn nuo to šulinio?” į nė valdžia, todėl įdomu bus 

Šitą motinos paklausimą išgirsti, kaip tenai gyveną 
mes perspausdinom Moterų darbininkai- o ypač mote- 
Skvriuje. i rys.

Dėl šito paklausimo da- Dabartiniu laiku Austrą-

KELEIVIS, SO. BOSTON
KETVERTUKAI FOTOGRAFUojasi

Cullins šeima. Bronx, N. fotografuojasi. Apačioje ma
li viršuje jauna molina su vyresniu šuneliu. Jauni ketver- 
tos keturi mažiukai, tik trijų mėnesiu broliukai ir sesutės, 
tukai smaigiai auga.

V A L G l A 1
Žalios Pupelių Ankštys

l String Bean? j
'Keleivio’ Knygos

Šešiems žmonėms pa vai-1 Atsiminimai ir Mintys, 
gvt imama šitokia proporci
ja:

ankščių.Pusantro šaukščiuko
Pusė svaro bekono.
Du šaukštai uksuso. 
šaukštukas cukraus.
Druskos ir pipirų.

Nugnaibyk ankščių uode
gaites ir viršums ir nuplai- 
šyk gyslas, kurios eina per 
ankščių nugaras. Supiaus- 
tyk arba sukarpyk ankštis į 
kelias dalis.
puodą, pasudyk. užpilk 
vandeniu, uždenk ir pavi
rink iki'ankštys pasidarys 
minkštai trapios (nuo 15 
iki 30 minučių).

Nukošk, bet to vandens 
neišpilk laukan. Supiaus- 
tyk smulkiai bekoną, pa
spirgink jį, įpilk trečdalį 
puoduko vandens, kuriame 
pupelės virė, supilk uksusą, 
sudėk cukrų, pipirus, pasu
dyk pagal skoni ir viską 
užpilk ant pupelių. Užkai
tink ir duok stalan. Ne
brangus- bet geras ir svei
kas valgis.

Sudėk jas į

lijoj vra jau keli tūkstan
čiai lietuvių ir jie patiekia 
mums idomių žinių apie tą 
tolimą kraštą.

Štai ka rašo A. Pleškvs:

bar atsiliepė biblijos žino
vas, Mikas Mačionis. Štai 
jo bakas: ‘

“Aš pastebėjau ‘Keleivio’
No. 27-28 paklausimą, ‘Kur 
Buvo Dievas,’ tai vot, aš ir 
atsakau i šitą paklausimą.
Ta moteris sako, kad jinai nedarbo atveju ne iju. 
meldėsi ir kiti žmones mel- J J

“Australijos darbininkas 
nei nelaimės, nei ligos, nei

išmestas gatvėn be duonos 
kąsnio ir globos. Visais at
vejais jis gauna tiek. kiek 
reikalinga minimaliam žmo-

dėsi, bet Dievas tų maldų 
neišklausė. Nu, kaip Die
vas išklausys, kad nė vienas

Prie Jeh°'!gaus pragyvenimui, ir toji
i,;»v-n>'JT- parajna vra įstatymais ga-

hT n • ri P?e' rantuota. ’ ‘stabų, pne paveikslų, ži j
noma, stabai ir paveikslai Motinystė* pašalpa. Kiek- 
nieke negirdi ir negali nie
ko atsakyti. Be to, visi tie

vivna auavaic uivima
pirmą pagimdytą vaiką iš

maldininkai nėra tikri Tautos Gerovės Fondo (Na-. u • i'vvrij* ▼-» -ivkrikščionys. Ir kunigai nė
ra krikščionys, nei jų para- 
pijonys. Visi jie yra stab-

tional Welfare Fund) gau
na 15 svarų motinystės pa
šalpos. Už antrą ir trečią!

meldžiai ir nepažysta tikro- vaika gauna po 16 svarų, 
jo Dievo. Kunigai nėra!už ketvirtą vaiką 17.10 
Dievo atstovai, bet velnio.”!svarų. Jei gimsta dvynu- 

1 kai, tada pašalpos išmoka- 
Ir toliau Mikas Mačionisima 4 svarai daugiau, jei

paduoda eilę ištraukų iš 
biblijos, kur sakoma- kad 
kunigai yra veidmainiai, ir 
kad kuo ilgesnes maldas jie 
veidmainingai kalba, tuo 
jiems busiąs “didesnis pra- 
žudvmas.“

trejatukai, tai 10 svarų dau 
giau.

“Vaikų priedas vra mo
kamas už kiekvieną vaiką 
pradedant nuo antro (už 
pirma vaiką priedu nemo- 

“Kdeivis- niekad kunigų!kam, po 10 šilingų per sa- 
biznio negynė ir negina jo|v 1
dabar. Bet mums nesinori) “Invalidų pensija. Kiek- 
pritarti ir biblijos žinovui į vienas australas darbinin- 
M. Mačioniui, kuris sako: kas, sukakęs 16 metų (jau- 
jei norit, kad jūsų maldos' nesni nedirba), kuris Aus- 
butų išklausytos, tai mels-“ tralijoje be pertraukos jia 
kitės prie Jehovos Dievo, išgyvenęs ne mažiau kaip 
kuris yra gyvas Dievas. ! 5 metus, jei nustoja 85''

Mes norėtume žinoti, ką darbingumo arba aklumo 
p. Mačionis yra savo maldo- atveju, gauna savaitinės 
mis išprašęs iš Jehovos? pensijos 2.2/6 sv. Invalidų

Toliau, jeigu tasai Jehova žmonos taip pat gauna pen

sijos iki 15 šilinių savaitei tuo tarpu Indijos princas ir Žuvies Minkštintai (Fillets) 
ir už pirmąjį vaiką 5 šilin- kokia ten aktorka mums ne
gus savaitėje. Už sekan- turi jokios reikšmės, 
čius vaikus gauna po 10 ši- Jeigu lietuvis ar lietuvė 
lingu savaitinio vaikų prie- norėjo apie savo tautietės 
do. pasisekimą gauti daugiau

*«c * - v,n-o; informacijų, sužinoti josSenatvės P“'»4; biografiji,. ui turėjo knistis
sukakę lw metu.-, n moterys anglišk(į’ d • Man 
-60 metų amžiaus jei yra, k(J A fe.
išgyvenę Aust rali o,e »» kaiitą: “Kam man skaityti 
me u. gauna pensijos sa- iictovižkm Iaikrašėius. jeigu 
vaitei — 6 s\. žinių apie lietuvius aš turiu

“Našlių pensijos. Našlės, ieškoti angliškoj spaudoj!” 
turinčios gauti pensiją, iki Galvokit kaip sau norit, 
prašymo įteikimo dienos bet taip yra.
Australijoje turi būti išgy-i Luckienė.
venusios 5 metus. Našlės, ....------- --------------------- ..
kurios išlaiko vieną arba du TRAGINGAI UŽBAIG- 
vaikus, jaunesnius kaip 16į TAS GYVENIMAS
metų- turi teisę gauti pensi-i --------
jos 1.17 6 sv. savaitėje, j Norfolko miestely, Con- 
Našlės. kurios yra per 50 necticut valstijoj, anądien 
metų ir neišlaiko nė vieno, šiurpulingu budu buvo su
vaiko. gali gauti pensijos'naikintos dvi gyvybės, per 
1.7 sv. per savaitę. Našlės, kel iasdešimts metų ieško- 
jaunesnės kaip 50 metų, ku- jusios audringame musų 
rios neišlaiko nė vieno vai- gyvenime laimės. Viola 
ko. bet yra reikalingos pa- Munro, 55 metų amžiaus 
(raibos, gali gauti pašalpos moteris, nušovė savo 74 me- 
1.12 6 sv. savaitei, bet ne tų amžiaus vyrą, Alfredą 
ilgiau kaip 25 savaites, Munro, o antru šuviu su
skaitant nuo vvro mirties.

Keno “Švogeriai 
Dabar?

sprogdė savo galvą, 
i Norfolko policija spren 
džia, kad šitos tragedijos 

; priežastis buvęs nepakelia
mas Munrų skurdas.

Munro lavonas gulėjo iš- 
jr skėstas lovoje, o jo žmonos

Šitam tikslui galima var
toti bet kokią juros žuvį 
(flandre, c-od, haddoc-k ir 
tt.).

Penkiems šešiems asme
nims imama tokia porcija:

2 svaru žuvies.
2 šaukštu valgomojo aliejaus, 
šaukštą lemono sunkos, 
šaukštuką sutarkuoto svogūno. 
Druskos ir pipiru.
Išplaktą kiaušinį.
.Milltų žuvį pavoliot.
Duonos trupinių.

Žuvį nušluostyk sausai ir 
sudėk į bliudą. Sumaišyk 

i lemono sunką su tarkuotu 
svogūnu, pipirais ir druska, 
įdėk porą šaukštų “salad 
oil” ir vistkn nynilL ant -711-—MIIV
vieš. Pastatyk į šaldytuvą 
kokiai valandai, arba iki 
reikės kepti. Kartas nuo 
karto a p versk.

Kai ateis laikas kepti, iš
kelk žuvį iš bliudo ir pa- 
voliok lengvai miltuose su 
druska ir pipirais, tuomet 
pamerk į išplaktą kiaušinį, 
apibarstyk duonos trupi
niais, sudėk į čirškančius 
riebalus ir paspirgink, kad 
gražiai pagrustų. Duodant 
stalan, apdėstyk žaliais pet- 
ruskos lapeliais ir citrinos

MONOLOGAI IR 
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybe nau
jų, labai gražių ir juokingų tnuuolv- 

|e Duvęs t.K-tuvus prcziucuias rų ir deklamacijų. Visokios temos: 
laso apie lietuvių tautinį atbudimu, darbininkiškos revoliucionieriskoa, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama-

parašė buvęs Lietuve* prizedentu
Dr. Kazys G rialus.

Tai yra stora, 300 puslapių knyga,
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas

pasakoju daug linksnių ir įdomių 
nuotykių is savo patylimų. Tų Kny
gų visi lietuviai turūtų perskaityti,

niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tink* visokiems apvaikičiojnoanis, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra

................................. ?5eKaina ............................................... $2.<w1 pagerinta laika. Kaina

Dar galima gauti “Keleivio” DŽIAN BAMBOS SPYČIAI 
Kalendorių 1949 metams

Tai yra 9t> puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 

ir visada yra naudingos. 
................................... 50 centų

TIKRA TEISYBE APIE 
SOVIETŲ RISUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi-

g Visiems kyla klausimas kodėl 
usija nesusiatria su kitomis valsty

bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti' 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
cietuva buk Lai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
šia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą, 

puslapių didumo. Kaina 50 centą

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

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

KUNIGŲ CELIBATAS 
ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 

Į 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. Tovvnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina .................................................. 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI 
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ka
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje, 
leivis” pardu

Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne
šk

jos raštus parašy- GRAMATIKA
Pritaikyta

gu Amerikoj muušaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Kantam 
vpyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, hu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol kelte:*- 
draugijos formos, ir kodėl turės Lu
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las persta to nužudymą caro Alek- 
saodro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalą-. Iš 
viso reikalaujamos 2K ypatus. 25c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rode, kad jis nėra joks Kristaus Ma
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25 

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias ziny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žnionėt 
priėjo krikščionybės ga«lyn ? \ įsas
tuos klausimus galėsi atsakyti į a- 
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. ?I .< d

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos daip. »s 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga paliniksmi-is 
jūsų laisvas nuo darl«> valandas. I >i- 
delio formato. 223 puslai-ią kny ga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ....................................... $L«W

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

su Salemono galva. Išaiškinu \i>o-.ie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virs 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalimi avo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina. ........................................... :’Xc
KODĖL AS NETIKIU 
| DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jie 
negali tikėti. Pilna argu meilių, l u- 
rių nesumuš joks jėzuitui............ i:<>c

LIETUVIŲ KALBOS

, tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi' Amerikos lietuviams,
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- v-v . « . •-roihift'* ii m ’S lietuviško jaun-mo norise rastuose ji gražiai aprašo, gra tinkamai išmokti savo tėvų kalia,

RAMINA TEISME DUKTERĮ

JSA_. i

Nesenai Wavkegan. JIL teisman nagrinėja jaunos, 17 me- 
tu mergaitės Joyee Sdiumaker bylą už nužudymą jos 53 
metę meilužio, Carl Reeder. Mergaitė buvo teismo ištei- 
sinta. Paveiksle matyti, kaip jos motina, Mrs. Edna 
Sriramaker, ramina saro dukterį tekamo salėje.

Išrodo, kad carizmo ... 
baudžiavos laikų dvasia dar buvo ai}t srindų, netoli lo; 
nėra lietuviuose išdilusi. vos- Jiedu buvo nebegyvi 
Kaip anais laikais, taip ir -įau. ilgoką laiką kai polici- 
šiandien mes garbinam tik Ja juodu atrado.

, kas svetima, o kas musų Munras pradėjo savo g>’- 
pačiu. apie tai neverta nei venimą žurnalistu. Visų pir- 
kalbėti. jisai padėjo dirbti prie

Štai, kai Amerikos mag- "Boston Post” kaip repor- 
nata* Rockefelleris andai teris> ° vėHau “citY
vedė lietuvaite, amerikiečių editor.” Dar vėliau nupirko 
spauda rašė apie tai ilgiau- ir. ,eido laikraštį San Anto- 
sius straipsnius ir dėjo mu- n’° miėste, Texų valstijoj, 
su tautietės atvaizdus. Bu- Bet visą laiką jis buvo lin- 
vo aiškinama, iš kur vra ki- k£s 1 scenos meną; todėl 
le jos tėvai kaip jie atvyko metė žuraalizmą, o pradėjo 
Amerikon, kiap užaugino organizuoti teatrą—iš pra- 
savo dukterį, kuria dabar džios Savanoj, paskui Hart- 
issirinko sau už žmoną tur- f°rde, gi 1937 metais atvy- 
tingiausias Amerikos žmo- ko ’ Bostoną ir nusipirko 

! gus, ir tt. čia Shuberto Teatrą. Pati
Bet musu laikraščiai ne- Mtinrienė dalyvavo šituose 

matė reikalo kiek plačiau teatruose kaip artistė-vai- 
apie tai rašyti. Jei vienas dintoja.
parašė daugiau, tai kiti pa- Bet gyvojo, meno teatras 
sijuokė, pavadino ii Rocke- negalėjo išlaikyti kompeti- 
fellerio “švogeriu.”* c’jos su kinematografu, ir

Bet štai, apsivedė koks -^unrai nubankrutavo. 
ten Indijos princas su kelis Nekurj laiką Munriene 
kartus persiskyrusią aktor^uždarbiavo paskaitomis ir 
ka, tai musų laikraščiams monologais moterų klubuo- 
buvo svarbi naujiena. Kai se» ^et gyventi iš to buvo 
kurie net po kelis jos at- ?upku. Jos vyras buvo su- 
vaizdus įdėjo. Nors jau žeistas automobiliaus nelai- 
praėio nemaža laiko, bet 'r. uždarbiauti jau ne- 
musiškė spauda vis dar ne- begalėjo.
gali tų vedybų užmiršti. Kas daryti? v . . .

Na, tai keno gi “švOge- klaikus šūviai—ir
riai” musų redaktoriai yra dviejų ambicingų žmonių 
dabar? ' nebėra. ,

Mums, lietuviams, Rock- --------- "
efellerio vedybos buvo daug Ri*ni««4*iiia eeriautia vie-

Priedui prie žuvies labai 
trerai tinka bulvinė košė ir 
žirniai.

gražu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai taikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las žemaitės kartu su Andrium Ba
lota ir AL Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks- 

I lais. Kaina ....................................... 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1, 

Neužsitikintis Vyra; (2» Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose

Čechoslovakijos komunis-’nnro<k,nna’ kaip žnM)n«s paikai tiki 
tų diktatūra pradėjo nebe- ' vte<,k'“i pr"“rus-6urt" " “•l“A____’l__ i -1įsileisti Amerikos laikrašti
ninku.

‘MISS CON’NECTICI T*

Mėlynakė Barbora Smetanai- 
tė, 18 metu, Bridgepnrt, 
Conn., laimėjo Comtecticut 
valstijos gražuoliu k on t estą 
ir gavo tos valstijos “Miss” 
t italą.

o senimas irgi dažnai nori pagiriot 
savo raštišką lietuvių kallios žinoji
mą. šita gramatika yra tinkam.. ■ i- 
steros, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 14 1 jai I. 
Kaina tik .......................................

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Pararė 

Dr. F. Matulaitis. Antra, -a
ir papildyta laida. Kaina .... 2..C
TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas............ 25i-.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATĖDAVO ŽEMŲ?

Labai įdomus senovės filosofų <la- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias .M»- 
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ l<»c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA 
laibai įdomi knygutė šituo svarinu

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir sociaiista;. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė \:.r«1u-
nas. Kaina ................................. p*c
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyri-uų į..-.-ra
šė K. Stiklelis. Kaina ................. 25i:

ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip ta? 
ar 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 Euro po
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 

Į kišeninio dydžio, 400 puslapių knv- 
- ga, su ištarimų nurodymais. S3.O0

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kariuos 

žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiskai-ekonomiska klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so-i “Keleivi* ” 636 Rroadw»vcialdemokratų teoretikas Kart Maut-1 m
sky. Kaina ....................................... 10c So. Boston 27. Mass.

Mamyte Labai Dėkinga

Biznieriams geriausia vi 
įdomesnės, nes su jomis bu- ta pasiskalbti "Kaleiryja. 
vo surišta musų sesuo, kai! Iety”. Metams >3.00.

,es gimtadienio pro-\Mamytės
užrašiau jai “Keleivį.’

Ji labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivi!* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

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

Keleivis
<30 E. Broadvray, Sp. Boaton 27, Masn.



Nr. 32 Rugpiučio 10. 1949 Puslapia SeptbtlM

Iš Plataus Pasaulio
Tito ir Italija Vengrijos “Teisingumas”

Jugoslavija ir Italija pa- Belgrado “Borba” prane
ši rašė prekybos sutarti, pa-', ša, kad Vengrijos politinės 
gal kurią abi šalys pasikeis i policijos viršininkas, Petcr 
prekėmis iki 75 milionu do-jGabor- kurs tardė ir išgavo 
ierių per metus. Ta sutartis) “prisipažinimą” iš kardino- 
Jugoslavijai yra be galo lo Mindszenty, buvo padė- 
svarbi, nes iš Italijos ji gaus tas į komunistų kalėjimą ir 
pramonės dirbiniu, kurių iš, ten “pats nusižudė.” Laik- 
Rusijos pavergtu šalių ji ne- rastis duoda suprasti, kad 
begauna dėl Tito atsimeti- komunistai patys jį nugala

bijo, kad nebūtų gyvo liu
dininko, kaip buvo tardo
mas kardinolas Mindszenty.

mo nuo Maskvos.

Australijos Mėsa

Australija planuoja šiau
rinėje savo kontinento da
lyje pradėti plačiai užsimo

Ispanija ir Doleriai

Senatas 55 balsais prieš 
tą gyvulių auginimą. Aus-. 36 patvirtino vicepreziden-i 
tralijos šiaurėje yra 300,000 , to A. Barkley patvarkymą j 
ketvirtainių mylių žemės Į neskirti Ispanijai 50 milio- 
plotų visai tinkamų gyvu- nu dolerių iš Marshallo pla
kams ganyti ir iš ten aus- no lėšų, nes ji nebuvo 
tralai tikisi kasmet išvežti Įtraukta i Marshallo plano 
i užsienius 700,000 tonų: valstybių skaičių ir neišpil- 
mėsos. ’ * do pagrindinių sąlygų, pa

gal kurias Amerikos pagal

KELEIVIS, SO. BOSTON
JIS SVMUSfi NA G A ROS REKORDĄ

Majoras Ltoyd Hill. 30 metų, geležinėj bačkoj nusileido 
Niagaros vaodenkričiu iemya ir neplaukė 7 mylias per 
dvi valandas. Jo šeima jį sveikina po laimingos kelionės. 
Kairėj matyt L. Hill jaunesnysis brolis BiH. kuris tą pat 
kelionę Niagaros vandenkričiu anksčiau padarė Į trupu
čiuką ilgesnį laiką, o judviejų tėvas Niagaros krioklį yra 
tris kartus nugalėjęs.

Tremtinių gelbėjimas yra 
svarbiausis musų šių dienų 
uždavinys.

BALFo Centras.

SUSIRŪPINKIME
ĮKURDINIMO 

REIKALAIS
Jau virš 9,000 lietuvių 

tremtinių atvyko į Ameriką 
ir ateinančiais mėnesiais 
laukiama atvykstant apie 
2,000 kas mėnesį. Tačiau 
didėjant imigracijai didėja 
ir įsikurdinimo sunkumai, 
kuriem* nugalėti reiki* vi
sų Amerikon lietuvių gagai- 
bos.

Ypatingai pagallbos yra 
reikalinri tie, kurie neturė
dami giminių bei pažįsta
mų, atvyksta pas nepažįsta
mus arba pagal nevardines 
garantijas. Jiems pagelbė
ti reikia skubiai steigti viso
je Amerikoje tremtinių 
Įkurdinimo komitetus.

APSIVEDIMAI --------- :------_____ , Gailestingumo jausmas
" yra kilnus, paaukok dienos 

uždarbi vargan patekusiam
J t'rašau su pirmu laišku prisiųsti ir llčtUV įaiTlS . Atikas SlUSKltC.

a. k.-box 2. United Lithuaman Relief
so. Peoria Street. Fund of America,

(hicapo 21, III. ,105 Grand st.,
Ieškau merginos susipažinimo ir Brooklyn 11, N. Y.

vedybų tikslu. Gali sverti 150 sva
rų ar daugiau, gero budo ir pamo
kyta. Rašyt galima lietuviškai ar 
angliškai, bet prašau pridėti ir savo
atvaizdų.

J. I- Bulderis, 
26 Maujer Street, 
Brisiklyn, N. Y.

tx:i

Paieškau gyvenimui draugo, našlio 
ar vaikino. Aš esu 55 metų amžiaus 
našlė, linksmo budo. Daugiau žinių 
apie save suteiksiu laišku. Mano 
adresas:

Mrs. E. Kits,
215 Pine Street,
Elizabeth, N. J.

TREMTINYS NORI DARBO
Apie 4 metų amžiaus vyras, nese

nai iš Europos, nori darbo ant tar
mes. Adresas toks;

Mr. J. Karpavičius, 
v-o .Mr. S. Skiparis,
127 Eranklin Street, 

Whitman, Mass.

NAMAS PARDAVIMUI

Gina Jungtines Tautas

Valstybės sekretorius, 
Dean Acheson, paskelbė sa
vo atsakymą dėl senato ko
misijoj iškelto kaltinimo 
prieš Jungtinių Tautų orga
nizaciją, kaipo šnipų lizdą. 
Valstybės sekretorius sako, 
kad tokie bendri kaltinimai 
prieš UN sekretariatą yra 
nepamatuoti ir jis pareiškė 
savo pasitikėjimą UN ge
neraliniu sekretorių T. Lie

ba Europos atstatymui yra 
k iria m a.

Kara* Korėjoj

Tarp pietinės (laisvosios) 
ir šiaurinės, rusų pavergtos 
Korėjos jau eina karas. Iš 
šiaurės įsiveržusios kariuo
menės dalys praeitą savaitę 
buvo atremtos, bet laisvo
sios Korėjos kariuomenė ne
teko mūšiuose dvejų kuopų 
pėstininkų kareivių. Ko
munistų valdoma Korėjos

moka tiems, kurie neuždir-į džiosios unijos turėtų rei- 
ba $3,000 per metus. Toks kalauti, kad butų daroma 
įstatymas Maryland valsti-1 spaudimas prieš tuos 20-jo 
joj įvestas jau 12 metų, oi amžiaus didžiuosius barba-• • A-V -V - -V-pirmiaus netekęs darbo ir 
neturėdamas sutaupų dar
bininkas patekdavo į blogą 
padėtį.

—o—
Siuvėjų organizatorius 

Antanas Jankauskas (Jen- 
kins) mums baltimorie- 
čiams gerai žinomas. Dabar

rus bolševikus.
Z. Gapžy*.

PAIEŠKOJIMAS

GOP Pirmininkas

Republikonų partija pra
eitą sekmadienį išsirinko 
naują nacionalinio komiteto 
pirmininką — Guy George 
Gabrielson iš Bemardsville, 
N. J. Varžytynės dėl pirmi
ninko vietos buvo karštos

Šiomis dienomis iš Vo
kietijos į USA atvyko naš
laitis Algis Bendaravičius, 
10 ra. amžiaus. Jis sakosi 
turįs Amerikoje giminaitę,

Šiais samprotavimais va
dovaudamasis BALF*o Imi
gracijas ir Įkurdinimo Ko
mitetas, kaip centrinis or
ganas kreipiasi į visus 
BALF’o skyrius prašyda
mas kuoskubiausiai sušauk
ti susirinkimus ir išrinkti 
specialų vietos komitetą 
tremtiniais rūpintis. Tokie 
komitetai, atsižiūrint i vie
tos sąlygas, galėtų būti iš 5* 
ar 7 asmenų.

Šių vietos komitetų svar
biausis uždavinys butų:

(1) Padėti toje

NUO UŽSISENĖJL’SIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT 
VI R V ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, ji» 
negali ramiai sėdėti ir naktimi* 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 

; dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
t* niežėjimų ir spaudėjimą senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORlASISt 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATIILETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var-

t Nedidelis 3 šeimynų namas, vienas 
į butas liuesas pirkėjui, parsiduoda 
• nebrangiai South Bostone. Platės- 
i niu žinių galima gauti ‘Keleivio” 
J ofise. 132)

dymus “sujungti 
rasų “globoje.”

Kara* Kinijoj

Komunistų armijos užė
mė svarbų Čhangsha mies
tą, 365 mylios nuo sostinės

J - tik moka gerai organizuoti, į Amerikoje 191o metais, ku- 
'bet turi gerą širdį, ir pate*iri yra buvusi Lietuvoje ir 
kusius lietuvius į nelaimę' 1934 metais vėl grįžusi į 
gelbsti, kiek tik išgali. j Ameriką.

Matome iš Jenkinso ap-| Prašome M. širvaičiutės

____ ,__ pirmininkas iš-i Kantono. Sako
rinktas tik 52 balsais prieš jcionalistų armija sukilo ir 
48 balsus. Naujas pirmi-, persimetė į komunistų pu- 
ninkas pakeičia pasitrauku- sę. Pavojus Kantonui kas- 
sį Hugh D. Scott. dien didėja.

nauias nona na

KorespondencijoS
BALT1MORE, MD. siekė virvę užsinerti ant 

! kaklo. Bet tuo tarpu pa
rsviro ir nupuolė, bet nega-

„ ... . 'Įėjo atsikelti ir jį rado beKarštis kankino musų sąmonės. MatytJ; jam
a,nelinkę pei istisas Ii die- tie|( gajas gyvenimo priėjo, 
nu. kai kada sieke iki 100: 45 1 J
laipsnių šilumos. Liepos 30

Buvo Keistų Įvykių

d. šv. Petro bažnyčios ku
nigas J. Moore, šluostyda
mas prakaitą, klausė savo 
parapijonų jam pasakojant 
visokius griekus. O tuo 
tarpu atėjo šturmas ir bai
sus žaibai. Žaibas kirto į 
šv. Petro bažnyčios medi
ni kryžių ir nubloškė jį net 
skersai gatvės ant namo 
laiptų. Buvo pradėjęs deg
ti, bet atvykę ugniagesiai 
tuoj ugnį užgesino. Žaibas 
kirto dar į dvi įstaigas.

—o—

Musų kolonijoj siuvėjai 
mažai siuva. Jau keletas 
kontraktorių ir firmų 1948 
metų pabaigoj likvidavo 
biznius ir tų firmų siuvė
jams kitose įmonėse nebu
vo galima gauti darbo. Ge
rai dar, kad musų valstijoj 
yra įvesta nedarbo kompen
sacija. Tai, kaip netenka 
darbo iš priežasties firmos, 
darbininkas gauna 25 do
lerius per savaitę ir gauna 
apie 25 savaites. Žinoma, 
mokama nevienodai, bet

rašymo, kad jis nuvyksta ir 
apžiūri, kaip naujai atvykę

i*.* lzoin ii/i un va u rvaaijz J*'*-'
Butų gerai, kad A. Jenkins 
ir toliau rašytų apie įkurdi
nimą lietuvių pas ūkininkus.

—o>—
Atsimenu iš caro valdy

mo laiku, kai caras politiš
kus priešus kardavo, tai ki
tų šalių darbininkai kelda
vo protestus ir aukas duoda
vo, kad kaip nors pagelbė
jus tiems, kurie patekdavo suplanavę sukelti tremtiniu 
į žandarų nagus. Bet kas žibėjimo reikalams 10,000 
gi pasidarė dabar tiems dolerių, 
darbininkams, kad jie taip; BALF’o Centras jau vrar 
atbuko ir nekelia protestų?Įgavęs iš Baltimorės BALFo

Stalinas su savo gengste-: skyriaus š. m. gegužės me
nais, “susicementavęs” sune?i $2.000 ir liepos mėne- 
Hitleriu, išskerdė milionus S1 $1.700. Tai didelė pa- 
darbininku ir ūkininku. Da- rarna musų tremtiniams, 
bar faktais yra prirodyta,!kurie dėl įvairių priežasčių 
kad desėtkai milionu žmo- dar negali išemigruoti ir

atsiliepti, arba kas ją žino 
skubiai pranešti BALF“ ui
?IUV <XVIIC^5U.
United Lithuanian Relief 

Fund of America, Ine., 
105 Grand Grand St., 

Brooklyn 11, N. Y.

BALTIMORĖS LIETU
VIAI SUŠELPĖ BALF’ą

Baltimorės lietuviai yra

nių badu kempėse marina
mi, muša bizūnais, šautu-

yra priversti pasilikti ir to
liau vargti stovyklose. Bal-

vais nekaltus piliečius. Tai.timorė? lietuviai visuomet 
kodėl unijos ir kiti laisvi nuoširdžiai atjautė lietuvių 
žmonės neprotestuoja? Dėl- šalpos darbą. Jie energin- 
tO‘ kad Stalino propagan- £ai» sutartinai ir duosniai 
dos mašina apsuko galvas aukodami pasiekė gražių 
milionams dai%ininkų. resultatu.

Stalinas ir įo čebatlaižiai

Vienas negras, tur būt iš viršaus 25 dolerių nei vie- 
karščio, užlipo ant krėslo ir nemoka, o mažiau $2o

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiam!* ir Tortmfiamia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašalpą ir jx)mirtinių apdraudu 
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 savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir pdraSyk savo šeimos na
riu* Kreipkis pas vietinę kuopą arba I Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th St, Yark L N. Y.

vietoje 
tremti

niams surasti darbą, kam
barį ar butą.

(2) Painformuoti atvyku
sius apie vietos gyvenimo 
sąlygas, supažindinti juos 
su vietos lietuvių kolonija, 
organizacijomis, padėti 
jiems įsijungti į vietos lie
tuvių gyvenimą.

(3> Padėti rasti darbo ir 
buto garantijų dar jų ne
turintiems lietuviams.

(4) Užmegsti ir palaikyti 
ryšį su State Employment 
Service, ūkininkų organiza
cijomis bei pavieniais darb
daviai ir atsiradus galimy
bių įkurdinti naujus tremti
nius, tuoj pranešti BALF’o 
Centrui apie tokias galimy
bes.

Kviečiame visus lietuvius, 
tiek senus gyventojus, tiek 
naujai atvykusius susirūpin
ti čia iškeltais reikalais ir 
daryti skubius žygius jiems 
išspręsti. Prašome pranešti 
BALF’o Centrui, Imigraci
jos ir Įkurdinimo Komite
tui, apie sudarytus vietos 
komitetus, nurodant komi
teto pirmininko bei kitų na
rių pavardes, adresus ir te
lefono numerius.

BALF*o Centras.

BALF’o Centras širdingai
sako, kad kempėse prieid«k°ja visS šelpiamu ių var- 
prievartos darbu dirba visi ,^.u Baltimorės BALF’o sky- 
kriminalistai. Jeigu komu-Įr’aus valdybai už nenuillla- 
nistai paimtų valdymą mu-i darbą ir pasišventimą 
sų šaly, tai tada “krimina-! onranizuojant rinkliavas ir 
listais” čia butų 120 milio-i v’s’em? aukotojams už jų 
nu, o kiti butų “darbinin- duosnuma. Mes neabejojam, 
kai” ir su durtuvais “krimi- ^ad baltimoriečiai sekmin- 
nalistus” muštų. jffai įvykdys visus jų gra-

Dabar, kuomet jau tiek ?ius sumanymus ir tikslus 
daug knvgų prirašyta ir ’r tuo išvarys dar gilesnę 
daug pabėgusių pa pasako-! ya?ą tremtinių šalpos ir 
jo, kad Rusijoj yra vergų j imigracijos darbe, 
milionai kankinama, tai vi- Butų malonu, kad ir kiti 
sų šalių darbininkai turėtų lietuvių apgyventi centrai 
sukilti ir raginti valdžias, susirūpintų tremtinių gelbė- 
kad padėtų gelbėti milionus 1,rno reikalais ir pasektų 
nekaltų žmonių. Masu di- baltimoriečių pavyzdį.

AR PASENAI PASIEKĘS 4®? NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvarsręs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelniai, ka gra
žina energijų ir gyvenimas vėl pasidaro malo
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiares 
llerb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; tas tonikas re- 
truliuoja sistema ir buvo išrastas per daugeli 

metų patyrimo ir mokėjimų sumaišyti žoles. 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliam.

8ANITAS RE»BS
11 SS Mfhrsukee Ave^ Chicafo 22. Nl. (44)

PAIEŠKOJIMAI

toti nuo džiūstančias ir odas. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų 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 
orderį į: (16-0)

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

CICERO 5*. ILL.

IMBERAS

Imberas yra plačiai 
varto j a m a s prie 
daugelio valgiu ir 
gėrimų kaip prie
skonis. O kaip gy
duolė 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 į 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 Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Ameriką pagal 
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.

Tarptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi speeia- 
linį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 
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 doleri, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

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

Ieškau broliu, Juozo Nakučio. ku
rio nemačiau jau nuo 1915 meti), ir 
Simano Nakučio. Turiu pas juos 
svarbų reikalą ir noriu susižinoti 
kaip palima jn*ičiau. Prašau rašyti 
man, Feliksui Nakučiui, šiuo adresu:

Felix Nute,
6031 Kedwing Street,

Seattle, Wash.

Paieškau saro sesers Kastancijo- 
Stalariutčs ir Onos Astrauskaitės. 
Jos yra kilusios iš Suvalkų krašto, 
Starapolės apskrities, Antanaro jfmi- 
no, Pilviškių parapijos, Gimapių kai- 
mo. Jos pačios, ar kas apie jas ži
no, malonės atsiliepti šiuo adresu:

Juozas Stalams,
345 Kismet Street, 

Glendale-Cameffie, Pa.

Paieškau savo seserėno Petro 
Sparnuiio ir Barboros Sparmelytės, 
gyvenusių Detroite, o kilusių iš Kau- 
nijos. Šiaulių apskrities. Kas apie 
juos žino, prašau man pranešti ju 
adresą. Bosiu labai dėkinga.

Mrs. Mary Ruzgati čepauskienė, 
2026 Ixtnoz Road. 

Schenectady 3, N. Y.

Aš, Bernardo Kerševiėiaus sūnūs 
Aleksas, paieškau dėdės Alekso Ker- 
šeyičiaus, kilusio iš F>arsuniškio 
miestelio, Kruonio valsčiaus, Trakų 
apskrities. Norėčiau, kad jis atsi
šauktų, arba kas apie jį žino kad 
praneštų man jo adresų. Aš busiu 
už tai labai dėkingas. Mano adre
sas toks:

Aleksas Kerfevičlus,
OSK0, via Kalt b, 0nt„ 

Canada. (83)

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

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

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

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijo* Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų. ivetų ir var
dų nurodymais.

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boaton 27, Ma**.
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LIETUVAI REMTI ATVYKSTA NAUJI
DRAUGIJOS ANTROJO j LIETUVIŲ TREMTINIŲ

SKYRIAUS PRANEŠIMAS i TRANSPORTAI

Lietuvių skaičius tremty- Rugpiučio 9 d. į Bostoną, 
je mažėja. Tačiau vargas laivu “General Haan,’’ at-
ir neviltis ten didėja. Iš 
vykusieji iš tremties turėjo 
giminių, gerų pažįstamų už
jūriuose; jie prisiųsdavo 
siuntinių; jie atsiuntė buto 
ir darbo pažymėjimus. Teb- 
esantieji tremtyje daugumo
je neturi kas jiems padeda, 
kas pasirūpina jais. O ge
rų žmonių ten. netrūksta.

LRD prašo savo narius ir 
nenarius nepamiršti ne dėl 
savo kaltės į vargą pateku
sių tautiečių. Ar tiesiog ar 
per LRD siųskite buto ir 
darbo garantijas—mažinki
te savųjų nuliūdimą, šluos
tykite nekaltų žmonių aša
ras.

Šiuo LRD įpareigoja na
rius ir prašo dar nespėju
sius nariais įsirašyti atvyk 
ti rugpiučio 20 d., 5 vai 
(šeštadieni) i Sandaros na
mus, 124 F St, South Bos
tone.

čia bus tvarkomi siunti 
niai tremtiniams.

Atsineškite apvvarų, ada
tų, siūlų, baltos drobės siun 
tiniams apsiūti, aprišti.

Be to, LRD 2-sis skyrius 
pradėjo vajų lėšoms sukelti 
—tremtiniams siuntinius 
pasiųsti. Šiam reikalui sky
riaus susirinkime paaukavo 
J. Jankauskas 10 dolerių.

Valdyba.

Lankėsi Svečiai

vyko 44 lietuvių šeimos iš 
Vokietijos. Atvyko:

Ona Albušaitienė, Ado
mas Ambraziunas, Marija 
Andriušis, Stanislovas Ba- 
bianskas, Viktoras Bakšvs, 
Bronius Ba6iulis, Juozas Be- 
nešiunas, Algirdas Bacevi 
čius, Engelbertas Bliudni- 
kas, Henrikas Brazaitis, 
Liuza Ceglokovas, Marija 
Eidrigevičienė, Albertas 
Gasperaitis, Juozas Gaudu- 
šas, Longinas Jankauskas, 
Stepas Jankauskas, Edmun
das Jarašius, Antanas Ja
nuška. Gediminas Jatulis, 
Endrikas Juozuvaitis, Vin
cas Kasulaitis, Vsevoldas 
Koppas, Vaclovas Lepars- 
kas, Mikas Lisauskas, Eufe- 
mija Mockienė, Jonas Pas- 
tukas, Aldona Prapuolenis, 
Antanas Šorius, Bronius 
Stankevičius. Pranas Ston- 
čius, Stanislovas Stravins
kas, Pranas Stupelis, Vai
tiekus Tamašiunas, Vladas 
Tervydis, Antanas Usinas, 
Teklė Vaičiūnienė, Jonas 
Valantiejus, Bronius Vaške
vičius. Jonas Vegelis, Juo
zas Vencius, Stefanija Vil- 
kaneckytė, Juozas Zaraus- 
kas, Petronėlė Zavickas, Jo
nas Znotas.

KELEIVIS, SO. BOSTON

TOM VAIKŠČIOJA BOSTONO GATVĖMIS

r r i'

Bostoną- kadaise turėjo vardą davatkiško miesto. Bet 
štai praeitą savaitę ši jauna ir nešpetna mergiotė, Vėl 
Dorne. pasirodė Bostono gatvėse prancūziškame maudy
mosi kostiume ir . . . nieko neįvyko. Policija jos neareš
tavo. minia neapspiaudė ir akmenimis neužmėtė. Bosto
niečiai visai neišsigando ir drąsiai, dargi akių neužmerkę 
žiurėjo į tą mergiotę.

PLAUKIA PER
ANGLIJOS KANALĄ

Kubos plaukikas, Jose 
Antonio Cortinas, skelbia, 
kad jis šį antradienį vakare 
bandys iš Prancūzijos per
plaukti Kanalą į Angliją.

• Amerikos plaukikė, 16 metų 
Shirley Mav iš Somerset, 
Mass., irgi rengiasi per; 

'plaukti Kanalą, taip jau iš 
į Prancūzijos į Angliją. Ji 
dar treniruojasi Prancūzijos 
pakraščiuose.

ICO Milionų Dolerių
Požeminiam* Gelžkeliam*

Massachusetts seimelis 
į svarsto skyrimą apie 100 
milionų dolerių Bostono ir 

, ap i e 1 i n k i ų požeminiams 
i gelžkeliams išplėsti. Pir
mon galvon butų padėta po 
žeme linija į Forest Hills ir 
į Everett, o daug kitų lini
jų butų prailgintos ir pa
gerintos.

So. Bostono Projektuose
Jau Gyvena Veteranai

UftMU&ft VAIKUTI

Thomas Laux, 3 su puse me
tų berniukas, rastas nužudy
tas netoli savo namų Chica
goje. Policija sako, ji suė
musi 13 metų berniuką, 
kurs įtariamas to vaiko nu
žudyt

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMES 

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

BRONIS KONTRIM
598 East Broadvray,
So. Boston, Mas*.
Tel. SO 8-1761 ir 

SO 8-2483

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

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

Flood Sq. Hardurare Cp.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Broadway. Sa.
Tek SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: aaa > M « 

Ir bm T iki I
546 BROADWAY 

BO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUth

Rugp. 9 d. laivu “Gen. 
Howze” į New Yorką atvy
ko 108 lietuvių šeimos. At
vyko:

Marcelinas Senulis, Povilas LAIKAS RUOŠTIS 
Šepetys. Alfonsas Šešplau-: BALF’o RINKLIAVAI
kis. Adomas Šidlauskas, ---------
Elena Simonaviciutė, Agotai Viešoji rinkliava lietu-

So. Bostono “griuvėsiai,” 
kur prie Brodvės per šešius 
metus buvo žmogaus ranka 
padaryta dykuma, dabar 
jau pasipuošė naujais pas 
tatais ir šias dienas pirmie
ji gyventojai jau įsikraustė 
į naujuosius namus. VisoSkernienė. Antanina Sker- viams tremtiniams padėti

maitė. Donatas Stukas, Ri- Bostono mieste įvyks šešta-J į)rojektuose yra vietos 932 
chardas Šulskis. Antanas dienį, rugsėjo 10 d. Laiko > šėloms. Dėl šiltos žiemos 
Svečas. .Julius Tiškus, Sta- bėra vienas mėnuo. Todėl statyba buvo atlikta grei- 
sys Urbas. .Jonas Urbonavi- ir organizacijos ir pavieniai čiau. negu numatyta kon- 

žmonės rimtai imasi pasi-'trakte.
ruošimo darbo. •_________________ -

Svarbiausias reikalas yra: Dorchesterio L. P. Klubo 
sukelti kiek galima daugiau Susirinkimas
aukų rinkėjų. Rinkėjai pra-Į Įvvks penktadieni, rug- 
»>">> reP.s‘'™tls. ,yltl'nlr’ piuči<» 12 d., 8 vai. vakare, 
BALF rastinėj. Ea.-l, klubo patalpose, 1810 Dor-
Broadway, South Bostone,! chester' Ave. Bus valdžios 
arba, lietuviškų laikraščių ap;Į0va5 įr aiškins apie se-

čius, Viktoras Vadeisa, U r-, 
šulė Venclovas. Kazys Vir
bickas, Vladas Virketis, 
Juozas Zdancevičius, Al
fonsas Zdancevičius, Jonas 
Zdancevičius Ramutė 
Zdancevičius.

—o—
Rugp. 14 d. laivus “Gen-

Praeitos savaitės gale mu
sų ištaigoje lankėsi svečiai 
J. Šaltenis iš Pittsburgho ir 
M. Baika iš Cambridge. 
Abu užsirašė “Keleivį.”

Praeitą penktadienį mu
sų įstaiga aplankė drg. Al
fonsas Kašėta iš Melvin- 
dale, Mich. Svečias atvyko

Algirdas Aglinskas. Juli-iera! Eltin^e" i New Or
ja Antanaitienė, Konstantas 
Babrauskas, Stasys Balčiū
nas, Fetras Baltrukonis, Me
čislovas Bankauskas, Kazi
mieras Beiga, BarJx>ra Bol- 
mantas, Algimantas Boty- 
rius,. Andrius Bridžius, Ka
zys Bruožis, Kazys Dūlys, 
Jonas Endriulaitis. Klemen

atostogų ir ta proga paliko sas Galiūnas, Liudvikas 
Maikio Tėvui vieną rublinę. —

Lankėsi Svečiai is Kanados

Pereitą savaitę Bostonan 
buvo atvažiavę automobiliu 
iš Kanados drg. M. Vikie- 
nė su broliu. Ta proga svt- 
čiai aplankė musų įstaiga ir 
drg. Vikienė užrašė du “Ke
leiviu,” vieną sau, kitą J. 
Čypui.

Nauji Karščiai

Rytines valstijas ir ypač 
Naująją Angliją aplankė 
nauja karščio banga ir šili
ma “svyruoja” virš 90 laips
nių aukštybėse, mušdama 
rekordus ir svilindama kup
ras.

PARDUODA AKI

Karo veteranas Charles EDer 
iš F resno, Calif., nori parsi
gabenti iš Vokietijos savo su- 
žiedotinę, bet netari pinigų. 
Todėl jis stalo pirkti vieną jie 
akį už $1,190. nes jant tiek 
pinigų reikia parsitraukti sa
vo numylėtinei Elyse Bsck-

redakcijose.

NORI AMERIKON, NETURI 
PAŽYSTAMŲ

Paskutiniais laikais “Kelei- Į 
vis” gauna iš Vokietijos daugį 
laiškų, kuriais tremtiniai prašo, 
kad kas nors iš amerikiečių 
duotų jiems darbo ir buto ga
rantijų, taip kad jie galėtų at
vykti Amerikon. Tokie asmenys 
paprastai sakosi neturį Ameri
koje nei giminių, nei pažysta
mų, todėl prašo, kad koks ne
pažystamas geraširdis padėtų 
jiems Amerikon atvykti.

Mes jau keletą tokių prašy
mų esame paskelbę ir turime 
dar nepaskelbtų.

Mes manome, kad šitokie pra
šymai iš Vokietijos turėtų būt 
siunčiami į BALF-ą ir BALF-as 
turėtų juos tvarkyti. Nes jeigu 
tremtiniai prašys garantijų pa
tys iš geraširdžiu amerikiečiu, 
tai pasidarys betvarkė: vienas 
galės gauti kėlės garantijas, o 
kitas—nei vienos.

“Kel.” Administracija

RADIO PROGRAMOS

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 COLUMBIA ROAO 
arti Upham’s Corner

DORCHESTER, MASS.

natvės pensijas, kam jos 
mokamos, kaip ir ką reikia 

b «_- • a m- .daryti, kad jas gauti. To-
Lanke*LA_ ,sa,t,# dėl kviečiame visus narius 

Musų įstaigoje šį antra-* (^a^yvauti. Valdyba.

leans, La., atvyksta 26 lie
tuviu šeimos. Atvyksta:

Vilius Augustaitis, Joana 
Balsevičiūtė. Motiejus Bra
zauskas. Konstancija Dab- dienį lankėsi drg. Aleksas 
rila. \ incas Gečionis, Kaje-f Mišaitis iš Čollinsville.
tonas -Jakaitis. Aurelija Jur- Conn. Svečias yra gyvenęs 
kinaitė. -Jonas Kareiva, Ka-į Bostone ir atvyko senų pa-

Tautieti, nepamiršk, kadi 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri-k’un,,., “-'7----- U i' *- 1 ir žiaunai nanunamas. m-i Lietuvių Radio Korp. ra-va<? Kt^eiaii<ka< Antan e zlstamų aplankytu o ta pro-; sjciėk savo darbu ir aukaldio programas šį ateinantį

Kleiza Anohmiia k'm-sn i f e-lvH prie jo išlaisvinimo. Aukas sekmadienį per stotį WBMSKleiza. Apolonna Korsa- užsisakė 19o0 kalerdonų ir f. „,.J . .. inon wi iL.i;

zimier;

Gaudušas, Kostas Gudaus
kas, Povilas Ivanauskas,
Viktoras Izokaitis, LiudvikaiJ11<k „ lfai __________________ , ,
Jablonskis, Kajetonas Ja- Mejeris, Eufrozine Miliaus-! 600 Keisų Snapso Sudužo st’ Chlca?°» I1L» ar vietos)te bus sekantis: 

kas, Juozas Mitkus, Alek-

ka«i Adon.k'nhlin siusti Amerikos Lietuvių 1090 kil. (netoli WBZ sto-Pahkoj^n^hho. • vai.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE B INSUBANCl

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MA8S
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 17 ORIOLE S1KMI 

WMt R»xbary, Mase.
Tel. PArkwey 7-1233 W

kaitis, Viktoras Jakubaus
kas, Danutė Jankauskas, 
Juozas Janušaitis, Kostas 
Jurkevičius, Zuzana Kalni- 
kas, Stefanija Karalienė, 
Kostas Karoblis, Vytautas 
Kavolius, Eduardas Kirklys, 
Vaclovas Kriaučiūnas. An
tanina Kriaučeliunaitė, Leo
nas Kresmaras, Vytautas 
Kubilius, Adolfas Kuzelis, 
Viktoras Lapačinskas, Pra
nė Lautaitytė, Jonas Len- 
deskis, Marijona Levickai
tė, Marija Laugienė, Aldo
na Lastanderytė, Evelyna 
Liutikaitė, Mykolas Lukoše-

sandras Muchla. -Jonas Na-j Brightone šį antradieni; 
viekas, Elena Patalauskas, trokas su 7,200 butelių 
Antanas Petronis. Zigmas snapso apsivertė gatvėje ir 
Pivoriūnas. Viktoras Povi-i šnapsas pasipylė upeliukais 
laitis, Vaclovas Prisgintas.1 McHugh aikštėje. Trokas 
Vytautas Rameika. Magdė su šnapsu buvo pavogtas

ALT skyriui.

Didysis

SAPNININKAS

1— Mickey Habarek or
kestrą.

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

Vytautas Kameika. Magdė 5U snapsu uuvu pąvvsuae, Gražiais mėlynais viršeliais,|
Sefleris, Antanas Skruzdys. bet vagys nemokėjo ilgo parankaus formato, daugiau I Lithuanian
Feliksas Tamsevičius troko suvaldyti gatvėje ir kaip 300 puslapių, kuriuose court L. co.

šnapsas pasiliejo. Vagys pa- raSyU apie 1.500 visokių sapnų £n, Mass.. pranešdami ko-
bėgo, bet policija apklausi- Kaina $2, bet “Keleivio” skai- Į“3? oncestras, dainininkus

__ vvaza.-rrtrvto . . - a.-,. on ir damininkes nont įsenrst.Po Vaišių 400 Susirgo, 
Vienas Mirė

nėja vieną jauną mergiotę, tytojams tik $1.00. |ir damininkes nont išgirst,
kuri buvo arti to pasipylu- Gaunamas “Keleivio” knygy-Į^ biznio reikalais 1 ašy kit 
šio šnapso ir ieško 25 metų

Musų valstijos sveikatos; vaikino, kurs buk tai tą ne- “KELEIVIS” 
departamentas per tris mė- snapsą bandęs pavogti. 636 Broadmay, S. 
nesiūs tyrinėjo vienas vai- “

vičius, Teresė Lūšis, Algir- sęs, kurias tūla Bostono biz- VOKIEČIŲ IfUKRAšTININKAI PAS TRUMANĄ• —. » - •• « -m » « ni’n iolni/vr, _ * - v-a 1 - ----- • 4teMaButiSS:<JBdas Maželis, Juozas Macke
vičius, Stasys Malčiauskas, 
Elena Marcinkus, Vytautas 
Marčiulionis, Balys Marke
vičius, Pranas Markuza, 
Klemensas Martinkus, Ado
mas Maslianikas, Vladas t 
Mėlinis, Matas Mickus, Sta
sys Mikalauskas, Emilija 
Mikutėnas, Albertas Mila
ševičius, Kazys Misiūnas, 
Pranas Mockus, Kazys Moc
kus, Mečislovas Monkevi
čius, Juozas Murinas, Liud
vikas Mykolaitis, Dovas 
Naujokas, Romualdas Ne- 
mickas, Leonas Orentas, 
Vincas Palionis, Erich Pem
pė, Juozas Pikturna, Ada 
Petraitis, Pranas Plečkaitis, 
Zenonas Prūsas, Juozas 
Puidokas, Juozas Racibars- 
kas, Teodoras Rakiečius, 
Elena Račkauskas, Irena 
Raikė vi čius, Antanas Ramo
nas, Antanas Rauduvė, Juo
zas Rauktys, Pranas Razmi
nas, Vytautas Sakalauskas, 
Romas Saulius, Jurgis 
Skrinska, Magdė Seflerienė,

mo įstaiga suruošė Brook- 
line gyventojams nemoka
mai Brookline Municipal! 
Gymnasium patalpose Me-: 
oriai Day proga. Buvo 6701 
svečių ir iš jų 400 buvo ap
nuodyti netikusiu maistu, o 
vienas muzikantas mirė. 
Dabar dėl tų vaišių iškelta 
byla. Tardymas dėl užnuo
dyto maisto dar tęsiamas.

Nevairuokit Karų Viena 
Ranka I

Automobiliui registrato-Į 
rius, Rudolph F. King, pra-; 
neša, kad poliejai ir kelių 
priežiūros pariegunamsį 
duotas įsakymas sekti tuos’ 
automobilistus, kurie vai
ruoja mašiną viena ranka, 
kitą laikydami kažin kur. 
Policija tokius vairuotojus 
užsirašys ir jie bus traukia
mi atsakomvbėn.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio *kel« 
bimus ir pajieškojimus.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrnkicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Prezidentas Trumanas priėmė vokiečių ir austrų žur
nalistus, kurie dabar lankosi Amerikoje ir susipažįsta su 
Amerikos spauda. Svečių atvyko 22 žmonės, kurie atsto
vauja didusniuosius Vokietijos ir Austrijos laikraščius.

ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas Minkus
VISTŲ FARMUKfe PARDAVIMUI

Randnlph, netoli Bostono, parsi
duoda 3 akrų ūkis su 8 kambarių 
namu. kurį fjalima pertaisyt 2 šei
mynom. Be to. yra vištininkas ir 

į vaismedžių. Kaina $6,500. Platės 
nių žinių duos:

D. E. Olsen,
127 Capen St., Dorchester, Mass. 

Tel. BL. 8-2281.
(33)

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimbal BoiMag 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ 
Daro Kraujo Patikrinimą Santaokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien, 

šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

PATYRĘS BUČERIS
paieško darbo bučernėj ar krau 
tuvė j. Gali valdyt troką. Ad
resas :

M. B..
572 Cambridge Street. 

Cambridge, Mass.
(32)

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

CIVIL SERVICE SUŽEIS
TIEMS VETERANAMS

Pašto Tarnybai Ruoštis
Kursas duodamas namie mo 

kintis. Dėl platesnių informa 
Įcijų tuoj rašyk į Westland Civi 
(Service School, 104 Westland 
|St., Worcester 2, Mass.

(32)

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAU8TI 
PERKRAUS

TYTOJ Al 
(Imrarcd 
Movan)

«a jmt ir i U-

326 BROADWAY,
SO. BOSTON, MASS.

TaL SOuth Baatam 6-4411
Įdaryti visokius biznio skel- 

ir pajieikoji




