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Vakarine Vokietija Išrinko 
Parlamentą-Bundestag’ą

Po 17 Metų Pirmi Laisvi Rinkimai; Krikščionys Demo
kratai ir Socialdemokratai Stipriausios Partijos; 

Nė Viena Partija Neturi Daugumos; Komunis
tai Liūdnai Pasirodė

Praeitą savaitę Amerikos g.gg Bomberiai 
Lietuvių Tarybos pirminin
kas L. Šimutis, ir sekreto
rius Dr. P. Grigaitis lankėsi

Yra Pirmos Rūšies
Washingtone ir įteikė vals- Atstovų rūmų viena ko- 
tybės sekretoriui Dean misija praeitą savaitę iš- 
Achesonui memorandumą, klausė eksoertų parodymus 
kuriame iškėlė liūdną pa- apie didžiųjų bomberių 
vergtos Lietuvos padėtį. B-36 užpirkimus. Visi eks- 

Amerikos lietuviai pro
testuoja prieš rusų okupan
tų vykdomus Lietuvos ma
sinius žmonių išvežimus į 
Sibiro ir kitų tolybių prie-

pertai sutiko, kad tie didie 
ii bomberiai yra geriausieii 
iki šiolei pagaminami ir tin
ka tolimoms kelionėms di
delėse aukštumose. Buvęs

vartos darbų stovyklas ir'karo sekretorius, R. Patter-
reikalauja, kad Amerikos 
vvriausvbė imtųsi priemo
nių sulaikyti rusų žiauru
mus ir lietuviu, latvių ir es
tų tautų naikinimą.

Amerikos lietuviai reika
lauja, kad Amerikos vyriau
sybė per Jungtinnių Tautų 
organizaciją iškeltų reika
lavimą pravesti Baltijos 
kraštuose tyrinėjimą, kaip 
rusai okupantai elgiasi pa
vergtose Baltiios šalvse.o- — — — ------ ----

Amerikos lietuviai dar 
reikalauja, kad Amerikos 
vyriausybė per didžiųjų 
valstybių užsienių ministe- 
rių tarybą ir per Jungtinių 
Tautu organizaciją keltų 
reikalavima grąžinti Lietu
vos, Latvijos ir Estijos pa
vergtoms valstybėms jų su- 
verenes teises.

Vėliausiomis žiniomis, są
ryšyje su priverstina Lietu
vos žemės ūkio kolektiviza- 
cija, rusai okupantai masi
niai gabena iš Lietuvos

son, liudijo, kad iis ima vi
są atsakomvbę už didžiųjų 
bomberių užsakymą, o eks
pertai liudijo, kad bombe
riai jau po užsakymo davi
mo buvo žymiai pagerinti.

Dabar ir kai kurie kon
gresmonai, ir karo aviacijos 
sekretorius reikalauja, kad 
kaltintojas, kurs anoniminiu 
laišku sukėlė visa tvrinėii- 
mą, pasirodytu viešai ir liu
dytų, kodėl jis iškėlė kalti
nimus prieš didžiųjų bom
berių užpirkė.ius, kaltinda
mas juos, kad jie politiniais 
ar asmeniškais išskaičiavi
mais davę užsakymus tuos 
bomberius pirkti.

Prezidento Patarė
jas Bmė Dovanas

Senato komisija, kuri ty
rinėja veiklą “penkiapro- 
centinių” biznierių, kurie už 

“komišino”o. nuošimčius 
žmoness į Rusijos vergui parūpindavo biznio įstai- 
st o vyk las. ’goms valdiškus užsakymus,

praeita savaitę iškėlė viešu-
mon, kad prezidento kariš 
kas patarėjas, generolas 
Harry H. Vaughan, gavęs iš 
vienos firmos dovanų šaldy
tuvus.

Generolas Vaughan per 
spaudą paskelbė, kad jis 
tikrai gavo dovanų šaldytu
vus ir jis išvardija dar kelis 
aukštus asmenis, kurie per 
jo tarpininkavimą gavo do
vanų šaldytuvus 1945 metų 
gale. Tarp kitų šaldytuvus 
dovanoms gavo Fred M. 
Vinson, John W. Snvder, 
Matthew J. Connelv, James 
K. Vardman, prezidento re
zidencijos Independence, 
Mo., virtuvė ir Baltojo Na
mo tarnautojų virtuvė.

Generolas Vaughan aiški
na, kad dovanos buvo gau
tos, bet už jas jokių malonių 
tai firmai niekas nedavė ir 
niekas neprašė. Šaldytuvus 
iis gavęs per savo draugus 
biznierius. Harrv Hoffman 
ir Mrs. David Bennet, ku
rie aiškinę, kad šaldytuvų 
dirbtuvė turinti neoarduo- 
madų modeliu, kuriuos jie 
ir parūpino generolui.

Senato komisija dar tęsia 
tyrinėjimą ir apklausinės 
generolo Vaughan draugus, 
kokiais sumetimais iie išlei
do apie 3,000 dolerių dova- 

rikos Lietuvių Taryba ir jo9 noms generolui ir jo prie- 
skyriai. |teliams.

Araentinos Užs. 
Minist. Pasitraukė

Argentinos užsienių rei
kalu ministeris. Dr. Juan A. 
Bramuglia, pasitraukė iš sa
vo vietos. Jo pasitraukimą 
prezidentas Peronas priėmė 
ir paskyrė į jo vieta 32 me
tu advokatą Hipolito Jesus 
Paz.

Dabar spėjama, kad Bra
muglia bus opoziciniu gru
pių kapdidatas i prezidento 
vieta 1952 metais, nes jis 
populiarus krašte ir gali su
jungti visas opozicines gru
pes.

Ministerio pasitraukimas 
ivvko su mažu skandalu. 
Argentinos ambasadorius 
Washingtone Dr. J. Remo- 
rino. prieš ministerio pasi
traukimą, atsiuntė nas ii sa 
vo atstovus ir iššaukė minis
teri i dvikova, nes. girdi, 
Bramuglia ižeides ambasa
dorių. Ar kautynės tarp 
buvusio ministerio ir amba
sadoriaus įvyks, dar nėra ži
noma.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame-

r .
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Amerikos karo laivynas daro bandymus su šitokiomis lekiančiomis ir iš tolo “vedamomis” 
bombomis, kurios bus naudojamos priešų orlaiviams numušti. Bombos leidžiamos nuo 
karo laivų ir viršuje, kairėj, matosi, kaip toki bomba, vadinama Vieversys, pakyla nuo 
laivo, o viršuj, dešinėj, matosi, kaip rakietinis inžinas pastumia bombą ir atsiskiria nuo 
jos. Apačioje bomba nutraukta iš arti. Oficiališkai naujausia bomba vadinasi XSAM- 
N-4.

Leidžiasi 6,000
Pėdų į Jurą

------- i
Bostono mokslininkas Dr.j 

Otis Barton praeitą šešta-j 
dienį pradėjo daryti bandy-j 
mus su “benthoscope,” ge
ležies kamuoliu 57 su puse 
colių diametro, nusileisti į 
juros gilumą iki 6,000 pėdų.. 
Bandymai daromi Kalifor-; 
nijos pakraštyje prie Santa 
Barbara.

Iki šiolei giliausiai žmo
nės nusileido į juros gel
mes 1934 metais, kada tas 
pats mokslininkas Dr. Bar
ton ir jo bendradarbis Wm. 
Beebe nusileido netoli Ber- 
muda salų 3,028 pėdas.

“Benthoscope” prietaisas, 
sako, gali nusileisti iki 10,- 
000 pėdų gilumos, jame yra 
vietos dviem stebėtojam, 
kurie su įvairiais aparatais 
tyrinės jurų gelmes. Jei 
bandymai pasiseks, bus 
bandoma dar giliau nusi
leisti. iki bus galima tyrinė
ti giliųjų jurų dugną.

Rabinas Pavogęs 
250,000 Dolerių

New Yorko policija pe- 
skelbė, kad rabinas Solo- 
mon Eichenstein kartu su 
savo žmona išviliojęs iš Iz
raelio simpatikų New Yorke 
ir apielinkėie 250,000 dole
rių ir susidėjęs tuos pini
gus į savo kišene. Rabinas 
Eichensteinas dabar pasislė
pė nuo policijos, o io žmona 
yra ligoninėj, kur ji pagim
dė sūnų.

New Yorko valstvbės pro
kuroras Kidder sako. kad 
rabinas patarinėjo ir nadė- 
io savo parapiionams ir pa
žįstamiems pirkti pigiai Iz
raelio svarus, už kuriuos iš 
Izraelio buvo atgabenama į 
Ameriką brangakmeniai ir 
čia vėl narduodami su “pel
nu.” Be tiktai rabinas ga
vo pelno, o iam patikėję 
lengvatikiai nradėio skustis 
policijai, kad rabinas juos 
apstatė.

ATPLAUKIA NAUJAS
LIETUVIŲ TREMTINIŲ 

TRANSPPORTAS
Plieno Kompanijos 
Smerkia ‘Socializmą’

Rugpiučio 17 d. laivu Plieno kompanijų atsto- 
“General Ballou” į New vai praeitą savaitę pradėjo 
Yorką atplaukia 87 lietuviui liudyti prezidento paskirtoj 
šeimos. Atvyksta: (“faktų tyrimo” komisijoj

dėl nustatymo, plieno 
kompanijos gali pakelti 
darbininkų uždarbius nekel- 
damos plieno kainų. Pir
miau toje komisijoje liudijo 
plieno darbininkų unijos at
stovai ir iškėlė reikalavimą 
pakelti uždarbius vidutiniai 
po 30 centų valandai, iš da
lies pensiiu ir iš dalies už
darbių pakėlimo formoje.

Plieno kompani iu kalbė
tojai griežtai smerkė prezi
dento paskirtos komisijos 
užduotį ir sakė, kad tuo bu
du prezidentas griauna ko
lektyvines derybas tarp dar
bininkų ir darbdavių ir ve
da i socializmą ar koopera- 
tyvinę sistema. Kompanijos 
iš anksto pasisako, kad jos

Vytautas Aleksandravi
čius, Vytautas Aviža. Petras 
Bakanauskas, Kazys Bak
šys, Ignas Belžinskas, An
tanas Bernotas, Jonas Bilė- 
nas, Marija Čepaitis, Tama
ra Chodeckaitė, Vincas 
Degutis. Sofija Dunduras,
Leokadija Garliauskaitė,
Vincas Gudelis, Jadvyga 
Gulbinas, Aldona Jakaitis,
Juozas Jankauskas. Pranas 
Jeremičius, Jurgis Juraitis,
Vytautas Kalpokovas, And
rius Keturakis. Antanas 
Kimbrvs, Jurgis Koražins- 
kis, Vincenta Kriščiūnas,
Elena Krikštolaitis, Ona 
Krivickas, Bronius Kručas,
Georgijus Kuciunas, Justi
nas Kudirka. Norbertas Ku-
likauskas Zofija !Ku,kūnaii ( tyrinėjimo

lX pasiūlymų.
čius, Vincas Liaudė. Kos
tas Liaudanskas, Viktoras 
Maslianikas. Jonas Merž- 
vinskis, Stefanija Mikulskis,
Antanas Montvydas. Ber
nardas Norkūnas, Povilas 
Mušinskas. Liudas Narmon- 
tas, Ona Norkeliunas. Sta
sys Nutautas. Valerija Os
trauskas, Halina Pancer- 
zynska. Vytautas Peldavi- 
čius, Vladas Petniunas, Pra
nas Petraitis, Genovaitė 
Petrauskas. Antanas Petru
lis, Liudvikas Petruševičius,
Marija Prikockis. Albinas 
Ramanauskas. Viktoras Ra- 
peika, Augustinas Rastaus- 
kas, Jurgis Riauba. Vincas 
Rimantas. Juozas Rutkaus
kas, Aleksandras Ružanco-j 
vas. Antanas Šakenis, Ka--Alfonsas Stankaitis. Juozas 
zys Saudargas, Kazys šeš- Stempužis, Petras Stramai- 
tokas, Zofija Šidlauskas, tis, Anastazija Tamošiūnas. 
Kajetonas Šidlauskas, Ed-.Stasvs Tamulionis. Juozas 
ward Shilling, Mečius Toliušis, Stasys Trimakas, 
Skruodis, Antanas Skridu- Andrejus Urbonavičius, Al- 
lis. Albinas Skrupskolis, gis Vailokaitis. Juozas Va- 
Mariiona Šlapkaukas, Juo- laitis, Eduardas Varanec- 
zas Spirauskas, Stasys Sta- kas. Antanai Vaisiliauskas 
naitis, Bronius Staniškis, ir Kazys Veikutis.

IŠSPROGDINO DVEJŲ
NEGRŲ NAMUS

Iš Birmingham. Ala., pra 
neša, kad ten nežinomi pik
tadariai išsprogdino dvejų 
negru kunigų namus. Sau
gojusieji namus negrai šau
dė į namu sprogdintoius. 
bet nėra žinių, ar pataikė. 
Pasikėsintojai atvažiavo au
tomobiliu prie negru kuni 
gu namų ir iš mašinos metė 
dinamito bombas. Nuosto
liai nėra dideli, bet įtempi
mas tarp baltųjų ir juodųjų 
gyventojų yra didelis.

Rusai Nepadėjo 
Sumušti Japonus

Generolas R. L. Eichel- 
berger, kalbėdamas 24-os 
divizijos veteranų suvažia
vime New Yorke, sakė, kad 
Rusijos įsitraukimas į karą 
prieš Japoniją “nepagreiti
no taikos nė vienos valan
dos.” Amerikos karo pajė
gos iškovojo taiką ir priver
tė japonus pasiduoti, bet 
Rusija paskubėjo pasinau
doti amerikiečių pergale. 
Rusai nesunaikino paimtų 
japonų ginklų, kaip buvo 
pasižadėję, bet išdalijo juos 
kinų komunistams ir tuo 
prisidėjo prie komunizmo 
plitimo Azijoje. Europoje 
rusai pavergė musų sąjungi
ninkes tautas, Lenkiją ir 
Čechoslovakiją. kurioms 
mes jaučiame širdingos sim
patijos.

Padėtis dabar yra toki, 
kad Amerika paaukavo 
300.000 gyvybių Azijos ka
re, kad rusai galėtu plėstis 
Kinijoj ir kitose Azijos pla
tybėse.

Sirijos Kariai
Nušovė Diktatorių

Sirijos kariuomenės aukš
tieji karininkai susibaudę 
prieš Sirijos “tautos vadą,” 
prezidentą ir maršalą Ha«ni 
Zavm, kurs kovo 30 d. buvo 
oadares karišką perversmą 
ir “gelbėjo tėvynę.”

Karininkai praeita sek
madienį nuvvko i diktato
riaus butą. jį areštavo, pa
darė vietoje “teismą” ir jį 
sušaudė ' už “pasigrobimą 
valdžios,” už “vedima kraš
to į ūkišką katastrofa” ir 
už kitokius prasižengimus. 
Kartu su diktatorių buvo 
sušaudvtas ir io ministeriu 
pirmininkas, Muhsen Bey 
Berazi.

Dabar valdžia pasigrobė 
ir “tėvyne gelbsti” pukinin- 
kas Sami Hennasi. kurs tuoi 
pasikrikštijo maršalu. Jis 
sako. kad Įeisiąs tautai iš
rinkti laisvai parlamenta ir 
grąžinsiąs karius i kazar- 
mes. Bet ar taip bus, paro
dys tik ateitis.

EKS-PRF.ZIDENTAS
H. HOOVER SERGA

Praeitą sekmadienį vaka
rinė Vokietija rinko savo 
ųarlamentą (Bundestag’ą). 
Išrinkta 402 atstovai. Rin
kimuose dalyvavo labai 
aukštas nuošimtis balsuoto
jų, net 72 nuošimčiai visų 
turinčių teisę balsuoti.

Stipriausios partijos nau
jame parlamente yra krikš
čionys demokratai, kurie 
turi 139 atstovus, socialde
mokratai — 131 atstovą, 
“laisvieji” demokratai—52 
atstovu, Bavarijos liaudies 
partija—17 atstovų, Vokie
čių partija—17 atstovų, 
Centro partija—10 atstovu, 
Ūkio atstatymo grupė—12, 
komunistų partija—15 at
stovų, danų mažuma prave
dė 1 atstovą ir kitos smul
kesnės grupės pravedė viso 
8 atstovus.

Vokietijos rinkimai buvo 
pirmieji visai laisvi, demo
kratiški rinkimai po 17 me
tų. Po hitlerizmo už viešpa
tavimo, po karo ir svetimų
jų okupacijos Vokietija 
grižta į tarptautinę politika 
kol kas tik dalinai apjung
ta. Ji grįžta karo išardyta, 
liguistai nacionalistiška, su 
jausmu, kad ji yra “nu
skriausta” todėl, kad pralai
mėjo jos pačios pradėtą ka
rą.

Vadovavimas nauiaiai 
Vokietijai atitenka krikščio
nių demokratų ir dešiniųjų 
partiių koaliciiai. Social
demokratai, kiek galima 
spėti iš pirmųjų pranešimų, 
bas opozicijoj. Komunistai 
laisvose varžvtynėse pasiro
dė silpni, jie vos pravedė 
15 atstovų.

GRAIKU ARMIJA
VEJA PARTIZANUS

Graikų armija praneša, 
kad prie Albaniios sienos ii 
atkirto 8,000 “partizanų,” 
kurie dabar tik mažais ap
linkiniais keliukais begali 
susisiekti su savo bazėmis 
Albanijoi. Partizanu kon- 
kontrpuolimuose prieš grai
kus, sako, dalyvavo ir Al
banijos kariuomenė.

Išgelbėjo 49 Keleivius

Vienintelis gyvas Ameri
kos buvęs prezidentas, 75 
metų Herbert Hoover, pra
eitą šeštadieni, važiuoda
mas traukiniu iš Kaliforni
jos į New Yorką, staiga su
sirgo pūslės lira. Jam trau
kinyje buvo suteikta pirmo- 
ji pagalba, bet iis tęsė ke
lionę į New Yorką.

RUSIJA ATŠAUKS
ATSTOVI PRIE TITO

Rusijos vyriausvbė atšau 
kė savo ambasadorių prie 
Jugoslavijos diktatoriškos 
valdžios ir nežinia, ar skirs 
naują, ar ne.

Amerikos Orlaivis DC-54, 
su 58 keleiviais, pirmadie
nį nukrito i Atlanto vande- 
nvnna. 49 žmonės buvo ią- 
gelbėti, o 9 nuskendo. Ne
laimė ivyko prie Airijos pa
kraščių.

Chicagoj Trūksta Gazolino

Chicagos mieste iš 4,000 
gazolino stočių tiktai 600 
gauna gazolino iš sandėliu, 
o kitos stotys dėl gazolino 
išvežiotojų streiko pritruko 
gazolino. Teamsteriu uniia 
iššaukė streiką reikalauda
ma 17 su puse centų uždar
biu pakėlimo i valandą, bet 
kompanijos sutinka pakelti 
uždarbius tiktai 7 su puse 
centus.
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MOKYKLŲ PASKIRTIS
"Jaltoje maršalas Stalinas 

ne tiktai sutiko atakuoti Ja
ponija bėgyje dtejų trijų mė- 

“Kelc-ivio” koresponden-; nešiu po Vokietijos sumuši- 
tas iš Chicagos pakartotinai mo. bet apribafeo savo "kai 
nurodė, kad lietuviškos pa- »*4’ Mandžurijos atžvilgiu cs- 
rapijinės mokyklos nėra lie
tuviškos. Tą pastebėjo ir į 
čia atvykęs kun. M. Krupa
vičius. Tos mokyklos yra 
katalikiškai amerikoniškos.
Dėl to nėra reikalo nei pik
tintis nei stebėtis, nes tų 
mokyklų paskirtis yra ame
rikoniška, o ne lietuviška.
Pittsburcho "Lietuviu Ži
nios” tą ypač užakcentuoja. 
Jos rašo:

"Katalikiškoje mokykloje 
yra dvigubas auklėjimas: 
krikščioniškas, kuris pirmoje 
vietoje stato Dievą ir Jo švie
są. ir pasaulietiškas, abu kar
tu išaugina gerą pilieti.

"Vienpusiška mokykla ne
duoda geriausių vaisių. Svar
biausias auklėjimo tikslas ka
talikų mokyklose yra sutvir
tinti nacionalinę sąžinę. Įdie
giant vieningumą, kad šalis 
rastų vienybėje galybę ir 
saugumą.”

Mi
miniai tąja pozicija, kokią 
Rusija ten turėjo prieš 1W4 
metus. Mes, iš musų pusės, 
kad išgavus tuos (Rusijos) 
pasižadėjimus ir tuo budu 
pagreitinus karo galą ir su
taupius Amerikos. Kinijos ir 
kitų aliantų gyvybes, buvome 
gatavi ir sutikome tą kainą 
mokėti. . .

Amerika sutiko mokėti 
“kainą” iš Kinijos nugaros, 

j bet Kinijos neatsiklausė. 
Puiki “kaina” ir puikus “su
sitarimas” tarpe aliantų! 

• Tuo tarpu Kairo mieste bn- 
jvo sutarta su Kinija, kad 
!jai bus grąžinta Mandžuri- 
ja ir kitos teritorijos be jo
kios rusų globos!

Rusija pasižadėjo už “kai
ną” iš Kinijos kūno. duot! 
Kinijos nacionalinei val
džiai “moralinę ir materia- 
line pagalbą’’

KELEIVIS, go. BOSTON
MIUNCHENE KILO ŽYDIŠKOS RI AISĖ

Miuncheno gatvėje dega tuščias policijas automobilis, 
žydai. 4.00u žydų iš DP stovyklos demonstravo prieš 
tai Įdėjusi antisemitiškus laiškus. Dėl tų laiškų žydai 
kos okupacinę valdžią dėl “neo-fašizmo" atgimimo.

kuri padegė demonstruojantieji 
Sueddeutsche Zeitung.” kuri buk 

protestavo, kaltindami Ameri-ir

Kas Savaite
Kas Savaitė
Albanijos Pasieny

Maskvos mažiausias sate
litas, Albanija, skundžiasi, 
kad graikų armija “Įsiver
žė” i jos teritoriją, bet Al 
banijos nykštukai 
kad jie Įsiveržėlius muša.

rėtų būti sanatorijoj, 
laikraščio redakcijoj.

Marshallo Planas

o ne

Amerikos kongresas pa
skyrė Marshallo plano yyk- 

giriasi. dymui reikalingus pinigus 
antriems iš eilės metams, 

i* Pinicu antriems metams pa-
• u?dd h niT'^tento!! ?kil la $5,797,724,000 vietoj 

užkliudyti j vyriausybės prašytų $6,300,-
era nieko stebetma* i q0<),O4)O. I nubalsuotą su

mą Įeina okupacijos išlaidos 
ir pagalba turkams ir grai- 
kams.

Marshallo planas reiškia 
darbą Amerikos dirbtu- 

kuriu išdirbiniais at-

v

Ir Žydus Smaugia
organizuoti antisemitiškas 
riaušes. Kai kurie komu-

nją, nei
Albanija yra “graikų parti
zanų” bazė, iš ten tie par
tizanai vienaip vien užpul
dinėja Graikiją. Išvalyti

■ partizanų bazes Albanijoj 
butų visai suprantamas ir

■ reikalingas dalykas, nes ki-, _ , .
taip Graikijos taip vadina-j kuriama Europos sugriautas 
mas “pilietinis karas” nie-;žemės ūkis ir pramone. Eu 
kada nebus baigtas. ropai Marshallo planas i eis-

Bet Graikijos vyriausybė1 kia pagerėjusi g\\ enimą, 
i sako, kad jos armija dar ne- pakilusi pasitikėjimą į ūkio 
įžygiuoja i Albanija. Atro- atstatymą ir sėkmingą apsi- 
do, kad Maskvos pastatyti trynimą nuo netvarkos :r 
Albanijos diktatoriai iš bolševizmo demagogijos.

, anksto kelia aliarmą, patys
nujausdami, kad jie žaidžiat

vem.'

ge-Marshallo pianas yra 
Iriausias pavyzdys konstruk- 

Amerikos

Rusija pažadėjo. Amerika
Taigi, parapijinių mokyk- t?11},Patikėjo, o Kiniia gavo >iciu4j,iwii Įxxi 

lų tikslas yra “sutvirtinti na-. V* ne pagalbą, bet apie .vdų pa<
cionalinę sąžinę” (gal ture- Japonų ginklais apginkluo- vergt,.ose kra;i
tų būti “sąmonę”). Supran- ^2sJ\in^-^°m^niSti’a^nijas'i sn> ksdbą ’ 
tama. kad ta “nacionalinė Pasekmėje, visa Kinija pa- jo svart>umo
sąmonė” ame* **nka i rusų imperializmo 

> globą ir 450 milionų žmonių

žydų Anti-Defamation League 
of Bilai B'rith atsiuntė mums 
lietuviškai parašytą pranešimą 

padėti Sovietų pa
štuose. Tą straip- 

iek tiek ištaisę, dėl 
dedame ištisai.

—Red.

nistų vadovaujamos valstie-j — jr gajj nagus nusvil- L j j taikios
čių partijos vadai atakuoja tis 6 ’ r -u
žvdus. O ta partija yra ir *Aiko«;;^ “tbudmas” polltlkOs- Apartija yra u Albanijos “klausimas 
vyriausybėj atstovaujama, g-aj nesunku butų išspręsti, 

Rumunijoj daug buvusių jei Amerika palaimintų 
graikus ir jugoslavų Tito

gali būti tik
rikoniška, o ne koki kitokį. - .... _ .... - .

Pittsburgho “Lietuvių ži-f. padidina &>vietiskos impe
nios” kalba kardinolo nJKin^?oj rusu imperializ-1riausias Pav-vztl-v^ kaiP žy-j ganus dvejose svarbiose žy- 
bons tradicijų dvasioje. ^a?|mas nesJU<!tos * Net^altiški dr- kukurinis gyvenimas So- dų organizacijose. Visos ne- 
kardinolas pirmas skelbe,; j ’t į rietu pajungtuose kraštuose; priklausomos grupės tada

^^^SriSs “BaJ^1'2.^0?^^2- , Ten žydai buvo priverstos atsiimti sa- 
vnvani” Lenini !“*zairint visų kliūčių dar , vo kandidatus ir tik bepa- 

įslaikė savo organizacijas Iiko kandidatai komunistai.

kad katalikų bažnyčia Ame 
rikoje turi perstoti būti rin-
kinys ivairių tautinių baž-.^?l , Įsakmiai
nvtinių grupių (vokiečių, ai--linijos komunistus, 
rių, prancūzų, italų, lenkų, , y liems nebus leidžiama 
lietuvių, slovakų ir k.) ir P j V? , P2?2??^1 teneva. 
turi pasidaryti amerikonis- Į^2? nebus leidžiama bet 
ka katalikų bažnyčia, dalis M?P.145 aus padarvta. Je;

Įvykiai Rumunijoj yra ge-

karo metu. Po karo komu-

spaudos vaizdas yra toks 
pat. Vengrijoj žydai, kurie
nesidavė komunistams kon- , .. . - - -=•. . . , ,
troliuoti, buvo padėti Į ka- geležinių sargų pi įimti į ko 
Įėjimus, kaip Dr. Zoltan munistų partiją ir užima at- 
Klar, arba turėjo bėgti i už- sakingas vietas v aldžioje, 
sienj, kaip vyriausias rabi- Čechoslovakijoj Kabineto telyje. 
nas Dr. Fr. Hevesi. 1948 mmisteriai pakartotinai pa- 

ivvko sisakė pnes žydus. Lenki
joj, nors valdžia ir bandė
sudrausti vieša antisemitiz-. . . .. ...
mą. bet vietinė komunistų; Praeitą sav aitę liudijo j 
milicija vadovavo žydu žu-l kongrese apie reikalą gink-, 

t-- .,___  * * Į luoti Europą. Jis sake, kadi

‘Europos Taryba”

Prancūzijos mieste, Stras-
padaryti tvarką tame Mask- bourge, praeitą savaitę pra- 
vos Utėlių apsėstame kraš- dėjo posėdžiauti “Europos 

Taryba,” arba 12 valstybių

m. gegužes menesi 
rinkimai i vykdomuosius or-

Prancūzų Armija

Generolas Omar N. Brad-| 
savaite

dvr.ėms Kielcuose.

bendras parlamentas 
(asamblėja) ir ministerių 
taryba, kurioj yra atstovau
jamos tų 12 šalių vyriausy
bės.

“Europos Taryba” yra 
pirmas bandymas sujungti 
nepriklausomas valstybes 
federacijos ryšiais. Kol kas 
Europos Taryba” turi tik 

patariamos reikšmės, jos ta
rimai neriša dalyvaujančių 

Bet kelias i 
yra

pramintas, pirmas bandy
mas padarytas. Europos 
valstybės pradeda suprasti, 
kad jos tik susijungusios 
galės išlaikyti savo laisvę ir

Kaip visos totalitarinėsI be Amerikos pagalbos Eu- 
ideologijos. taip ir komuniz- i roPa negalėtų pnesintis i u- 

negali pakęsti jokios S1£ armijoms net tol, kol «
Amerika mobilizzuotų savo 
pajėgas. Europoje pagrin
dinė priešinimosi armija tu‘į vvriausvbiu. 
rėcų oirei rraircuziijus, Europos Federaciją 
tai saiiui ii įtikėtu uuoti)pirrnas

mas
nepriklausomos ar konku
ruojančios organizacijos, ar 
ji butų žydų. katalikų, ar 

, . ... . orotestonų. Lygiai taip pat!
bet pradžioje leido veika n neiei<t±ia veikti nė vienai

Ir tas pats vaizdas visose 
nn?tai suorganizavo savo šalyse. Lenkijoj žydų cen- 

žydu ko* tralinis komitetas, nors ir 
initetus i: Kadangi ;ie jų komunistų dominuojamas 
įkurti komitetą; neturėjo jo ' ‘ '
kios Įtakos žvdu visuomenėnacionalinio Amerikos gy--užleista risą Kinija, tai 

venimo. * 1 *aiP nuc bolševizmo plėtr
Nors ir dabar dar Ameri-’P1®55’ kus apginta likusi Azi- 

kos katalikų bažnyčioje aiš-p2- Atsakymo Į tą klausi- 
ku yra tautinės grupės, ku valstybės sekretorius ne-
vvraujančiomis vokiečiu ir duoda. Neduoda todėl..kad bendruomenių ”
airiu yrunėmi* nriešakvie netun. Amerikos politika . -• t -eoe.acijos Centialims kon .irių grupėmis priešakyje,! « pAlaim«-l P«™min> :r w 30 metų oriveKWg SUšij

tik planuoja-
privers- fferacij'a

kitokių pažiūrų žmonėms jų daugiausiai ginklų.organizaci-1
iai politinėj, kultūrinėj ar- Apginklavimas Prancuzi 
religinėj srityse. jos reikštų, kad rusų armi-

tradicinis

bet juo toliau juo labiau ka--^ZIJ°b P° 
talikų bažnyčia atsikrato1 Jim°, dar 
tautinio kevalo ir Įgauna ma- • • • 
tautiniai amerikonišką po-Tuo tarpu po Kinijos ne- 
budi. Parapijinės mokyk- išvengiamai seks Indokini- 
los tam tikslui ir tarnauja, ia« kuri yra kiniška savo 
tik pridėdamos prie nacio- kultūra ir turi net j Kiniją; nausiam 
nalinio pobūdžio auklėjimo linkstanti stiprų nacionalis 
specifiškai katalikišką dva- . .
šią. Toji dvasia ir yra tas karas tarp prancūzų ir ana- 
momentas. kurs parapijines' mįtų ir dabar eina ir ten tik 
mokyklas išskiria iš bendrų- reikia komunistams pasiųsti 
jų, taip vadinamų viešųjų padrąsinimo. . . . 
mokyklų. j Malajuose gvvena du mi-

____ ! Honai kitų. kurie ten atsira-
PO KINIJOS VISA AZIJA* do kaipo pigus darbininkai

--------- _ i gumos plantacijose. Sin- narys,
Amerikos “Baltoji Kny- gapore miestas vra veik vi

gą”—1 " ‘■L~-’ - - -

je, ta, komunistai ėmėsi ki- 'Be’t t^Tne-i nepriklauSOmai
tu pnenionių...................... ilgai tęsėsi. Kada komunis-
n av”! įapKriel° tu kontrolė pasidarė abso- Abejotina arDr. M,. | Filerman. zvdu. i,-j,tiška tas buvo bai'rta - -^oejOLina ai- - uutisKa, tas uaij.ta. Zyf|ų gyvenimo būdas

komitetas buvo Europoje galės kada norsllo ir ne prie Pirenėjų kal- 
. v .?u J1' būti atgaivintas. Žydų ko- nu, bet Vokietijoj, neužlei-

pirminink ‘< ’b-ivn ^-vk)in.1M bendruomenių ±e jonjjos> kurias naciai sunai- džiant rusu armijomspiiuiuunhd.'. ouvo nuvers- ir ta nryanizacna i____ j_i_______ 1<- * J
ieta. Vė-; tas apleisti savo 

liau jis turėjo pabėgti iš 
Rumunijos. Dr. Aleksand
rui Šafranui, Rumunijos vy- 

'abir.ui. buvo isa-

ir ta organizacija k;no jf komunistai dabar, Vakarinės Europos.

jos butu stengiamasi sulai- 
Rytų kyti ne prie Anglijos Kana- nebus sumaltos didžiųjų ga- 

' ' lybių malūne.
Į Europos Tarybą šiuo 

metu yra Įsijungusios šios 
valstybės: Anglija, Prancu
zi ia. Belgija, Olandija, Šve
dija. Liuksemburgas, Nor
vegija. Danija. Airija, Ita
lija. Turkija, Graikija ir Is
landija. Pastarosios trys 
valstybės buvo pakviesto? 
dalyvauti jau dabar vyks
tančiame Tarybos posėdyje, 
bet tiktai Turkija ir Graiki
ja dalyvauja.

visos
dabar kalba už visus žvdu.-. ?ul-egimentav0. vargu bebus

Apart sunaikinimo ar pa- vaisinga dirva žvdu kultu- ,
jungimo po komunistų va- rai atgaivinti. Bet'tas prj.|P a sisa k ym o aišku, kad 
dovybė žydų Įstaigų ir or- kiauSo nuo išlaikymo ir at- *"*"5“ karo vadai atme- 

jinnsiaiių suprų nacionans*, kvra anUi-ri k-ra’-o T” : ganizacijų, visuose krastuo- statvmo tolerancijos ir de-'ta Placiai PaPQtu&l ueletiz
tini judėjimą. Indokinijoj lį2 vak,X'*r ke' ?e už geležinės uždangos te- mokra-.ijos visame pasauly-;™*’ >,afral ..............
rtmo to™ „iz ”2' ' alan«as Ūmo. Jo vie-į begyvuoja antisemitizmas 1 —

ą vyl iausio rabino pareigo-; savo senose fonuose—ir už- '______
?e uzeme geras Komunistas, ?-;OUolimu žodžiais ir miniu 
Ruris vk<a, nebuvo rabinas..i išsišokimais. Tas nestebė- 

4» m. vasario mėnesi į tina, nes daug buvusių fa-
•‘a2u?;n-niiniS'el?-S-' ..nuvęsišistų dabar pakeitė savo 

e' gA,.a!(kblos spalvą ir tapo karštais ko-
oigamzacija—Red.) munistais. Vengrijoje ko-

Redakcijos Atsakymai.

O. N. Bradlev

kuri. nišų Euro- 
| poje visai negalima butų su- 
' laikyti ir jie galėtų nesulai
komi žygiuoti iki Atlanto.

paskelbė “šviežius” dip- sas kinais apgvventas ir ne 
lomatinius dokumentus, ku-į abejojamai links Į Kiniją, 
rių tikslas yra parodyti pa-, kai iš ten prasidės gvvesnė 
šauliui ir ypač Amerikos vi-! propaganda. Burmoje eina
suomenei. jog Kinijos Įvy-ikaras ir tik bereikia padrą-inaii° is opozicinių grupiu. 
kiai negalima buvo pakreip- sinimo ir kanuolių iš KinI-|Tą pat mėnesi Rumunijos 
ti kita kryptimi. Kinija pa- jos. Indijoj yra pilna de- ž?'dų sąjunga buvo privers- 
tenka į Rusijos imperializ- gamos medžiagos ir Maskva
mo “globą. Amerikos val-jbutų kvaila, jei ten nesuge- 
džia tą viešai pripažįsta ir betų sukurstyti didžiulio 
pamurdo ir taip jau skęs-į gaisro.
tanti Kinijos nacionalini re- Maskvos imperializmas
zimą.

< munistais. Vengrijoje
to,-u p. ' J.e .lrekton91 munistų partija Įtraukė Į dame siuntinėti. Ačiū uz 
taiioą perimti žydų bend-įSavo eiles daug vengriškų žadamą pagalbą prieš bol- 
ruomenių feaeraciją. Kaip nacjn Daugelis organizacf- .ševikus, bet pavojus nėra 
S!hX,“™?aU,k.ti: .n?ui.°jiiiu provincijoj pačios imasi taip jau
taryba turėjo sekretorių 'ko-: — 
munistą ir neturėjo nė vieno

tuo yra pavojingas, kati jis J Rumunijoj 
visur siekia Į savo intere- •

Kini-į sus Įkinkyti vietoje esamas

ta susijungti su komunistu 
ginipe ir vėliau, lapkričio 
mėnesi "savo valia” turėjo' 
visai nustoti veikusi. 

į948.?1-, rtigpiučio mėnesi' 
buvo uždaryta

Baltoji Knyga dėl Kinijos visur siekia Į savo intere- 60 žydų pradinių mokyklų
likimo kaltę suverčia
jos nacionalinio režimo iš-, negeroves, skurdą, nedatek- 

Rusijos veid- liūs. Degamos medžiagos

ir 23 vidurinės žydu mokvk- 
os Komunistai žadėjo,] 

kad pe įsteigs pasaulietis-!sigimimui ir 
mainiškumui.
ant. Rusija apgavo Ameri
ka ir Kiniią savo veidmai
niškais pažadais. Bet ko-'pašalinti, jei Rusijai užlei- m-kov<> mėnesio, kada buvo 
kioje šviesoje —’ 1 ... - - -

Kitaip sak- visuose Aziios kraštuose yra Į kas„ žydų mokyklas 
ikvaliai ir kokiomis priemo-1 ^is’ dėstomąja kalbaAota « zvn 1« ą m i f _ _ _ i n Ftl ’ X n ^-1 « « . a .. * 1 •

“Jl-I
-iv — —— Tas!nemis galima ta medžiaga!nebuvo padalyta iki 1949*

pasirodo
Amerikos vadai, kurie veid
mainiškiems rusų pažadams 
Įtikėjo? Kokioje šviesoje

v. * __ _ visas Jaltos ne-,bankrotą. Ji parodė, kad 
garbingas “susitarimas”;prekiavimas svetimomis že- 
pagal kun Amerika užleido mėmis vra menkas biznis, 
rusams (Kinijos neatsiklau-. Ji parodė, kad naivus pasi- 
sdama) Kinijos teritorijas, tikėjimas totalitarinio impe- 
Mandžunjos gelžkelius ir rializmo pažadais yra di- 
uostus . Apie Jaltą valsty- džiausią žioplvbė. kokią de- 
bės sekretorius savo Įvadoje mokratiiu vadai gali papil 
j Baltąją Knygą sako: ’ •* *

Įkurtos trys žydų mokyklos, 
o ketvirta dar buvo žadama 
jkurti. Tiek mokyklų vie
toj uždarytų 92!

Kitose šalvse smulkmenos 
skinasi, bet komunistų prie-

mis toli užtemdė pagarsėju
si 1938 metų “Miuniką.” 
Jaltos ir pasekmės bus liūd
nesnės, kaip buvo “keturiu___ __ didžiųjų- Miunchene išaria

dyti. Jalta savo pasekmė- 'judošiska košė.

džiama pagrindinė Azijos 
šalis—Kinija?

Baltoji Knyga parodė 
Amerikos visuomenei Jaltos

Jų “Sąžinės Laisvė”

Ant. Peškhirchiea.oje. . Bolševikų “Laisvė" su pa-
Laikrašti tamstai prade- Pra,n«?a a... - e.- */• -isevikiskų budelių siautėji

mą čechoslovakijoj. Ji ra-

didelis.

ŽEMES DREBĖJIMO VAIZDAS

Ekvadoro rop«Mikoj, Amato mieste, žemės drebėjimas 
sugriovė labai daug namu. Paveiksle matyti, kaip gink
luotas kareivis saugo griuvėsius, kad plėšikai neišnešiotp 
daiktų ii sugriautą namų. žemės drebėjimas pridarė di
liausius nuostolius Ekvadoro respublikai.

Ūkio Krizis

Depresija kiek sumažėjo. 
Bent taip skelbia valdžios 
pareigūnai, kurie seka ūkiš
ką krašto veiklą ir regis
truoja visokius ūkiškos 
veiklos rodvklius. Bedarbių 
skaičius kiek padidėjo ir 
pasiekė virš 4 milionų, bet 
ir dirbančiųjų skaičius pa
didėjo. Tas, lyg ir priešta
ravimas, išaiškinamas tuo, 
kad i “darbo rinką” šiais 
metais Įsiliejo virš pusės 
miliono jaunu darbininkų iš 
ivairių mokyklų.

Yra tokiu vietų, kur 12 
nuoš. darbininkų nedirba. 
Nedarbas ypač skaudžiai 
palietė Naujosios Anglijos 
lengvąja pramone ir vv- 
riausybė žada valdžios už
sakymais ateiti toms sritims 
Į pagalbą. Tokios skaudžiai 
nedarbo paliestos vietos yra 
musu apielinkė — Worces- 
ter, Lawrence, Providence, 
New Bedford ir kiti mies
tai. kuriems yra reikalinga 
skubi pagalba.

Visokie ūkiškos veiklos
Jam bolševikiškų budelių pranašai dabar abejoja su 
“žygdarbiai” yra pasigėrė-j savo pranašystėmis. Ar kri- 
jimo vertas dalykas. Mes zis eils gilvn, ar gal kaip 
visada spėjome, kad poįnors išsilygins? Deja. at- 
Bimbos “bolševizmu” sle-įsakymą Į tokius klausimus

ęiasi psichopato sadizmas.' duos tik pats gyvenimas, 
okiam sutvėrimui vieta tu-' __ J. J>.

so:
“čechoslovakijos demokra

tinė (’■—Red.) valdžia jau 
moko kunigėlius prikšėionv- 
bės. Kai vienas dvasiškas 
tėvelis atsisakė tikinčiai mo
teriškei suteikti paskutini pa
tepimą. pildydamas popie
žiaus ekskomunikaciją. jis pa
teko astuoniems metams Į 
kalėjimą.

“Tas kunigas žinojo, ką jis 
daro. Jis pasirinko išdaviko 
kelią ir atsidūrė už grotų. 
Pakutavos ir galvos. Kiti jo 

kolegos rimčiau pagalvos pir
ma. negu pasirinks tą pati
kelią. Kaltas popiežius, 
tą kunigėli įkliudė.”

Jis

Tokią sadistinę išmintį 
skelbia, žinoma, “pats” bol
ševikų pralotas Bimba. Jis 
gardžiuojasi, kad kunigas 
pasodintas astuoniems me
tams į kalėjimą. Bimba yra 
sadistas, budelių bičiulis.



BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

Puslapis fiafiaa

L
Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Girdėt Chicagoje
Iš Chicagoj esančių trem- tams, menininkams, ekono- 

tinių tarpo staiga pagarsėjo mininkams. Bet jie neven- 
viena moteris. Pagarsėjo gia jokio darbo. Vienas ad- 
per tai, kad ji buvo kunigo* vokatas dirba vienoj lietu-
motina, o dabar tokia nu
stojo būti. Atsitiko šitaip: 
ta moteris Chicagon atvy
ko, palikus Vokietijoj sūnų

viškoj parapijoj už zakris
tijoną.

Iš pasikalbėjimų su dipu
kais pasirodo, kad jų daug

kunigą. Sykiu su juo ne-, dirba kepyklose, siuvyklose, 
galėjo atvykti dėl to, kad' skerdyklose. Su darbais siu- 
jl< neturėjo vyskupiško lei-1 vykiose tas vargas, kad ten 
df/no Amerikon vykti. Ame-'darbai sumažėjo, 
rikos vyskupai retai kuriam Chicagoj yra keletas lie- 
kunigui tokius leidimus te- tuvių stambių finansinių 
duoda. Taigi minėtas kuni-' įstaigų, taip vadinamų tau- 
gas su motina turėjo skirtis1 pymo ir skolinimo bendro- 
dėl stokos tokio leidimo. J vių. Jose dirba }>o gerą bu- 

Dabar iš stovyklos atėjo'rį darbininkų. Tai reikia 
perkūniška žinia apie tai, priminti, kad tos bendrovės 
kad minėtas kunigas davatfsavo bizniškų išskaičiavimu 
kų ir kunigų akyse baisiai ir noru palankumą dipu 
apsiskandalijo, būtent vedė , kams parodyti privalėtų po 
jauną dipukę. Motina čia j keletą dipukų priimti į savo 
sako, kad kaltės dalį ji pri- ofisus. Dipukų ir dipukių 
sima—sūnūs ėjęs į kunigus tarpe kvalifikuotų darbinin- 
prieš savo norą, jos ragina-j kų tam darbui ne stoka. Jų 
mas. Stovykloj dėl to įvy- tarpe yra dirbusių koopera- 
kio davatkas apėmė didelis tyruose, biznio ir pramonės 
siaubas. Jos ėmė sakyti, raštinėse, taipgi valdiškose111 • A-i • * x

ČIA ŽUVO 15 ĮMONIŲ BUŠO NELAIMĖJ

15 sudegusiu keleiviu lavonu buvo ištraukta iš sudegusio Greyhound buso kuris atsi
daužė į tilto šoną prie Hloomington, Ind. Autobuse keliavo 37 žmonės, daugumas spėjo 
išsigelbėti, bet 15 žmonių žuvo. Paveiksle matyti autobuso griaučiai.

KAS SKAITO, RAM 

TAS DUONOS NEPRAM

Bridgeporto Padangėj
Niekas neišdrįsta parašy-. kaltų vaikinėlių darbus lie 

i ti žinių iš Bridgeporto. Ne- tuvybės dirvoje, 
jaugi čia nieko vertingo ne
atsitinka? Pasižvalgykime. |

Musų industrijos centre; 
j yra 14,500 bedarbių. Sako
ma, kad tai visai noramlus 
bedarbių skaičius, bent taip

—R. S. V. P.

kad kunigas dėl merginos 
kunigystės atsisakyti gali 
tik per velnio apsėdimą.

įstaigose. Naujose aplinky
bėse jiems prisitaikyti butų 
mažmožis. Teko girdėti.

kraujame turtus dangaus rius, bet pašlubavęs nekurį 
banke, čia laukiau, kad laiką mirė.” Tą šalpos sky- 
prunins apie lietuvių tautos rių niekas nenumarino. Gal 
tragediją ir sakys, kad ame- tik laikinai to skyriaus vei- 
rikiečiams proga ir savo kimas aprimo. Priežastis 
tautą ------
krauti 
Mano

i M““- užima daug vietos, neneš-,jį tiį kauIįį besimato' Rekių nei žodžio. Tarsi auka- chestenete nestoja i to sky“Į^amj .•___ ______ ____ U".1??: Kautai nesimato. ne

BROCKTON, MASS.

Mieli Broliai ir Sesės 
Lietuviai

Tai davatkos ten sumanė iš- • kad didžiausioji bendrovė 
tirti ar iš tikro tas buvusis —Standard Federal — jau 
kunigas yra velnio apsėstas. • priėmusi viena dipukę.rv .i _ * _ - V. i

čiuoti Jei buvusis kunigas bendrovės turėtų matyti di- 
atsisakys tą kryžių pabu-'dį buri naujų kostumeriu. 
čiuoti, tai bus aiškiausias i O tuos kostumerius juo grei- 
velnio apsėdimo ženklas. ; čiau pritrauks, juo daugiau 

Kai davatkos atėjo pas dipukų savo ofise turės.
buvusį kunigą su kryžium ir 
pareikalavo jį pabučiuoti, 
tai jis be ceremonijų tą pa
darė ir pasakė, kad jis kaip 
tikėjo i Kristų, taip ir tebe
tiki. Ir patarė davatkoms 
į-upintis savo nuodėmėmis, 
o ne svetimomis.

Minėtos lietuvių bendro
vės savo ofisuose turėtų tu
rėti dipukų ir štai dėl ko. 
Iš vienos dipukės šeimynos 
girdėjau, kad savo sutaupąs 
dėti pasamdė banke “safety 
box’ą.” Girdi. į taupymo 
skyrių bijo dėti, kad nepa

Iš tremtinių profesionalų• sikartotų praeitos depresi- 
Chicagon daugiausia atvy- jos istorija. Mat kai kurie 
ko daktaru. Jie lengviausia dipukai girdėjo apie bankų 
ir greičiausia prisitaiko ir'sprogimusirsantaupųžuyi- 
stoja dirbti savo profesiona-i mus, bet negirdėjo apie 
lišką darbą, kaipo intemaii bankų ir taupymo bendro- 
ligoninėse. Neteko girdėti i vių dabartinę apdraudą. 
nei vieno daktaro nusiskun-j Bendrovės per savo dipuki- 
džiant negavimu darbo. į nius darbininkus greičiau- 
Baigę intemo tarnybą, vie-į šia išblaškytų tas nepama- 
ni geresnėmis sąlygomis tę-į tuntas baimes ir laimėtų iš 
šia ‘ darbą ligoninėse, kiti! jų tarpo kostumeriu. 
gauna darbus laboratorijo- Galop dar vienas daly
se, dar kiti dirba prie kitų kas, kurs risasi su dipukais 
daktaru. Iš perėjusių vai-į ir lietuvių tautos reikalais, 
džios kvotimus ir tapusių j Romos katalikų atlaidai 
savistoviais daktarais teko j man rupi tiek, kiek j>emykš- 
girdėti tik du—tai Dr. J.! tis sniegas. Bet kai nuo pa- 
Gudauskas ir Dr. Alvina 0. ’ rapijonų išgirdau, kad Mar 
šabienė. Abu turi ofisus ir ųuette Parko lietuviu baz- 
gerai darbuojasi. Svarbiau- nyčioj per Parcinkulio al
sia, kas trukdo pereiti vai- laidus pamokslą sakys di- 
diškus kvotimus, tai stoka pūkinis kunigas ir dargi ka- 
angliškos kalbos. Į nauninkas, tai pamaniau.

Dabar Chicagoj dipuki jkad ir man ten reikia būti. 
niu lietuviu daktaru yra Kanauninko pamokslas iš 
veik tiek, kiek ir vietinių, pat pradžios pasirodė nieko 
lietuvių daktarų. 1 sau. O kai užsiminė

lengvai savo jirofesijoj artimo meilę, tai išrodė, kad 
prasimuša lietuviai inžinie- iš tikrųjų bus geras. Mat 

’ ‘ Sunkiausia advokd- nurodė, kad meilės darbaisnai.

“KELEIVIO" KALENDORIUS 
...JAU BAIGIASI

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

“Keleivio” Kalendoriuje yra įdėta daug 
skaitymų, eilių, svarbių informacijų, adresų- 
patarimų, yra sudėti apvaliems metams tau
tiški vardai ir šventės, paduodamas saulės už
tekėjimas ir nusileidimas per apvalius 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 Caat Broadvray So. Boston 27, Mass.

Musų Žinelės
Musų mieste priviso plėši

ku, naktimis tenka apsisau- 
bedarbį darbininką ramina, goti, kad neiškraustytu tur- 
Kurie dirba, dirba trumpes-; telio. Jaunų Vytai Draugija, 
nes valandas ir tai vis nor- po sudegimo gražiai irengė 
mališka. Wash i n gl o n a s savo klubą, bet plėšikai iš 
skelbė, kad vos keturi milio -j dvejų kartų klubą aplankė, 
nai bedarbių esą, l>et todėl Antru kart jie tik duris su- 

. dirbančiųjų yra daugiau, ; gadino, bet įsibrauti i vidų 
I negu kada buvo. Tas ne nepajėgė. Dabar įdedamos 
i visiems yra suprantama, be- geležinės duivs. kad vagys 
j darbių minios didėja ir dir- negalėt įsilaužti, 
bančiųjų skaičius auga. Iš- ‘ —o—
eina, kati ir vilkas sotus ir
ožka čiela. Rugsėjo 11 d. Sandaros

Siuvamųjų masinu Singer antras apskritis renvia dide- 
• Co. darbininkai išėjo i strei- H išvažiavimu naminėiimui 
ka gegužės 5 d. ir atrodo, •’& metu apskrities gvvavi- 
kad streikas tęsis toliau. »no. Išvažiavimas bus Lin-
Pas darbdavius yra vieny-,den Parke. Iš Bridgeporto 
bė, jie pasiryžę unijas su-els busai. kelias ten ir at- 

ti. Pas darbininkus vie- ^al tik $1. Norintieji vvktiardyti. __ ___________ — .
nvbė silpna, uniios skaidosi.:smagiai laiką praleisti 
Keno gi čia kaltė? įprašomi kreiptis i mane.

šiais metais rinksime mu-'Kviečio visus dalyvauti ta
šų miesto majorą. Dabar- _’ne dideliame išvažiavime,

PA.

senai 
naujienų 

net
. • b-.r rpiVulinm l'ifn rvivn-f ’ -i 7-”7- ° i nttSDUl'gnO lietuviai raŠV*kunigai, kurie užspringsta, emigrantams yra visa lietu- „i-" ...["S,. V.ri.L?™” ' -kun *to!“r ,«““?! davo anie mus. o dabar nei

kai reikia kalbėti apie lie
tuvių gelbėjimą. Kunigams 
atsiveria burna, kai reikia
kalbėti apie rėmimą parapi tuvių klubui bei bendrovei į rje turite tokiu ' daivku * ir! ! manyti* kad »au ir lie-
klebono pa^btmS’ S^!^Maneh^erio " Juos paaukoti {aI„ "^rtyviika?-..............
pora pavyzdžių. | Svetainės bendrovė visuo- ^nn Pi^ktnn! ‘t?xneblo-ai veikia. Centras.

Prieš tūlą laiką taip pat
bažnyčioj teko būti vieną 
sekmadienį ant ankstyvųjų 
mišių, kurias laikė pats kle
bonas. Mišių vidury per-dovanėle, pigius saldainius-\v7"b-ler" Street.....Brockton Praeituose rinkimuose;kūm os narin skp.ičiu. Jo pa
skaitė evangeliją, pasakė į arba “niekų”'dalijimą Man- Mass. T fe žmonės pasiru-ĮJasper McLcvy s»n inko virš, stangomis i kuopos veikimą

nės, kad jam rengiamas di- provement Association. Ta turite tuščia butą kambari ’^vs- kas čia laimė'. į narių
delis bankietas, kad jame amerikonų draugija kas me- jr numatote, kur galimai Vietos lietuviai turi suor-j 
visi turi būti ir tt. Po to tai rengia prieš Kalėdas ?aut} darbo, praneškite'ffanizave . vadinamą demo uacarumu
klebonas užgiedojo /‘Cre-Į Kalėdų dėduką ir apdova- Sukščian'*paduotais* adresais 
d iKiai k?^ kuPls;ai sakeįnoja vaikučius, ir tos dova- nrba telefonu 5911R nuo 4 
pamokslus, tai apie klebono nos nebūna tokio
vardinas kuo plačiausia gar
sino.

Kitas įvykis. Toj pat pa
rapijoj viena davatka daly
vavo sodalicijos susirinki
me. Po susirinkimo, kitą 
davatką susitikusi, jai sakė: 
‘‘Ką tas kunigėlis neišdaro 
sodaliečiu susirinkime.” 
Antroji davatka su ta žinia 
tuoj į kleboniją. Sekanti 
sekmadienį visi pamokslai 
buvo apie nereikalingą lie
žuvavimą ir šlovės plėšimą 
sodaliečiu dvasios vado. Pa- 
rapijonai traukė {rečius ir 
stebėjosi, teiravosi viens ki
tą kas ten, iš tikrųjų, galė
jo įvykti, nors kiekvienam

kaip Manchesterietė persta
to.

Manchester Improvement 
Association renčia Kalėdų; 
dėduką ne labdarybės tiks-, 
lu, bet paminėjimui Kalėdų 
švenčių. Prie tos Įstaigos 
priklauso ir lietuvių, taipgi

pigios,, iki io vai. vakaro.
Brocktoo Tremtinių 

Komitetas.

DETROIT, MICH.

Žiburėlio Reikalu
Pranešimas visiems na- 

lietuviu svetainei ji laiko riams bei norintiems prisi 
susirinkimus, ir iš lietuvių Į dėti žiburėlio Draugijom 
buvo komitete, bet tai ne- Detroito skyrius daug atli-

kratu klubą. Gerai, kad lie 
tuviai politiškai veikia, bet 
kas iš to išeis, pasirodys at
einančiuose rinkimuose. Al
gi asilas d ris mainyti savo 
rubus. Reikia nepamiršti, 
kad ir meška čia turi ikėlusi 
savo koją. su savo kuiu ir 
oiautuvu ii rodo kelia i ten, 
kur Stalino saulė blizga. 
Nemanykite, kr d praeituose

laiku New 
Kensingtono STA 192 kuo
pa vra viena iš stipriausiu 
SLA trečiame apskritvįe >r 
čia manoma rena?i ir trečio 
apskrities susvažiavimas.

Rugpiučio 28 d., sekma
dieni, musų SLA kuopa ruo
šia šaunų.pikniką Peacock 
Tnn darže ant Greensburgh 
Road. Pikniko pradžių 1 
vai. iv teris iki vėlumos. Vie

reiškia, kad lietuvių bendro
vė prieš Kalėdas dalijo ‘‘pi
gius saldainius” arba “nie
kus.” Mes
chesterietei ir kitoms jos 
pažiūrų moterims neleisti

.. ................ i rengimu,protingam parapijonui ais- 
ku, kad ten nieko baisaus 3 
negalėjo būt.

Tai va, kokie dalykai Ro
mos kunigams via svarbus, 
kam jie pamokslus pašven
čia ir apie ką jie šykšti fr 
žodeli tarti.

Kumpasnapė Pelėda.

MANCHESTER, CONN.

ko į trumpą laiką paremda
mas pažangius jaunuolius 
Europoje einančius moks- 

natariam Man- lūs.
Dabar yra šaukiamas spe 

rialus susirinkimas rugpiu- 
savo vaikučių ant tokiu pa-jčio 21 d., 12:30 po pietų.

kur “niekus" da- p. Armėno salėje, 2386- 
:241b St.

rinkimuose tie 6 komunistu ta piknikui vra graži, tik 
balsai nieko nereiškė, ko- dvi su puse mvlios nuo Ne\v 
munistai. kad ir su šešiais Kensington: piknike tmėsi- 
balsais, bet vadovybės ne- me gera orkestrą. Tai bus 
išsižada. i paskutinis šios vasaros pik-

ftį karta užteks. Kitu kar- nikas ir kviečiame visus 
tu pakalbėsime, kas buvo New Kensingtono ir apie- 
šešiolikos metų praeityje ir linkiu lietuvius gausiai atsi
kąs yra dabar ir kaip į tai lankvti ir smagiai pasilinks- 
žiuri vietos spauda. Reikės minti su draugais ir pazįs- 
kada pasibelsti ir i šv. Jur tarnais.
gio duris ir pažiūrėti tų ne- A. Murauskas.

gas, lietuviu bendrovė jų 
nekontroliuoja ir neturi tei
sės įsakyti, ką ios turi da
ryti su surinktais pinigais.

Musu patarimas Manches- 
terietei: vietoje rasvti klai
dingas žinias ir klaidinti 

j skaitytojus, pa rasvti ragi- 
1 nantį straipsneli kas_ link 

Gerbiamieji, kada rašote šalpos fondo, prisidėti su 
žinias į spaudą, prisilaiky-! darbu, paraginti vietines 
kitę teisybės. ‘‘Keleivio” 30 lietuves prie givesnio veiki- 
nr. Manchesterietė paduoda mo tame reikale, 
žinią i>o vardu ‘‘Labdarybė Pasirašo bendrovės val- 
Kur Jos Nereikia.” Visų dyba:
pirma primena, kad Man*. ' Pret. J. Užupis, 

Įchester’e “buvo šalpos sky- Sekr. A. Biretta.

Svetainė vra išnuomota-į Kaip nariai, taip ir visi
ma dėl daugelio draugijų,! kiti prašomi prisidėti prie 
jos rengia visokias pramo-, labdaros organizacijos 

■nvė iii1 Nary*.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ
SU APPARAIS 

rinifnis siuskit su užsakymu:
DR. D. PILKA 

546 E. Broadvray 
South Boston 27, Maaa.

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.



Poslapis Ketvirtas

Maikio su Tėvu
valdžios pagalbos. Bet sa
va* ankiškam žmogaus pro
tui ji niekuomet pagarbos 
nerodė.

Ašarų pakalnėj išgyventi 
amžiai pamokino pačią baž- 

eigoj katalikų 
gavo Įsitikinti, 

žmonijos pažanga vra
___ _____________ nesulaikoma, kaip

- ..... .. - J*'baudžiavų gadvnę ir tas kad dieną pakeičia naktis ir
svarus ir net išdidus, jis ne-, pats pasikartojo, kai gimė nakti vėl diena. Būna toj 
norom rodo griesnam pa*.socialistinis sąjūdis, pasine- pažangoj ir atoslūgių, bet 

jinius savo ne- šes pertvarkvti visa nasanli žmogaus neramiom Da

Laiko Ženklai
Rai® v. RIMANTAS

šauliui vidujinius šęs pertvarkyti visą pasauli, žmogaus neramiom pastan- 
Mes gražiai atsimename, gom nėra galo. Katalikų 
kaip kataliku dvasininkai ir bažnyčia išmoko tai nesu

---- perJęUnaig ----" -

galavimus: be: jie yra ir iš 
eina viešumon.

Katalikybė iš savo esmės J mus svaidė 
yra konservatyvi. Kai ji iš-j Bet katalikų bažnyčia, vi- 
sivystė i subrendusią, viso- są laiką rodydama tikintie- 
mis kryptimis išlaikytą reli- siems pirštu į dangų, pati 
ginę sistemą, pagristą nekin- niekuomet neužmiršdavo 
tamomis ir neliečiamomis budriai daboti, kas darosi 

t dogmomis, ji su tvirtu isiti- šioj ašarų pakalnėj. O toj 
kinimu galėjo kartoti Kris- pakalnėj “pragaro*’ jėgos 
taus žodžius: Petrai, tu esi niekuomet nebuvo ramios.
uola: ant tos uolos aš pa-i Visų pirma neramus buvo . . ..
statvsiu mano bažnyčią ir žmogaus protas: paties gy- ne*u į nugalėtojų eiles, pa 
pragaro vartai jos nenuga- venimo vis paraginamas iis lairn*n^ama 11 jų vėliavas, 

į lės. tyrė gamtos jėgas, kritiška Kad frontas butų galima
Būdama nepajudinama; akim žiurėjo i žmonių gyve- laiku ir “padoriai” pakeisti,

savo tikybinėse dogmose,! nimą ir jų santykius, dar? tam reikia didelio strategi- 
katalikybė visuomet nemė- pastangų gerinti savo buk- nio sumanumo. Kai katali- 
go ir pasikeitimų žmonių'lę. Rūpindamas natūrali- ku bažnyčiai artinasi dvy- 
gyvenime. Kas yra, yra nius savo reikalus, tobulino. Ii

laikomai pažangai ir pnsi 
taikyti, ji visuomet suge
bėdavo kovoti su naujais 
gyvenime pasireiškimais iki 
tas jai buvo pajėgu. Bet ji 
išmoko laiku keisti frontą. 
Kai nebegalėdavo atsilaiky
ti. ji, protingai manevruo
dama ir malimai nepastebė
ta. pereidavo iš senovės gy-
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vis labiau pribrendęs, dir-: Įinis. To .reikalo 
žas nustoja gydomai veikęs, jo žadintoju, \a 
ir pailsusi “tėvo” ranka nu- je uz jo Įgyvendinimą u a 
sileidžia. Ji ir nenori būti socialistinis sąjūdis, 
negailestinga. Mes neabejojame to są-

Butų klaidinga manyti, judžio gajumu: dar daugiau 
kad naujieji katalikybėj są-|-mes neabejojamojo galu- 
judžiai, vienaip ar kitaip tinais laimėjimais. Tuos lai-
pasisavindami naujas idė
jas, naujus laiko Šukius, iš 
esmės kuo nors nuo katali
kybės toltų. Tikrumoj jų

mėjimus vertindami, rnes 
nedarome greitų išvadų iš 
atskiru dabar vykstančios 
milžiniškos kovos etapų.

dalyviai pasilieka klusnus Bus laimėjimų ir bus pralai-
bažnyčios sūnus: jie tepa mėjimų; bet galų gale vis 

' * ‘ Mes su-

na priešingon pusėn — ----
vomis vėliavomis ir nau ius naują visuomenes. santvai- 
jose Šukius išrašo tokiais ką užteks pasiryžimo, kie- 
dažais, kurie reikalui esant) tos ištvermės ir .supratimo, 
duodasi lengvai išplaunami, kuriuo keliu reikia eiti. I|ėl 
Jie pereina tam, kad pa- to mes su dideliu gailesčiu 
lengvintų vėlesni perėjimą; sutiktume galimą darbiecių 
ir kitiems. Aš tuo nenoriu pralaimėjimą Didžiojoj Bri- 
pasakyti, kad naujo sąju- taniioj per ateinančių metų 
džio kovotojų tarpe nėra rinkimus, bet mes dėl to 
žmonių, kurie i ji dedasi su nenusiviltume. Nes mesji- 
giliu įsitikinimu ir kilniais kime, kad Anglijoj laimėję 
moraliniais motyvais. Tokių konservatoriai nesustabdys 
visuomet yra ir be jų sąju- istorijos rato, nepasuks jo 
dis netektų ratrauklumo ir atgal ir tik gali apstabdyti 
galios. Kai kurie entuzias- jo .judėjimo greiti. Ratas 
tiškųjų dalyvių kartais tieki vistiek suksis ir ne tik Ang- 
toli nueina, kad neberanda lijoj. Jj nepailsdami padės 
kelio atgal pas savuosius. suktitie,kamdabartinėsan- 
Bet ne jie nustato esmini są- tvarka darosi nebepakelia- 
judžio pobūdį.

Katalikiškasis pasaulis yra 
platus, kaip pats pasaulis.

liktoji valanda, jos tarpe vi- 
priemones, gamvbos suomei ir iš anksto atsiran- 

budus, ūkio formas, keitė da žmoni”, kurie pasisavina 
politinę bei visuomeninę naujas idėjas, darosi nau- 
santvarką. Ir juo daugiau ios, gimstančios santvarkos 
žmogus pažino, tuo daugiau šalininkais ir net ios kovo- 

darėsi savarankesnis, tojais. Tas darosi ne įsa
kymu, bet savaime: gims-

Pa- niekuomet nepatiko katali- tantis naujas gyvenimas ap- 
kų bažnyčiai. .Jos suprati- vaisina ir tikinčiųjų protą 
mu tikrasis protas tėra baž- bei jų valią eiti su gyveni- 
nvčioj, jos vadovų galvose, mu. Tuomet vieningą ka-

__  , .. _ Tr dėl to viskas, kas ne jos talikų bažnyčią pradeda
1 prieš pačią bažnyčią. i buvo skelbiama ar ios ne- varstyti vidaus negalavi- 

Dėl to visuomet sunkiau-'patvirtinama, galu gale bu- mai, jos tarpe atsiranda ne- 
sia būdavo atsirasti naujai vo ne kas kita. kaip “velnio klusnus vaikai, kurie prade-

Dievo nustatvta ir taip turi darbo 
būti. Dėl to jai buvo Dievo 
nustatyta baudžiavos gadv- 
nė: bažnyčios kunigaikščiai 
vainikavo monarchus ir tei- 

dažnai kruvinus— , , , - . , , - - _ • smo ju rtaznai Kruvinus re-tjis aaresi savarankesnis-Tegul bus pagarbintas kad jas jungia su žmogumi žimJ;nes ir karaliai savo protu. Ta?
Maike. bendra praeitis. Ir todėl as

—O kas daugiau, tėve? pereitą syki sakiau, kad pa-
—Jeigu nori daugiau, tai siremdamas to komiteto ra- 

galiu pasakyt, kad pereitą portu tėvas nieko nelaimė- 
sykį tu pridarei senai mano j, ai ir nieko neirodei, nes tas 
galvai daug klapato. ir vi- raportas buvo nepilna 
sai be reikalo. klaidinantis.

—Fereitą syki tėvas kai- —Na, jeigu jau taip, tai 
bėjai paie tą komitetą, ku-j verčiau apie tas monkes 
ris tvrinėjo beždžionių uo- daugiau nekalbėkim, Mai- 
degas, bet aš savo nuomo- ke.
nės tuo reikalu dar nepasa-! —Gerai, tėve, pasimaty- 
kiau, todėl nesuprantu, dėl sim kitąsyk, 
ko čia galėtų pasidaryti tė- —Veidiminut, Maik! Aš
vo galvai tiek daug rūpės- i dar noriu tau pasakyt, kad 
Čio.

—.Jes Maike, aš tau sa
kiau. kad musu Sčeslyvos 
Smerties Susaidės komite
tas atrado, kad visos mon- 
kės yra uodeguotos, ir kad 
pasiremiant tuo raportu aš 
išgražinau 5 dolerius ir pri- 
rodžiau bedieviams, kad 
žmogus nėra išsivystęs iš 
monkės. ba iis uodegos ne

jai Dievo pateptiniai. 
galiau Dievo nustatyta vir
to ir kapitalistinė santvarka 
ir bus bet kuri kita santvar
ka. jei tik ji nestatys ragų

santvarkai: ji būdavo seno
sios griovėja ir be žemiškų 
galybių visuomet turėdavo 
susidurti ir su dangiškomis.

išmislas.” Kol bažnvčia bu- da nebeklausyti savų autu
vo pakankamai ralinga, ji ritėtu. Už neklusnumą vai- 
“eretikus” degino ant lau- kai iš kaito gauna diržo ir 
žo: kai pasidarė silpnesnė, kartais nusiramina. Bet jei

kurias nepadalomai norėjo šaukdavosi svietiškosios gyvenimo reikalas darosi

ma.
Tą gerai supranta ir kata

likiškasis pasaulis. Ir dėl

prie musų parapijos prisira
šė keturi dipukai, ir zakris
tijonas rokuoja, kad gali 
dar daugiau prisirašyt. 

—Tai kas?
—Tai parodo, Maike. kad 

nežiūrint ką bedieviai kal
ba, bažnyčia auga.

—O ar tėvas žinai, kiek 
nuo jūsų parapijos atsime 
tė?

turi. O tu man sniovei ji —O iš kur tu žinai, kad 
akis, kad aš čia nieko ne- atsimetė? 
išgraiin^s ir nieko nedaro- —Aš žinau, tėve, kad
dęs. Tai vistiek, Maike.; bendrai imant bažnyčios) 
kaip kad būtum pavadinęs | lankytojų skaičius eina ma-j 
mane žiopliu. ! žyn.

—Bet kuo aš čia kaltas.į —Meluoji! 
tėve? Juk ne aš tą uodegų —Ne. tėve. aš niekad ne-Į 
tyrinė’imą sugalvojau. meluoju. Štai, šiomis die- 
"—Tas teisvbė. Maike. Į nomis Maine’o valstijoj bu- 

kad ne tu. Ale kam tu sa- vo misionierių suvažiavi- 
kai. kad ne visos monkės sui mas. kur kalbėio teologijos 
uodegom? profesorius Wilhelm Pauck.

—Ar tai čia kokia bėda? Jisai skaitlinėmis išparodė, 
—Šiur, Maike, kad bėda.

Jeigu ne visos monkės bu
tų uodeguotos, tai reikštų, 
kad yra ir tokių, iš katrų 
žmogus galėjo išsivystyt.
Na, o kas gi nori būt mon
kės brolis? Taigi valuk to 
musų Sčeslvvos Smerties 
Susaidė buvo sušaukus eks
tra mitingą ir pastanavijo 
nusiųsti ta komitetą Į 
Franklino Parka antru kar
tu, kad nusivežtų monkėm 
pynacų ir apžiūrėtų gerai, 
ar visų uodegos tvarkoj.

—Tr važiavo?
—O ką darys nevažiavęs!

Nuvažiavo ir parvežė kitą 
raportą. Sako. visų pirma 
suskaitę monkes. paskui 
skaitę uodegas. Kai suvedė 
ličbas, tai pasirodė, kad mon- 
kių yra daugiau, negu uo
degų. Tada skaitė iš naujo, 
bet ii- vėl uodegų trūksta.
Taigi komitetas rokuota, 
kad turi būt dvi monkės be 
uode'ui.

Jisai skaitlinėmis 
kad žmonės tolinasi nuo 
bažnyčios visame pasaulv. 
Ameri ko ie, jis sako, bažny
čios savinasi 50 nuošimčių 
gyventoių; bet iš tikrųjų 
nrie bažnvčių čia priklauso 
tiktai 20 žmonių iš 100. 
Europoje dar prasčiau, nes 
fpnai tiktai 10 žmonių iš 
100 priklauso bažnvčioms. 
Taigi tų keturių “dipukų” 
pririrašvmas prie jūsų para
pijos tikinčiųjų skaičiaus 
nepakėlė, tėve. Jeigu jie 
prisidėjo prie jųsų parapi- 
ios, tai juos yra pradariusi 
Vita parapija.

—Maike, aš jau pradedu 
nykti. Ką tik nepasakau, 
tu viską apverti aukštyn ko
jomis. Kibą velnias tave 
aprėdo, ar ką!

—Aš nekaltas, kad tėvas 
tvirtini tokius dalykus, ku
lių pats nesupranti.

—Maike, tu negali manęs 
mokyti, ba aš ilgiau už tave

—Čia nieko nepaprasto.' gyvenu ir daugiau svieto 
tėve. Tuk a* iau ne s”ki mačiau.
tėvyi aiškinau, kad yra ke- —Nepvk, tėve, bet aš pa
turimos beždžionių veislės, sakvsiu, jog tavo žinojimas 
kurios uodegų neturi, tai labai menkas. Nežinai dar, 
^oiila, o’angutaras. <ribo- ar beždžionės su uodegom, 
brnas ir šimpanzė. Moks- ar ne.
las vadina ias antropoidais. —Pne inaf, Mnik! Gud- 
Tas pavadinimas reiškia, bai. . . .

tokio

dar niekad 

nebuvo!

SMAGUS UNIVERSALUS BANTAM
Geriausias šįmet pirkinys— 

l niversalus Bantam Elektros 

Pečius nupigintas $25! Tinka 

namams, hutams, kempėms, ka

ndžiams; jis iškepa, išbrolina, 

išverda; galit virti ką tik nor t 

su elektra, vėsiai! žiūrėkit, 

kaip jis suglaustas: 22>/:” plo

čio, 4.P/J*' aukščio. ll’/2 gilumo. 

Ir atsiminkit, kad jį galima su

jungti su bet kokia paprasta A. 

C. srove. Pirk šiandien, kol 

nupigintas, daug sutaupinsi!

ČIELUTĖLIS KILNOJAMAS 
ELEKTRINIS PEČIUS 

STEBĖTINAI NAUJA ŽEMA KAINA

BUVO $8495

DABAR
TIKTAI $59.95

SUSITAUPO JT25.OO
įmokėti vien tiktai 

Išmokant kas mėnuo po

$5.95
$5.17

ARTIMIAUSIA PRIE JUS EDISON SHOP
Tokia yra j«$M kaimynystėj

- ■■

j

f

BOSTON EDISON COMPANY

Kataliku bendruomenės to naujas jo tarpe sąjūdis, 
gauna veikti ne tik Įvairiose pasivadindamas Įvai riais 
šalyse, bet ir tarp nevieno- vardais, visur turi tą patį 
dai savo išsivystyme pažen- bendrą požymį—ir jis deda- 
gusios visuomenės. Dėl to si siekiąs Įgyvendinti socia
li- reikalas keisti frontą tak-.Iini žmonių sugyvenime tei- 
tiniais sumetimais pribręsta singumą. Vadinasi, ir jis 
ne vienu visur laiku ir reiš nori eiti ta pačia kryptim, 
kiasi ne vienodomis formo- kaip ir socialistai. Kaip jis 
mis. Kai karo ir pokariniam, supranta tą socialini teisin- 
laikotarpy Prancūzijos k a- gumą ir kaip ji norėtų Įgy- 
talikai matė būtino reikalo
iškelti nauias, laiko diktuo
jamas vėliavas ir sukurė 
stiprų MRP sąjūdi, gretimoj 
Dievo ir gen. Franco saugo
moj Ispanijoj katalikų baž
nyčia ir katalikų bendruo
menė nerado mažiausio no
ro skirtis su viduržemių ga
dyne. Pačioj Francuzijoj, 
gaivališkai iškilęs tuojau po 
karo MRP sąjūdis savo sro- 
vėn pagavo ir nešė net to
kius gaivalus, kurie ir ne
šami desperatiškai bandė 
plaukti prieš srovę. Bet pa-

vendinti, tai jau kitas da
lykas. Tas sąjūdis reiškiasi 
visuose kraštuose, kur ir so
cialistinis sąjūdis yra stip
riausias ir visų pirma Vaka
rų Europoj. Jis yra musų 
neatlaidus palydovas. Jis 
reiškiasi ir musų, lietuvių, 
tarpe. Mes nežinome, ar 
kraujuose plukdomoj Lietu
voj jis turi progos ir gali
mybės dabar reikštis. Bet 
lietuviškoj tremty ir ypač 
Vokietijoj krikščioniškųjų 
“aktivistų” srovė krikščio
nių demokratų tarpe ne tik 

dėtis Prancuzijoi tuomet at- reiškiasi, bet pastaruou lai-
rodė tiek palinkusi naujų 
gyvenimo reikalavimų kryp- 
tin, kad ir konservativiš- 
kiausi katalikų bendruome
nės sluoksniai ryžosi “grie- 
švti.” Bet kaip tik padėtis 
Prancūzijoj pradėjo rimti, 
tie natvs gaivalai pasiskubi
no išplaukti i senus, patiki
mus krantus, ant greitųjų 
apsidžiovino ir vėl Įsijungė 
i sau giminingas visuomenės 
formacijas. MRP iš karto 
neteko pusės savo šalininkų, 
bet kaipo sąjūdis išliko ir 
tebedalyvauja koalicinėj 
Schumano vyriausybėj kar
tu su socialistais. Viską da
ro sąlygos. kuriose kataliky
bei tenka kovoti už jos ne
kintamus, “amžinus” užda
vinius. Kinta jos taktika, 
bet nekinta jos esmė.

Kas yra priežastis, kuri 
šiuo momentu verčia kata
likybę persirikiuoti? Yra 
pribrendęs reikalas keisti 
visuomeninę santvarką, kei
sti ūkinės veiklos formas ir 
kartu socialinius visuome
nėj santykius. Mes. sočiai 
demokratai, tuos laiko rei
kalavimus formuluojame la
bai trumpais žodžiais: da
bartini* pasaulis siekia ne 
tik politinės, bet ir ūkinės 
bei socialinės demokratijos. 
Suprantama, siekia ne visas 
pasaulis, bet tie visuomenės 
sluoksniai, kuriems tas la
biausiai rupi—siekia dir
bančiųjų masės. Bet, ka
dangi dirbančiųjų svoris po
litiniam ir visuomeniniam 
tautų gyvenime darosi vis

ku darosi nepaprastai Įžūli, 
nesiskaitydama su savais 
autoritetais. Pačiu pasta- 
ruoiu laiku jiems parupo 
vaidinti vadovaujančią rolę 
ir musų vadovaujančiuose 
organuose kovoj už Lietu
vos laisvinimą ir jie be ce
remonijos bando alkūne pa
šalinti iš savoio kelio savo 
“tėvus.” Klaikus reiškinys! 
Tėvams tas sudaro labai 
daug rūpesčių ir juos remia 
tokie skausmai, prieš ku
riuos jie nebesuranda vais
tų jokioj klebonijos vaisti
nėj. Mes esame linkę ma-. 
nyti. kad tėvų nuotaikos yra 
perdėtai sutirštintos—galų 
gale viskas baigsis jų tarpe 
gražiuoju. Bet mums tas 
reiškinys musu visuomenėj 
yra labai Įsidėmėtinas, ir 
prie jo norėčiau grįžti seka
mą kartą.

MAŽĖJE LIETUVIŲ
TREMTIES SPAUDA

Vokietijoje ilgesni laiką 
čjo keturi lietuvių tremtinių 
laikraščiai. Tačiau emigra
cijos pasėkų dėka, sumažė
jus skaitvtojams, dėl finan
sinių sunkumu britu zonoje 
anksčiau sustojo ėjęs “Lie
tuviu žodis.” Nuo liepos 15 
d. ėjusieji “Mintis” ir “Mu
sų Kelias’’ negalėdami išsi
laikyti susiliejo i vieną laik
raštį, kuris pakrikštytas 
“I ietuyis” vardu ir liepos 

d. jau pasirodė viešumo
je.

didesnis; kadangi paties amerikV 0̂^ 

gyvenimo negerovės darosi tik du lietuviški laikrašė ak 
vis skaudesnes ir reikalauja Tačiau vis pilnu tempu?yk- 
skubaus pagydymo pate stant emigracijai, vareu ar 
pei-sitvarkymo reikalas taip ilgai jiems pavyks išsilaiky 
pat darosi visuotinis, pašau- ti. J ~J. J'tis.
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Musu Dienos Anglijoje
Ši salos valstybė, viena iš į žmonių. Hosteliuose gyve- 

pirmesniųjų atvėrė duris i nimas įgryso. Žmonės sten- 
Europos DP stovyklose giasi ištrukti į fabrikus, 
esantiems tremtiniams, ku- daugiausia tekstilės pramo- 
ri vaduodamasi humanita- nėn ir apsigyventi priva

čiuose būtuose, bet tai yra 
labai sunku. Gavus piliety
bę, gal bus lengviau darbas

riškiausiais principais, jų 
perdaug nevargindama be
reikalingais skryningais, įsi
leido į šį kraštą kaip Euro- 
pean Volunteer Workers, 
papildyti darbo jėgai, jos 
svarbiausiose industrijos ša
kose. Vyrai daugiausia pa
skirti į žemės ūkį, anglių 
kasyklas, metalo gamybos 
ir jo apdirbimo pramonėm į los žemelės nugaros pureni- 

I plytines, na ir nedaugeliui mu ar kasyklų mainerio da- 
pavyko patekti tekstilėn iri lia. Specialistai ir amati- 
kitiems darbams. Moterys ninkai, manoma, ateityje

keisti ar jį prisirinkti sulig 
turima specialybe.

Anglijoje savarankiu ver
slu ar amatu vargu ar bus 
galimybių verstis. Kiek at
rodo teks pasitenkinti raks 
tančių fabriko kaminu, Sa*

paimtos tik į ligonines, skal- galės gauti darbą savo sri

byklas, tekstilę. Dalis jų tyse
dirba žemės ūkyje, namų Reikia pabrėžti, ką vieti-
ruošoje ir kt. Atlyginimas, 
maistas ir medicinos pagal-

niai darbininkai nesugeba 
per eilę metų įsigyti, tai

ba teikiama kaip ir anglų: dauguma tautiečių, išgyve- 
darbininkams. Išgyvenus 5 nę tik dvejus metus šiame
metus šiame krašte, bus ga 
Įima gauti Anglijos piliety
bę. Lig to laiko visi yra 
griežtoje Darbo Ministeri
jos kontrolėje. Darbas keis
ti ir pereiti iš vienos indus
trijos šakos į kitą, dalinai 
yra įmanoma tik sveikatos 
ar šeimyninės padėties su
metimais.

Anglijoj randasi apie 80,- 
000 įvažiavusių savanorių

krašte, perkasi namukus 
nors ir išsimokėtinai. Svei
kintina iniciatyva, ne tik 
patys jaukiau jaučiasi sava
me name, bet dar priima ir 
daugiau tautiečių gyventi. 
Taip ir darosi butų proble
ma prieinamesnė. Nors ga
li susidaryti galimybės ne
užilgo grįžti laisvon Lietu
von, o gal dar ir negreit, 
tad reikia stengtis kiek ga-

priklausomos Lietuvos at
statymą. Neorganizuotumas 
reiškia kapituliaciją prieš 
musų priešus. Lietuvių Są
junga skelbiasi esanti ne
partinė, nesrovinė ir netiky- 
binė organizacija. Jos tiks
las visus Anglijos lietuvius, 
be politinių pažiūrų ir ti
kybų skirtumo, suburti į vie
ną lietuvišką vienetą.. Ta
čiau daug tautiečių tvirtina, 
kad Sąjunga esanti neofi
cialus vienos partijos ir vie
nos tikybos idėjų skelbimo 
įrankis. Be to, neturi jo
kios juridinės galios anglų 
įstaigose pagelbėti savo tau
tiečiams įvairiuose reikaluo
se. Neigiamų motyvų jos 
adresu suskaito begales, bet 
kaip bebūtų, Sąjunga su sa 
vo skyriais vra labai daug 
nuveikusi kultūrinio darbo 
baruose. Buvo teigiamai at 
siliepta ir cražiai įvertinta 
daugelyje anglu laikraščio 
Manoma, kad ateitvie srovi
nis dominavimas išnyks, o 
io vieton žvmiai geriau su
klestės bendrieji lietuviški 
reikalai.

PREZIDENTAS PASIRAŠO SVARBŲ BILIŲ

Prezidentas Trumanas pasirašo svarbų bilių apie suvie
nodinimą kariškų pajėgų vadovybės. Toks bilius jau buvo 
seniau priimtas, bet pasirodė, kad reikėjo dar didesnio 
kariškų pajėgų suvienodinimo ir pagal natfjausią bilių 
krašto gynimo sekretorius bus visų karo pajėgų ir kariš
kų įstaigų vyriausias bosas ir paskirs jungtinių štabų 
nuolatinį pirmininką.

. os galėjo pažaisti ir atski- tiems piknike buvusiems šo
rai nuo suaugusių pasilinks- kių mėgėjams ir sportinin- 
minti. | kams kurie dalyvavo pikni-

Be viso to piknikas ture- j ko metu suruoštuose premi- 
o gerai sutvarkytą drg. Elz- juotuose šokiuose ir sporto 
dietos Frenzelienės vado- i rungtynėse ir tuo patim žy- 
vaujamą bufetą, kurs sten-! miai prisidėjusiems prie tos 
gėsi kaip įmanydamas organizacijos didelio lietu- 
rokštančius pagirdyti ir ai- vių subuvimo paįvarinimo.

Organizacijos Valdyba. 

KANADOJE

<anus pavalgydinti. Ka
dangi pikniko organizato- 
iai tokio gausaus svečių 

antplūdžio nesitikėjo, tai, 
žinoma, gal jų tarpe pasitai- Torontiečiai Rengia 
<ė ir neda valgiusių bei nei Kami valą!
dagėrusių. Bet, atrodo, kad 
visa tai pikniko puikiai ir 
kultūringai nuotaikai nepa
kenkė. Vienintelis nusi
skundimas, kurį teko girdė
ti, tai hamiltoniečių. Jie 
bent kiek pyko ant pikniko

Šeštadienį, 20 rugpiučio, 
Toronto lietuvių socialde
mokratinis jaunimas rengia 
Oakvillėje didelį pikniką- 
karnivalą. Geriausi kostiu
mai bus premijuojami, bus

organizatorių, kad jie Hali lo‘er!Ja'. konkursas
miltone neiškabino nei vie- akėtos ir kiti paĮvainmmai. 
no plakato ir nesuorganiza- Šokiams gros gera orkestrą.
vo nei vieno autobuso, o vi
są dėmesį kreipė tik į To
rontą. Bet tas nesisuprati- 
mas buvo tokiu budu išaiš 
kintas, kad pikniko organi
zatoriai atsiprašė hamilto-

bufete bus užkandžių ir gė
rimu. Autobusai iš Toron
to išeis 5 valandą nuo lie- 

. tuvių valgyklos, Dundas ir 
Manning gatvių kampe. 
Griš apie 2 vai... nakties ir

darbininkų. Į tą skaičių, Įima geriau čia įsikurti. Lie- 
neįeina lenkų Anderso ar-.'tuvių Sąjungai reiktų išsa-
mijos kariai ir iš Italijos at
vežtieji buvę vokiečių karo 
mašinon įvelti ukrainiečiai

miai išnagrinėti visas, šiame 
krašte, galimas savarankaus 
įsikūrimo perspektyvas. Tai

ir kitų kraštų, kurie dabar yra opus ir vienas iš svar- 
randasi Stalino “saulėje,” 
piliečiai. Svetimtaučių, An-

biausių reikalų.
Organizacinės Temosglijoj, sutiksi kiekviename 

mieste ir net kaime.
Lietuvių tremtiniu Angli- 

jon atvyko apie 8,000, dau
giausia iš Vokietijos, britų 
zonos. Senų lietuvių atei
vių priskaitomą apie o,000, 
taigi lietuviškos kilmės tau
tiečių čia susidaro anie 13,- 
000. Skaičius nemažas, lie
tuvio vardą išlaiko reikia
moje aukštumoje.

Sunki Pradžia ir Ateitis 
Miglota

Čia atvykus nei vieno ne
pasitiko dėdė ar dėdienė ir 
nepriglaudė savo gera ran
ka. Gyvenime kliūčių ir 
sunkumų sutikta labai daug, 
kuriuos dar nedaugeliui pa
vyko bent dalinai nugalėti.
Sunkiausia verčiasi šeimos 
su mažais vaikais. Vien
gungiai, bevaikės šeimos ir 
kurių vaikai suaugę ir dir
ba, verčiasi žymiai geriau.
Uždarbiai nors nėra dideli, 
bet stiprokai taupant, vyrai 
ir mergaitės suspėjo gerai ir 
skoningai apsirengti. Di
džiuma turi įsigiję radio 
aparatus, dviračius, laikro
džius ir turi jau po kefioli- 
ką ar keliasdešimt svarų su 
sitaupę.

Krašte yra didelis butų 
trukumas. Dirbantieji že
mės ūkyje ir anglies kasyk
lose, gyvena hosteliuose— 
kempėse. Barakėliuose, ku
rie yra pusapvalios formos visi tautiečiai burtųsi į vie- 
—skardiniai, vadinami bač- ną ar kitą organizaciją, ku- 
komis—gyvena po 12-14 rios siekia ar kovoja už ne-

Anglijoje viena stam
biausių lietuvių organizaci
jų yra Lietuvių Sąjunga, tu
rinti virš 2,000 narių. Joje 
susispietę daugiausia atvy
kusieji tremtiniai. Senieji 
lietuviai imigrantai jon tik 
mažas nuošimtis nariais te- 
įstoję. Tačiau senųjų lietu 
vių tarpe veikia ir daugiau 
mažų organizacijų ir įvairių 
sambūrių. Čia išeina tik du 
lietuviški savaitraščiai ir 
vienas neperiodinis jumoro 
laikraštėlis. Visi jie labai 
silpnai vegetuoja, nes turi 
mažus tiražus. Vienas iš jų 
grynai atstovauja senąją 
lietuvių ateiviją ir du liku
sieji—naująją. Tarp senų
jų ateivių ir tremtinių nėra 
glaudaus bendradarbiavi
mo, išskyrus atskirus atve
jus. Kame visa to priežas
tys? Juk visi tie patys lie
tuviai, tos pačios žemelės 
sūnus ir dukros. Atrodo, 
bendrą kalbą ir bendras sie
kius visuomet surasti gali
ma. Tereikia tik darnesnio 
“vadovaujamų veiksnių” 
susigiedojimo.

Šiuo laiku Lietuvių Są
junga Anglijoj steigia ke
turias savo apygardas, ku
rios jungs po keletą Sąjun
gos skyrių, tuo tikimasi su
burti daugiau naujų narių 
bei geriau suintensyvinti sa
vo veiklą. Butų gera, kad

Čia Ne Musu Namai, Ne 
Musų Tėviškėlė . . .

DP stovyklų gyvenimui 
įkyrėjus iki gyvo kaulo 
tautiečiai puolėsi pradžioje 
vykti i Angliją, tikėdamiesi 
susirasti čia antrąją laikini, 
savo tėvynę. Tačiau joje il
gesni laiką pagyvenę ir nie
ko šviesesnio nenumatyda- 
mi, stengiasi vėl kur nors 
išemigruoti, susirasti palan
kesnes gyvenimo sąlygas. 
Svarbiausios veržimosi 
kryptys yra į Kanadą ir 
Ameriką. Tačiau dabar iš 
Anglijos į šiuos kraštus be
maž neįmanoma išvykti, iš
skyrus tuos atvejus, jei gi
minės ten atsiima.

Angliškai ■ Lietuviškas Žodynas

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

parankaus 4” x 5'/i formato, kaina $3.00.

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

Kiti dar kombipuoja ki
taip, grįžta į Vokietiją ir 
ten su stovyklose likusiais 
artimaisiais mėgina i naši- 
rinktus kraštus isįvykti. Vie
niems pavyksta tai labai ge
rai įgyvendinti, gi kitiems 
visiškai nesiseka. Be to, be 
ypatingo reikalo grįžus Vo
kietijon, IRO globa ir DP 
statusas nesuteikiamas. 
Tenka vokiečių ūkyje įsi
jungti. Padėtis lieka dar 
blogesnė. Negalima pasa
kyti, kad čia Anglijoj “auk
so kalnai,” tačiau visiškai 
negeresnės sąlygos ir kitur 
mus telaukia, ypatingai jei 
ten neturima giminių, kurie 
galėtų pradžioje darbo ir 
buto reikaluose pagelbėti. 
Galvojant išvykti į kitą 
kraštą, labai gerai reikia 
apsigalvoti. Visų pirma mes 
atvykome Į šį kraštą, kuris 
yra labai nukentėjęs nuo 
praėjusio karo. Tačiau dar- 
biečių vyriausybė, paėmusi 
valdžia pačiame sunkiausia
me laikotarpyje, sugebėjo 
krašto gyvenime įgyvendin
ti didžiuli progresą. Buvo 
įvairiausi nedatekliai, o 
šiandien čia gyvenime nie
ko netrūksta. Ateityje, vis
kas palaipsniui dar pagerės 

Ir kas svarbiausia, tai so
cialinės reformos: nemoka
mas gydymas, bedarbės at
veju pašalpa ir senatvės 
pensijoj, ko kituose kraš
tuose, išskyrus Australiją, 
dar nėra.

Rezultate suvedus pliusus 
ir minusus, telieka kantriai 
laukti Anglijos ukanotoie 
padangėje, kuomet raudo
noji pavietrė bus nušluota 
nuo tėvynės Lietuvos veido 
ir mes sveiki sugrįžę kursi
me naują laisvo gyvenimo 
ateiti.

Jonas Alksnėnai.

Naujienos is Kanados
Bravo Socialistai Kamins- žmonių dėmesį atkreipia 

kiečiai! jau kitas dalykas. Būtent,
tarp gražių žaliuojančių me- 

Sekdamiem, liepos 31 d., (jžių įrengta gera platforma
Oakville, Ont., Įvyko prof. šokiams. Virš platformos 
J. Kaminsko vardo lietuvių piavestos tautiškų spalvų 
socialdemokratų organizza- gražios girliandos, taip kad 
cijos ruoštas piknikas. Ray g toio atrodė, lyg ta plat- 
šančiam šias eilutes teko pa- forma randasi gražiais, gy- 
buvot daugely piknikų, bet vajs žalumynais ir girlian- 
turiu iš kalno ir atvirai pa- fjomis papuoštoj salėj. Prie 
sakyti, kad tokio šaunaus tos platformos grojo puiki 
socialdemokratų ruošto pi k- orkestra viliojanti ne tik 
niko Kanadoj dar nebuvau jaunus, bet ir senus šo-
mavęs. j . k iams,

Jau pats-įmetimas atsi- ka(j vieta turėjo didelį

lankyti į prof. Kaminsko pasisekimą svečių tarpe, 
vardo socialdemokratų oi? Ant platformos kiekvieno 
ganizacijos pikniką labai čokį0 metu buvo tikra spus- 
maloniai skyrėsi nuo kitų šoko ne tik, netaip jau 
organizacijų šabloniškų ir senai Kanadon atvykęs, jau- 
nuvalkiotų pakvietimų. Be njmas. bet jau ir nuo senai 
originališko ir sumanaus pa- Kanadoj gyvenantieji lietu- 
kvietimo per spaudą, sočia-z* i • i • r* •

niečių ir pasižadėjo per se- aj'^ją1’- Visus Toronto, 
kantį savo pikniką juos ly- Hamiltono ir apyknkiu he
romis traktuoti su torontie- t?vlus , maloniai kviečiame 
čiais, nes Oakville, kuri šiame karmvale gausiai da- 
daugelio yra laikoma “lie- *yvautl- .
tuviškų cicilikų lizdu” ir * RenSeJai.
geriausia piknikų vieta, ran
dasi pusiaukely tarp Hamil
tono ir Toronto, žodžiu, 
bravo socialistai kaminskie* 
čiai! Daugiau tokių puikiu
ir kulturingu piknikų, kad Balčiūnas, Morta, iš Žagarės 
jus dar sėkmingiau galėtu- valsčiaus.

Baltmiškis, Kazimieras, iš 
Stalgo km., Plungės valsčiaus.

Gečas, Justinas, iš Stalgo 
km., Plungės vals., Telšių ap.

Guntoriutės, Magdutė ir Onu
tė.

Jokšaitė, Marija, duktė Juo
zo, iš Vainuto vals., Tauragės 
apskr.

Juškevičius, Juozas, sūnūs 
Juozo, gyveno Pittston, Pa.

Karpys, Juozas, iš šakvičių 
km.. Batakių vals., Tauragės 
apskr.

LI ETŲ VOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

listai kaminskiečiai iškabi
nai. Bet pikniko organiza 

. toriai tą ir taip patrauklią

KELEIVIS
636 Broadvvay. So. Boston 27, Mass.

mėt remti tremty Vokietijoj 
vargstantį ir už Lietuvos 
laisvę kovojantį lietuvių so
cialistų vadą ir VLIK’o 
Vykdomosios Tarybos narį 
senuką profesorių Juozą 
Kaminską bei prisidėti prie 
tremtinių šalpos.

Dalyvavęs.

TORONTO, CANADA

Prof. J. Kaminsko Vardo 
Socialdemokratų Organi

zacijos Vieša Padėka
s Prof. J. Kaminsko vardo
socialdemokratų organiza
cijos vadovybė laiko savo 
pareiga pareikšti šiuo keliu 
kuodidžiausią viešą padėką 
visiems tiems asmenims, ku
rie vienokiu ar kitokiu budu 
aktingai prisidėjo prie tos 
organizacijos pikniko, įvy
kusio Oakville, Ont., liepos

ix tymuuuiyvc ra rajrrivi .̂ u—- -III.*
Kruopių vals., šakių apsšr. .

Lepinskas, - Feliksą*. Le- 
pinskienė. Monika, iš Jaunuto- 
nių vienk., Rozalimo valsčiaus,
Panevėžio apskr.

Lignarskaitės iš šilasodos
(Vainaičių) km., Plungės vals., 
Telšių apskr.

Miežlaiškis, Jonas, iš Amal- 
viškių km., Marijampolės ap.

Naujokas. Vladas, išStalgo
31 dieną paruošimo, išgar- km- Plungės vals., Telšių ap.
•• • i • -T • ^1 ozv T. • a. — —  i* r\.

no keleto j lietuviškų krau--vjetą padarė dar patrauk- 
tuvių ir vienoj lietuviškoj iesne sumaniai ir gražiai 
valgykloj Toronte la^ai me- pravestais premijuotais šo
niukai nupaišytus plakatus, kiais. Premijas laimėjo: 
kurie atkreipė kiekvienoj gražiausiai pašoktą vab 
praeivio dėmėsi. Ta!gi nors, $a—Stasys Mackevičius ir 
prieš šitą socialistų pikniką Aldona Škleriutė; už gra
fam tikri, apakinti katalikų žiauriai pašoktą tango— 
vadovai vedė didžiausią ak- Viktoras Norkus ir Valenti- 
ciją ir tuo pat laiku katali- na pargytė; už gražiausiai 
kų kunigų seminarijos sode pašokta žibiraką—Justinas 
buvo suruošę “katalikišką Zubrickas ir Adelė Alksni- 
pikniką, bet matomai ka- njs; gražiausiai pašoktą
minskiečių intriguojantis ii polką __ seni “Keleivio”
gražus pakvietimas tiek pa skaitytojai iš New Toronto 
veikė visus lietuvius Toron- _ Lapinskai
te ir kitur kad į jų raoštei premijuotų pik.
pikniką atvyko se i njkas buvo paįvairintas ir
didelis ir visai n t au 5 sporto rungtynėmis. Pirmą
žmonių skaičiuj. .i vietą už perbėgimą 100 yar-

Atvykę į pikni ą > dų vvnj rungtynėse laimėjo 
vyle. Nes pa>iH><-.e, ’ sportininkas Stasys Macke-
kaminskieciai moka ne tikj vičius, kurs jau buvo laimė- 
grazia!.paklėsti be taipgi, jęp ir premiją už mažiausiai 
ir puikiai atv v > a* - < pašokta valsą. Pirmą vietą 
cius sutikti n Inl}n • • už perbėgima 70 yardų mo-
vykus į pikniką araJtera rungtynėse laimėjo Va-
vel krito } aki du ‘ JL- lentina Dargvtė, kuri šok- 
ziai nupaišytas tarp medžių, dama gu v Norkum buvo 
kabantis sveikinimo j laimėjusi premiją už gra
fas su labai paprastu, bet
tokiu maloniu Įrašu: “Svei 
kiname atvykusius!—-Prof.
J. Kaminsko vardo Liet. So
cialdemokratu Org. ’ “Žiū
rėkit, kokie tie cicilikai ma
lonus žmonės.” tarė vienas 
nepažįstamas jaunikaitis, 
kalbėdamas apie sveikinimo 
plakatą. “Taigi visai neto- 
kie baisus, kaip kunigėlis 
mums juos perstato.’ pridū
rė kites, ir tęsė: “Aš jau ke-'

sinimo ir sėkmingo pravedi- 
mo.

Kartu organizacijos va
dovybė dėkuoįa visiems To
ronto, Hamiltono ir kitų

vadovai vedė didžiauriąayĮVrkto7asl5OTkL7irValenti- mažesnių vietovių lietu- 
•• • * - i—*-i- i - viams, taip gausiai atsilan-

Nausėdas. Juozapas, iš Du- 
nokų km., Tauragės apskr.

Pinkevičius. Česlovas, iš Ba
gaslaviškiu km., Gelvonių vals.

Pupkaitė. Marija, iš Veiverių 
parapijos, Marijampolės ap.

Stasiulytė. Ona, duktė Petro,
kiusiems į jos ruoštą piknb Kru*>pių vals., Šiaulių api • i i • z -- • Avpnfjic ni*Jolzi«« iką ir tuo patim padėju
siems organizacijai tęsti ios 
kilnų darbą, būtent, nuola
tos globoti ir remti Vokie
tijoj tremty vargstanti ir ne
žiūrint savo 70 metų am
žiaus už Lietuvos šviesesnį 
rytojų ir jos tautos laisvę 
beatodairinei kovojanti, di-

Šventas iš Plauriškių km., 
šakių vals., buvo vedęs Bimar- 
taitę Emiliją.

Taunvtė (Taunys), Jovana, 
iš Žeimių km., Šiaulių apskr.

Vilimas, Kostas, iš Bizaniš- 
kių km., Smalvų vals., Zarasų 
apskr.

Ieškomieji arha apie juos ži-
diji socialistą ir lietuvi prof. j nantieji maloniai prašomi atsi- 
Juozą Kaminską, VLIK’o
Vykdomosios Tarybos narį. P onsu,a,e *»«»»eral of Lithuania 

Be to organizacija reiš-j 5* ^est 82nd Street
kia atskirą padėką visiems New York Y.

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

ziausią tango.
Bet piknikas sukosi ne tik 

apie paminėtus dalykus. 
Gražus miškelis, kuriame 
vyko piknikas, davė progos 
svečiams išsiskirstyti bū
riais, būreliais, poromis ir 
tt. po visą miškeli ir gamtos 
prieelobsty- padainuoti, pa
sikalbėti, pasiginčyti, pa
žaisti sviediniu ir tt.

Socialistai kaminskiečiai 
lėtoj" kunigėlio ruoštų pik- nepamiršo ir piknikan su 
nikų seminarijos sode bu- tėvais atvykusių vaikų. Ma- 
vau, bet nei kartą nema- žvčiams buvo atskirai gra- 
čiau pasveikinimo.” žiai tautiškų spalvų girlian-

Bet kur čia išklausysi domis ir Įvairiaspalviais ba- 
įvairiu pasikalbėjimų. Kad lonais išpuošta aikštelė, ku- 
besiveVžiaočių iš antobo^u i prižiūrimi mokyto

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DK. KAZIO GRINIAUS

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

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius 
lietuvių veikėjus, partijas, programas lr 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- Į 
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broad.way, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
Sį SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENĖ

jėl Jaunos Mergaitės 
Pagenda?

“Keleivio” 25-tame nume- mokyklų tuojau 
ryje gerbiama Knysė pajų- miršta?

viską už • :

dino labai opų klausimą. 
Man, kiap moteriai ir moti
nai, išauginusiai šeimą, jau
nimo
prie
ir man leista tarti žodi kitą. 
nes su Knvsės mintimis aš 
nevisai sutinku.

Gerbiama Knysė savo 
sklandžia plunksna pakėlė 
tiek minčių, kad aš neži
nau nei nuo kurios vietos 
pradėti, nes visos mintys 
yra labai svarbios nors 
straipsnio kryptis yra vien
pusiška, bent man taip iš
rodo.

Straipsnio autorė sako, 
kad lytinė aistra yra žmo
gaus prigimtis. Ir tam ar

Aš manau, kad lyties' 
klausimu jaunuoliams už- Į 
tektų vienos geros pamokos

reikalai visada arti ir jie jos neužmiršiu iki mirt 
širdies. Taigi tegul bus i ties. Bet visų pirma mes,

tėvai ir motinos, patys ture 
tume tuos klausimus gerai i 
suprasti ir žinoti, kaip juosi 
jaunuoliams išaiškinti.

Yra sakoma, kad meilė’ 
yra liga, kuria visi nori sirg
ti. Laikraščiuose dažnai 
skaitom, kad meilė pasibai-j 
gė tragedija, viens kitą nu
šovė ar pats nusižudė.

Toks samprotavimas apie seserija vėl sužydės savo tė- 
meilę. tai meilės išniekini 'vynės stovyklose.

KELEIVIS. SO. BOSTON
?<> KOVOS IR LIGOS—MEILĖ

Sonny Ivers ir k» žmona Betty 
Ivers išeina iŠ ligoninės, 
i Įjos Angeles- prienteistj, 
banditą užmušė. Lei ir pats 
turėjo gydytis.

šypsosi, kai S. 
vo išvykęs 

S. Ivers 
»>«vo sužeistas į smakrą ir

BUČKIAI PASIBAIGĖ i 
AREŠTU

Tūlas Rov Miffleton bu-
Keleivio’ Knygos

vo areštuotas Mayo Beachi ................. ... .
maudynėse, prie Chesa-' AUuninimai ir Mintys*
jieake Bay, dėlto, kad pa- 
bučiayo savo žmoną. Tiesą 
pasakius, ne tiek čia buvo 
kaltas pats bučkis, kiek 

nekultūringas 
Mayo Beach

yra privatinės maudynės irįKai,‘a 
tų maudynių savininkė pa- Dar galima 
stebėjo Miffletonui, kad
viešai bučiuotis čia nepriim
ta. Vietoj atsiprašyti, arba ru“ 
nutylėti, Miffletonas atsi
kirto: “Aš galiu bučiuotis 

J su savo žmona kada tik no

Miffletono 
užsispyrimas.

j riu ir kur tik noriu, ir niekas

LAISVI SAKALAI

parašė buvęs Lietuvos prizedentas 
Dr. Kazys Grinius.

Tai y t a stora, :«M) puslapių knyga, 
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
laso apie lietuvių tautinį atbudima, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa
pasakoja dau<< linkimų ir įUomių 
nuotykiu is xa.vo palynmų. lų kny
gų visi lietuviai turėtų perst.ailyti.

........................................... $2.(H>

MONOLOGAI IK
DEKLAMACIJOS

Šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokii.ttų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios lemos: 
darbininkiškos revoliucionierisaoa, 
tautiškos, humoristiskos ir laisvama
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaiksėiojimaius, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ -<*

gauti “Keleiviu** DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Kalendorių 1949 metams . Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne-

- ' gu Amerikoj munsamo. Šioje Kny-
Tai yra ini puslapių knyga su įvai-! goję telpa net 72 "1> ian Dambos 

riais straipsniais ir žiniomis, kurios i spyėiai,” _ eilės, pasikalbėjimui, liū
tėms ir visada yra naudingos. į moristiški straipsniuku; ir juokai.

Kaina ...................................... 50 centų i
ir 

Kaina

TIKRA TEISYBfi APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. \ isients kyla klausimas kodėl 
Rusija 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

Antra pagerinta laida.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bu- . 
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25e

NIHIUSTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

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

AR ROMOS BOPIEŽICS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS.’

Parašė kun. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus \ie- 
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.26 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos. Čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................................ JUK)

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininlas 

su Salemono galva. Išaiškinti visokie 
sapnai visokiais atsitikimais. Virš 
300 puslapių knyga. Kaina .. $1.00

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininlas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kmp 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi kny ta. 
Kaina........................................................ 26e

KODĖL Aš NETIKIU 
I DIEVĄ?

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

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams.
iš lietuviško jaunimo nori 

tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 

kalbos žinoii- 
ra tinkama vi-

įmanęs nesulaikys, štai!” 
i ir jis vėl pabučiavo savo 
1 žmoną.

Maudynių savininkė lie
pė tam smarkuoliui tuojau 

i iš maudynių pasišalinti. Jis
atsilakė. Prasidėjo ginčas, i Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.

Savininkė pašaukė polici- Ruiai. dabar .LieDtuv* val4°- kas , 1 , 1 . [yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesają ir -’i lt I letenas buvo arės-1 apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
1 kia Lietuvos atejtis gali buti ? Atsa- 

į šiuos klausimus galėsi gau- 
nusipirkęs naujai išleistą knygą, 
puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad

.Va j ~
Ituotas už betvarkės kėlimą, j 

J Kas neklauso žodžio, tam ; ti nos 
reikalinga policijos buožė.

mas. Meilė nėra liga ir iš j Konferencijoje I- Čepie-, Negerai, mano miela, labai ne- 
>- meilės niekas žmonių nešau- nė kalbėjosi su Įvairių tau-] remi,
-:do ir pats nesižudo. Meilė tų atstovėmis. Visos domė- paklydo padangėj laisvi sakalai, 

gumentui pavaizduoti ji nu-jyra labai kilnus jausmas: iš josi Lietuvos skautėmis ir 
rodo tragingą atsitikimą su* meilės žmonės aukojasi di- laisvės netekusia Lietuva, 
lietuviu beisbolininku Vait-jdeliems žygiams, nuveikia,pasikalbėjimų metu Kana- 
kum ir išsigimėle Ruthaj didvyriškus darbus. dos atstovė paprašė musų
Steinhagen’aite. Esą, taj Tiktai aistra gimdo godu : tremtinių skaučių adresų, 
mergina taip beprotiškai. mą ir pavydą. Aistra yra kad galėtų joms padėti.

NUVEŽĖ ŽMONAI 
DINAMITO

i norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, 
i Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val- 

netolii^*0 žmogus silpsta? Ir delko vienas 
■ vi i v ’ - - * maistas duoda daugiau spėkų, kitas

Išskrido su saule, su rvtu kartu tiuo KlarKsburgo, mainerys < mažiau? i^eiko žmogui reikia cuk- 
pranyko — nuskrido mvlsvuoju Secrest susipyko su savo ; g-. f

taku. i žmona. .Moteris jį pamėtė tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
. ; ir apsigy veno kitur. Secres- Parfc* ,)f- G rnus- Jus

Eikliuoju sparnu užsimojo lais-|tas prisidėjo automobilin “
vai* [dinamito ir nuvažiavęs prie

\Vest Virginijoj,

Vaitkų mylėjusi, kad iš pa-' priežastis beveik rišu divor-i Amerikos atstovė pagei- negri.š—kai ges vakarai.. ***••• * . • • « * . ' T * _ *1 ”■ Ii 1 * 1 * 1 a i « . _ . * | °

ju
ilgesio, ji išėjo iš proto. ši-,so.ie, su priešinga lytimi.: Australijos atstovė pra- gaisru 
tokios prigimties nepakeis'Aistra trenkia kaip perku- nešė. kad ju skautės eina* praneš, kad mus takas, tai- 
joks auklėjimas ir neišgy-,nas iš giedro dangaus ir ap-,Į uostus pasitikti atvykstan-Į
dvs jokia klinika. Bet jei-, verčia visą ligšioline laimę čių skaučių ir prašė {trim 
gu šitai merginai butų duo-]aukštyn kojomis. Iš drieiųįti emigiuojančioms skt

įmin-į BORUTA.

kau-j
šeimynų lieka j tems, kad jos butų unifor-: MQT£»YS FIKIETUOJA 

tenkinti, ii butu pasiauka-Į griuvėsiai. Daugiausia ši-įmuotos. kas palengvintu jasl NEDORYBĖS *NAMUS 
vusi ir gai nebūtų išėjusi iš. tokioj katastrofoj nukenčia pažinti.
jrroto.” vaikai. Pr. Šešupė

Teisvbė, kad tokios išsi- Kaip girtuoklis, kuris no-i--------------------------
ri nuo girtuoklystės atpras-'

tnta »xi»z\rr*T eavnJ/I ▼ V omirliilins na-i laimingu
.... . “ rzj

kad tokios išsi- 
nepagvdys jokia

16c

to, sprogimas apardė kelis Kaina

KUNIGŲ CELIBATAS 
Ši knygelė parodo, kodėl Romos

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

I kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tounsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 

......2oc

trobesius.
Tokie desperatai, kaip

tas mainerys, turėtų būt už
daryti pamišėlių namuose.

LAIŠKAS ŽMONAI
v r j &- • . 1 Neverk manęs per kiaura nakti,

G ARY, Ind.—šio miesto Ramlnk d„kre)e. , -
moterys pradėjo organiZUo-,Nelajmėi reik ( užtek 

, ta kovą pnes ištvirkimo irgimėlės nvpagvuys ** s.._ . __
klinika. Bet auklėjimas ga- ti, .privalo susilaikyti nuo, Kaltina Moterį Įnįdorvbėš namus, kur jui
ii daug padėti ir igigimelnj,svaigalų taip ir Miniau Išviliotu* SUOjIlOOivyrai mėgsta leisti laiką ii'
skaičių sumažinti. Pati Kny* karštagalviai, kaip Ruthaj _____ Į pjnįous, Net jeigu laužtu vargas kietas.
sė sako, jog sociologai rei-. Stemhagenaite, įeigu nori i 
kalauja, kad mergaitėms susivaldyti, turi išmokti mv- 
butų duodamos pamokos ly-jlėti ir lytinėms aistroms ne- sUimia 
ties‘klausimais. [ pasiduoti. Nuo girtuoklys-

Po didžio
būna.

skausmo džiaugsmas

New Yorke anądien buvo* Reikia pasakyti, kad Ga-pIar,e su šaknimis išrautų, 
Xe\v- rv miestas yra’ pilnas paleis- Augink suneli mano vietoj.

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

ij» »Yi» lianai lritii
0 paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 

I aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- - Ra* 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
šti gyvenimo būdą ir musų papro-,  i-„.......
čius. Knygoje yra paveikslas su S**-i ^a.0Šita gramatika 'v 
sios ra.švtoios narašu. taine-i naveik- SI . £rama5lKa >tūla Sadie Nevv- ry miestas yra pilnas palei , 

man įene. kuria policiia kai- * tu vystės urvu. Motervs sa-^ui niek?

nekalti žmonės, kaip beis 
bolininkas Edvardas 
kas.

Ona Deivienė.

augusioms 
noti
vo dukteris mokyti, ko mes 
pačios dar nežinome. Ne
jau lyties dalykų reikėtų 
mokyti mokyklose kaip, sa
kysime, geografijos ar isto-i
rijos, komjaunuoliai mokina-! LįetUVdite 
si per 10 metų ir išėję iš

HeHywoefi fetografai rimbai* 
•iai nutari, kad kita mergai
tė yra “fotogeniškiausia* 
(jon pareilulai Meiną gražų.) 
visoj Amerikoj. Ji yra akto
rė Marie Wibon.

tėvynėj nevergautų.
B. Gaidžiunas.

sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že-: 
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-: 
las žemaitės kartu su Andrium Bu- ‘ 
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau-: LYTIŠKOS LIGOS 
nai nužudė vokiečiai laike šito ka- . , n --
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, ~Ir *?aiP rt aPs>saUgoti. Pararė 
su garsiais raštais ir retais paveiks- ®r’ E. Matulaitis. Antra, peržiurę, a

siems. kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik ........................................«l-iM

auga
ant

Pasaulio Skaučių 
Konferencijoj

Norvegijoj nesenai Įvyko 
pasaulio skaučių konferen
cija. Į konferenciją buvo 
pakviestos keturios lietuvės 
skautės kaip Lietuvos skau
čių seserijos atstovės. Dėl 
emigracijos ir kitų kliūčių, 
Lietuvos skaučių seserijos 
vadovybė Į konferenciją pa
siuntė tik vieną atstovę, Li
diją Čepienę.

karštuose
nedidelių k's- Kaina. ................................L. 50c

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (1, 

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi
ria; (3) Klaida; (4, Korekta. Jose 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki 
į visokius prietarus, burtas ir tt. 15c

ANGLISKAI-LIETUVISKAS 
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų

papasakojo policijai šitokią, met ir sujudo Gary moterys po Kenasciesimts tonų uz- 
istoriją: į organizuotis kovai su tuo'auga Meksikoje, Venezue-

“Pereitais meatis Nevv- piktu. . j loję, Kolombijoj. Salvadore
/man'ienė atėjo pas mane i. šiomis dienomis moterų.i’* Olandų Indijoj.
namus ir pradėjo pa-akoti? organizacija jau nutarė pi-, ---------------------------- „ . -
kad ji pažįstanti dautr tur- kietuoti paleistuvystės na-; 1949 metu liepos 6 dieną' tTkA?’jie lietuviškai vadim^L’ Tam 
tingų divorsuotų moterų.'mus. Nežiūrint didelių karš- Portugaliją ištiko nepapras-'- moterų,-m e . . - -
kurios gaunančios iš buvu-.čiu, prie 17-kos tokių namų tas karštis, pasiekęs 158 
siu savo vvru dideles alimo- sustojo po 15 moterų .“ant Fahrenheito laipsnių. Nors 
nijas, bet dažnai tuos pini-' pikietu.” Ir jos ketina pi- tokia temperatūra tęsėsi ne
gus tuoj praūžiančios ir no- kietuoti juos iki jie nebus ilgai, vis dėlto apalpo tuks- 
rinčios pasiskolinti, iki gau- uždaryti. itančiai žmonių, išgaišo dau-
siančios daugiau alimonijo* * Ai vien* ii jų. įgybė paukščių ir žuvų.
Už paskolas mokančios ge-Į  ------------------ j— ------- kaitros kilo uraganas.
rus procentus. Patarė, kadi Kad skalbiniai žiemos ~ ~ ~ ~
ir aš duočiau paskolą. Aš, metu neprišaltų prie šniūro. Pakalbink biznierius

Po

reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo- 
j'e ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. >3.00

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

žmonės kuria per amžius ? Sj intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Karl Kaut- 
sky. Kama 10c

ir papildyta laida. Kaina ____ 25c

TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blurnas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas............25c.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų (iš
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščia? Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ loc

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

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

TABAKAS "
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės nikę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivi.,” 636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.
paskolinau $50o. Uz savai
tės ji atnešė man atgal 

Išrodė neblogas už
darbis. Vėliau aš jai įda
viau jau $8,800. Sakau, 
bus daugiau procentų. Bet 
iš tos sumos ii sugrąžino 

reika- 
bet ii

Konferencijos metu L.
Čepienė padarė platų pra-.$530. 
nešimą apie Lietuvos skau
čių praeitą kelia tėvynėj, 
tremtyje ir apie skaučių ko
vas dėl Lietuvos laisvės.
Pranešimas visų konferenci- man tik $2,930. A- 
jos dalyvių buvo išklausytas lavau kelis kartu-

pirm negu juos džiausi, su mkelbti “Keleivyje,” pa 
skuduru sumirkytu j uksasą ««ninti mto biznį tarp lw 
nubrauk per šniūrą. tuviu.

JAM KARŠČIAI NEBAISUS

su dideliu atsiilėjimu. Po' liepė man nesirūpint, nes pi- 
Čepitnės pranešimo kalbėjo1 nigai esą gerose rankose ir 
Anglijos atstovė. Ji primi busią daug nuošimčių.” 
nė savo dalyvavima Lietu- Pagaliau Netvman’ienė 
vos skaučių stovykloje Pa- prisipažino Ipp’ienei, kad 
lango j 1933 metais ir pa- ta pasaka apie pinigu skoli-
reiškė, kad ji negalinti pa- nimą yra prasimanvta. Pa-
miršti Lietuvos, nuostabiai imtus iš Ipp’ienės pinigus ii 
gražiai surengtos skaučių j išleidusi ir negalinti ati- 
stovyklos Palangoj ir tos duoti.
skautiškos dvasios, kurią ji Policijos žiniomis. New 

ltuomet rado Lietuvos skau- man’ienė angavusi šitokiu 
i čiu tarpe. Ji gerai žinanti, budu keliolika našlių, išvi-, 
.dabartine Lietuvos padėti irįBodama iš jų nemažiau kaip 
.šventai tikinti, jog ateis die-'$60,000. Dabar ji tapo už-! 
,na, kada Lietuva atgaus, daryta kalėjiman ir pasta- 
j laisvę, ir lietuvių skaučių tyta po $10,000 kaucija.

MažTnkM, fcMą mėnerig Charles Vizthun, Staten Island. 
N per tfdiiaoaius karsčius buvo suradęs vėsiausią 
vfett/virtmvfe sinkoje po laitu vandenio. Neatrodo, kr.d 
tas vaikotk. kenėia nuo kariėio.

Mamytė Labai Dėkinga

—\[
Mamytės gimtadienio pro- \ 

ga užrašiau jai “Keleivį.” '
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
636 E. Broadway, So. Boston 27, M«»*.
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Įlš Plataus Pasaulio
Australijos Streikas

Australijos mainierių 
streikas pasibaigė šį pirma
dieni pagal angliakasių va- politikas P. Reynaud pa 
du nutarimą. Streikas tę-1 reiškė, kad Prancūzija nori

Prancuzija-Vokietija
Europos Tarybos posė

dyje, Strasbourge, prancūzų

sėsi 7 savaites ir pridarė 
Australijai didelių nuosto
lių. Vyriausybė buvo pa
siuntusi į kasyklas kareivius 
anglių kasti ir per 10 die
nų kareiviai iškasė 75,000 
tonu anglių miestams apšil
dytu

Ekvadoro Drebėjimą*
f’raeitą savaitę žemės 

drebėjimo ištiktose Ekvado
ro respublikos srityse vėl 
buvo jaučiamas naujas že
mės drebėjimas, kurs nebu
vo labai stipras, bet gana 
ilgas ir sukėlė naują paniką 
gyventojų tarpe ir baigė 
griauti daug pirmo drebėji
mo apardytų namų.

Tito “Sovietų Priešas”
Maskva pasiuntė labai 

griežtą diplomatinę notą 
Jugoslavijos dik t a t o r i u i 
maišalui Tito ir sako, kad 
Tito vyriausybė esanti “So
vietų Sąjungos priešas.” 
Maskva taip atsiliepė i Ti
to protestą dėl Maskvos iš
davystės Karinti jos klausi 
me.

susitaikinti su Vokietija ir 
“užmiršti praeiti.’ Bet P. 
Reynaud pridėjo, kad pran
cūzai j paliaubas keta eiti 
“atviromis akimis,’’ kad jų 
vėl neištiktu nemalonios 
staigmenos iš vokiečių pu
sės.

Arabų Ginklai
Anglija praneša, kad ji ir 

vėl pardavinės arabams gin
klų pagal seniau padarytas 
sutartis. Ginklų pardavi
mas arabams buvo sulaiky
tas pagal Jungtinių Tautų 
reikalavimą. Jungtinių Tau
tų saugumo taryba praeitą 
savaitę patvirtino paliaubų 
sutartis tarp Izraelio ir Ara
bu valstvbiu.

2PVU6IŲJV LAIDOJIMAS PO DREBfeJIMO

Ekvadoro mieste, Pelileo, daug žmonių žuvo nuo žemės 
drebėjimo. Paveiksle matyti, kaip po drebėjimo žmonės 
nesą tuščius karstus į griuvėsius ir kai suranda užmuštus 
žmones, juos deda i karstus.

11 garantijų parupinimo dąi .
; ha turime įsijungti visi lie-' Tautieti, nepamiršk, kad 
tuviai, tiek senesnieji gy- Tavo tėvų kraštas — Lietu- 
ventojai, tiek naujai atvyku- va yra svetimųjų pavergtas 
šieji. Kiekvieno naujai at- ir žiauriai naikinamas. Pri- 
vykusio vra šventa pareiga * sidėk savo darbu ir auka 
išsikviesti ir savo draugą Pne J° išlaisvinimo. Aukas

įėjome tik atsakyti, kad neži-, Dear Širs: Enclosed you vvill 
nom ir laukiam, manėm, kad! find a money order to the

bei pažįstamą, su kuriuo gal 
: bendrą vargą pakėlė sto- 
į vykiose. Jei kas pats dar 
nepajėgia, tai tegu suranda 
savo naujų draugų ir pa
žįstamų tarpe nors pastogę 
pirmomis dienomis prisi
glausti. Mes neturėsime pil
nos laimės jei musų broliai 
tebevargsta.

Tremtinių gelbėjimo dar
bas yra šiuo metu pagrindi- 

i nis musų tautinis uždavinys. ! 
i Neleiskime tremtiniu atvy-; 
i kiniui nutrukt i. Gelbėkime 
į vieni kitu*! Vykdykime ga"
I rantijų vajų! Tenebūna nė 
vieno lietuvio tremtinio, ku
ris liktų neišgelbėta*.

Tat į darbą, ka* gyvas. 
BAIJF’o Valdyba ir 
Imigracijos Komitetas.

siųsti Amerikos Lietuvių 
Taiybai, 1739 So. Halsted 
st., Chicago, 111., ar vietos 
ALT skyriui.

Aš, Bernardo Kerševičiaus sunu? 
Aleksas, paieškau dėdės Alekso Ker- 
ševičiaus, kilusio iš Darsūniškio 
miestelio, Kruonio valsčiaus, Trakų 

i apskrities. Norėčiau, kad jis atsi
saukt*. arl>a kas apie jį žino ka*l 
praneštų man jo adresų. As busiu 
už tai labai dėkingas. Mano adre
sas toks:

Aleksas Kerševiėius,
OSKO, via Kaith, Ont., 

Canada. (»>

APSIVEDIMAI

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau brolių. Juozo Nakuėio, ku

rio nemačiau jau nuo 1915 mety, ir 
Simuno Nakuėio. Turiu pas juos 
svari,ų reikalų ir noriu susižinoti 
kaip galima greičiau. Prašau rašyti į 
man, Feliksui Nakuėiui, šiuo adresu:.

Ieškau merginos susipažinimo ir 
vedybų tikslu. Gali sverti 150 sva
rų ar daugiau, gero budo ir pamo
kyta. Rašyt Kalima lietuviškai ar 
angliškai, bet prašau pridėti ir savo 
atvaizdų. (33)

J. I. Bubleris,
2»; Maujer Street,

Brooklyn, N. Y.

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

(•«,): adresas: į 33)
____—į Mrs. E. Kits,

215 Pine Street,
NUO UŽSISENĖJUSIŲ, ATVIRU Elizabeth, N. J.

Eelix N ute, 
tUcll Kedwing Street, 

Seattle, Wash.

Skaudžių Žaizdų
D

Kanados Gynima*
Jungtinių Amerikos Vals

tybių krašto gynimo sekle 
torius, Louis A. Johnson, 
praeitą savaitę lankėsi Ka
nadoje. Ottavvos mieste jis 
turėjo pasitarimus dėl su
derinimo Amenkos ir Ka
nados karo gamybos. Po 
pasitarimų sekretorius sakė, 
kad jo misija visiškai pavy
ko ir ypač jis užtikrino, kad

Sicilijos Banditai
Sicilijoj maskuoti bandi

tai kidnapino turtingą ba
roną Gabriele Dara. Poli
cija spėja, kad tą žvgi atli
ko pagarsėjusio bandito, 
Salvatore Giuliano, gauja, 
kuri jau ketvirtą turtuoli 
pagauna pasipelnymo tiks
lu. Už gerą “dovaną” ban
ditai žada ir pagautą baro
ną paleisti.

pavasariui pribus, nes yra ir 
darbas ir butas, o farmeriui pa
vasariui reikalingas darbinin
kas.

Gegužės 13 d. šaukia mane 
telefonu iš Chicagos ir sako, 
kad A. Jasinevičius su šeima 
atvažiuoja per New Orleans, 
La., ir bus pus mus apie gegu
žės 16. Mes laukiame ir pla-

amount of $6 for renevval of 
my subscription for two vears. 
Thankięg you, I remain. sin- 
eerelv yours,

Mrs. Eva Balanus. 
Worcester, Mass.

Gerbiamieji! Prisiunčiu jums 
$7. Iš tu pinigų bus 50 centų 
už “Kelevio” kalendorių, o li- 

nuojame, kaip svečius priimti, kusieji $6.50 už “Keleivio" pre-
Laukėm, laukėm, bet nesulau
kėm. Parašiau laišką į New 
Yorką, BALF’ui, ir klausiau, 
kur dingo musų žmonės. Ga-

numerata. Su pagarba,
A. (ireichus.

Dearbom. Mich.

A looLrzvc? nrvmmoc maonvo via

rai sutartas.

Laiškas iš Lietuvos

Musų laikraščio skaityto
jas L. Buinis iš Cambridge, 
Mass., mums pridavė laišką 
iš Lietuvos nuo savo gimi
niu. Laiške rašo:

IR ODOS LIG V
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIU ŽAIZDŲ, jie 
negali _ ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz- 

: dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO 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 PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusio* 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 

i jums pagelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse

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

sti prašalinti kenksmingus (gra
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 gera 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. Broad w*y,

So. Boston 27, Ma**.

Gerbiamas švogeri Lion- 
i!

širdingai dėkoju už laiš
ką. Malonu, kad tamsta 
prisimeni mus toli esančius. 
Džiaugiamės, kad ketini at- 

apsilankyti

ginai!

važiuoti apsilankyti pa 
mus. Esame ir mes jūsų pa-:

orderį į: (16-0)

Gerbiama retlAkcija! Norsvau atsakymą, kad .A. Jasinevi-j
čius sustojo Chicagoje pas j dabar nedirbu, bet su “Kelei- 

Nevvark, N. J., policija i draugus. Jau beveik trys mė-jviu” nenoriu skirtis ir pri-
“Trum&na* Kalta*’

pagavo vagį, kurs, sako, pa
vogęs iki 72,009 dolerių iš 
svetimų seifų. Tas vagis, 
John Ciryl Krafka, sakė po
licijai, kad dėl jo nelaimių 
“kaltas yra prezidentas 
Trumanas,” nes Krafka 
stipriai betino, kad gub. 
Devvey laimės ir kai praki
šo, tai turėjęs eiti vogti, kad 
skolas apmokėtų.

KAS MUMS RAŠOMA
DP Neatvažiavo, 
Nemalonumo Padarė

Buvo taip: Aš buvau paieš
kotas per lietuviškus laikraš
čius. Per Lietuvos konsulatą 
gavau ieškotojo adresą, atsilie- liūs. 
pė Antanas Jasinevičius su 
žmona Veronika ir dukrele Gra
žina. Sakė, esąs mano pus- 
lis. Aš apleidau Lietuvą 1906 
metais, tai mažai beatmenu gi-

kėsi turi ikvaliai darbininkų, 
kiti sakė neturi buto. Tada at
ėjo man j mintį vienas turtin 
gas farmerys, Joe Colbv, jis 
turi kelias farmas, du tartokus. 
taipgi perka ir parduoda gyvu-

Nuvažiavau pas jį, išpasako
jau reikalą. Jis nieko nelauk
damas stojasi ant kojų ir sako: 
Come on, Felix!! Sėdame į ką
rą ir nuvažiavome į vieną jo

minės. Bet mes, Amerikos lie-! farmą. ten jis parodė tuščią 
tuviai, visus pabėgėlius ir su- stubą ir sako, kad žmonės no- 
vargusius lietuvius vadiname ! rėję atsikraustyti į ją gyventi.
broliais ir seserimis. Todėl nie
ko nelaukdami aš ir žmona pa
siuntėme siuntinėlį ir penkinę, 
gavom laišką nuo A. Jasinevi- 
čiaus, širdingai dėkojo mums už

bet jis žadėjo stubą palaikyti 
mano giminaičiams. Mudu su 
žmona labai apsidžiaugėme ir 
tuoj parašėme Jasinevičiui. iš- 
pildėme popieras ir pasiuntėme.

dovanas. Vėliau gavom kitai Kalėdoms dar pasiuntėme pa- 
laišką. kuriame prašė, kad mes i kietėlį ir vėl gavome padėkos 
parūpintume darbo ir buto ga- j laišką.
rantiją. Kadangi mes patys Dabar Mr. Joe Colby. kada 
negalėjome duoti nei darbo nei
buto garantijos, tai pradėjome

tik užeidavo į mano krautuvę, 
vis klausinėdavo, kada atva-

prašyt gerų farmerių. Vieni sa- žiuos “jūsų žmonės. ’ Mes ga-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiam** ir TnZt»n«iau»ia Lietuvių 
Orfanizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2^00.0<W.»0.
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5.000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 00 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir priraiyk savo Šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30th Su, Naw Twk I, N. Y.

siilgę, malonu butų pasima
tyti, pasikalbėti, pasipasa
koti vieni kitiems, kaip se
kasi. . . .

Pakol kas mes tebesame 
visi trys sveiki, gyvi, tebe- 

Gentlemen: Send this won-į gyvename Beržėnuose. Va- 
derful nevvspaper to my friend lerijonas su Lionginu išeina 

mervs J. Colby išlaikė tuščią [Mrs. C. Chesnes. Walerbury. retkarčiais pagra jyti, uždir 
stubą per visą žiemą ir už tą į Conn., and I want to renevv ba kiek. Gyvename neblo

gai, pavalgyti turime, kito-------------_------ - ... O OO I O rY, * T\ gi i W ZT *»?(* M^Zvlr/<JU riuu mu^u vnn.ngv.rc
and hope this vvill cover up the 
old man’s shoes. Truly vours.

Charles A. Smith

nėšiai A. Jasinevičius Chicago
je, bet aš negavau jokios žinios 
nuo jo su paaiškinimu, kodėl 
jis taip mums padarė. Aš su 
žmona stengėmės, kiek galėjo
me. padėti pavargėliams, far-

negalime nuo farmerio J. Colby 
pasikavoti.

F. Egounis.
Boseawen, N. H.

siunčiu mokestį. Su pagarba.
Antanas Paulaitis.

Newark. N. J.

Nuo širdies Dėkoju
Ponams Sekiams Hartforde, 

už buto ir darbo sutarčių paru- 
pinimą ir pagalbą pirmomis Į 
naujo gyvenimo dienomis.

Poniai Vaitekunienei Broook- 
Ivne, Dr. Colnev, p. Ramonui, 
pp. šaukliams Waterburyje, p. 
žilaičiui Bridgeporte, p. Valic- 
kui Nevvarke ir kitiems 
riems lietuviams parėmusiems 
mane su dukra tremtyje, ir po
nams Egelevičiams. Broad 
Brooke. priėmusiems mane ir

LEGULO, Dept. 2, 
4*47 W. 14th Street,

CICERO 50. ILL.

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Ameriką pagal 
naująji 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 specia- 
visi trvs siunčiame širdingu liuį 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 dolerį, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darba.

nieko mums nereikia^ Kaip 
toliau seksis nežinome. Bai
giu; dabar pas mus šiena- 
piutė, yra daug darbo. Ki- 

Worcester. Mass.; tą sykį gal parašysiu dau-
--------------- į giau. Švogeri, parašyk tan-

i kiau, malonu mums. MesSukeikime 10,000 
Naujų Garantijų

Jau baigiame pasiekti 
10,000 tremtinių, kurie at
vyko į Jungtine? Ameriko? 
Valstybes. Tai didelio mas
to žygis, padarytas dėka 
Amerikos lietuviu pasišven
timui, kurie nepabijojo sun
kumų ir išrašė laiku garan
tijas. Šis įvykis parodo, kad 
lietuvių tautos sūnus ir dūk-

dukrą j butą. davusiems 4 die- j ros noriai ištiesia pagalbos 
nų nemokamą pragyvenimą ir j ranką savo tautiečiui gelbė- 
parupinimą darbo, ir ponams ■ ti.

Tačiau darbas dar ne
baigtas. Dar daugelis tūks
tančių lietuvių tremtinių te
belaukia darbo ir buto ga
rantijų, be kurių jie negali 
patekti į musų kraštą. Vi- 

i sos sąlygos tremtiniams at-
-------  įsikviesti yra labai palan-

Gerbiamaadministracija! Pri- kios. Amerikos valdžia at- 
siunčiu jums $6 dviem metams veža iki pat Amerikos kran- 
atnaujindamas ‘Keleivio” pre- tų be jokio atlyginimo. Bu 
numerata.

sveikinimų iš Lietuvos pa
dangės tamstai ir šeimai.

Su pagarba,
—S. B.

Laiškas iš Lietuvos sako, 
kad “pavalgyti mes turime, 
kito nieko mums nereikia.” 
Ant voko padėtas siuntėjo 
adresas rusiškai: Lit. SSR. 
Možejskij ujezd, Siadskoj 
volosti, derevnia Beržanai. 
“Kaip toliau seksis—neži
nome.”

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

Buivydams už drabužius dukrai. 
Ačiū, ačiū, gerieji lietuviai.

K. Bagdonas.
Broad Brook, Conn.

Skaitytojų Balsai

Su gilia pagarba,
Joseph Wosilius.

tų labai didelis nuostolis 
musų tautai jei mes nesuge- 

Brooklyn, N. Y.: bėtume atsikviesti ir likn-
-------  į siu Europos stovyklose tau-

Gerbiamas redaktoriau! Mel- tiečių.
džiu atleisti, kad pavėlavau pa- Mum* reikia dar 10,000 
siųsti Maikio Tėvui ant čebatų. garantijų iki šių metų »pa- 
Dabar siunčiu $5, keturi su pu- lių mėnesio. Todėl BALF’o 
se bus Maikio Tėvui, o pusė do- valdyba skelbia rugpiučio ir 
leno už kalendorių. Su tikra rugsėjo mėnesiais garantijų 
pagarba, vajų. Mes kreipiamės į

Edna Chinik. i Amerikos lietuvius prašyda-
Binghamton, N. Y. mi rašyti daugiau garantijų. P*no ir 2

AR PASENAI PASIEKĘS 40T NUSIBODO GYVENTI?
Kai prigimtis nebeveikia, jautiesi nuvargęs, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau gamtos vaistais, 
žolėmis, ką veikia greitai, bet švelniai, ką gra
žina energija if gyvenimas vėl pasidaro malo
nus. Ko laukti? Tooi užsisakyk populiares 
llerb Tea, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. ’7
Kainuoja $1.10 su prisiuntimu; tas tonikas re
guliuoja sistema ir buvo išrastas per daug»-l| 

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

SANITAS HERBS
1125 Mtlvaukee Ave^ Chicago 22. UI. (44)

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

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

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

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-Į 
mas veltui.

Už $7J»0:
2 sv. kavos, 1 sv. sviesto. 1 sv. pie

no miltelių, sv. arbatos. 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. rulrraus gabalėlių, 2 
sv. tau**, I kenukas kondensuoto

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.)

3 svarai kavos, 2 sv. sviesto, 1 sv. 
pieno miltelių. % sv. arbatos. 1 kvor
ta Mazola aliejaus, 4 sv. cukraus ga
balėlių, 2 sv. taukų, 1 'A sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

Su užsakymu reikia prisiųsti čeki 
arba money orderį ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, ka daryti su siunti
niu jeigu jį j nebotu galima nurody
tam asmeniui įteikti: pavesti ji sto
vyklos vadovybei ar gražinti siuntė
jui atgal? Gražinimų siuntėjas turės 
apmokėti.

Užsakymas ir pinigus prašome šių 
ati mums žino adresą:

Lithoanian AM Aaaaeiation, Ine„tt au W

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos 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 Broadsray, South Boston 27, Man.

I
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AUTOMOBILIO 
NELAIMĖJ SUŽEIDĖ 

DAKTARĄ D. PILKĄ

IŠ BALF’o VEIKLOS

Rugpiučio 9 d. vietos 
BALF’o skyriaus valdyba 

Sekmadienio vakare Dr. turėjo posėdi kaitų su ruo

SJivn^aA«D RAYNHAu!ciCapkevi"ns- Kostas Čepai- 6S Milionai Maine Bulvėm*PIKNIKAS RAYNHAMT tis> Jadvyga Drobaviėienė., ---------
,. , j- Burgis Dvareckas, Teresė Federalinė valdžia išlei-

■ oi%^kuke<ide Farmoje° Alfonsas Gal- do 65 milionus dolerių
ruošiamas didelis Lietuvių 
Melodijos Valandos^ pikni
kas. Piknike bus išdalyta 
daug visokių dovanų—pui
kus televizijos aparatas,

kauskas, Justinas Gečiaus- Maine valstijos Aroostook 
kas. Anelė Gerkienė, Petro- apskrities bulvių kainų pa- 
nė Gęįnkevičius, Juozas Gri- laikymui. Iš mokesčių su- 
tėnas, Antanas Gedgautas, i rinkti pinigai išleisti, kad 
Antanas Grigaliūnas. Jero- vartotojai turėtų brangiau 
nimas Grotužas, Zigmas

WORCESTERE
PASIDAIRIUS

D. Pilkai grįžtant mašina iš 
Dorchesterio namo ir su
kantis iš pajūrio į G St., So. 
Bostone, į jo mašiną įvažia
vo Stanley Urbono mašina. 
Abi mašinos susikūlė, o Dr. 
D. Pilka buvo smarkiai pri
trenktas ir vienas jo petys 
ir koja skaudžiai užgauti. 
Daktaras Pilka dabar guli 
namuose. Nuodugnaus ligo
nio tvrinėjimo dar nebuvo 
darvta, bet daktaras mano. 
kad koja gal nėra sulaužy
ta. Linkime daktarui Pil
kai greit pasveikti.

Ši Šeštadienį L. Remti 
Draugija Siunčia Pakietus

šiamos rinkliavos ir spaudos 
komisijomis.

Tarp kitko buvo nutarta 
prašyti visų lietuviškų orga
nizacijų atstovų sudaryti są
rašus
tiktų dalyv
liavoje. Bostone rugsėjo 
(September) 10 d. Taip pat 
nutarta pasiusti į organiza
cijų susirinkimus BALF’o
atstovus, kurie mielai paaiš-j'pas i m a ty m o Raynhame, 
kins ruošiamos rinkliavos

Grybinas. Stasvš Hvimi. 
sma ir rtaus dalrfcu. . | Kaietonas Jakaitis. Feliksas 
:..Plk;"1.k;ea, knria . Adrija, Kruė-

lių paroda, kurią ruošia 
Warris Furriers iš Brockto
no. Parodos rengėjai pa
skyrė viena gražią įžangos

kauskienė, Albinas Laucius, 
Zigmas Lirgameris. Juozas

už bulves mokėti.

Lankėsi Svečiai

Praeitą šeštadienį musų
Nasvytis, Stasvs Petraitis, redakcijoje lankėsi Mykolas 
Kleopatra Ruzgienė. Vacio- J>en£r>'s’ k3 tlk atvykęs iš

Kaip jau buvo rašvta 
praeitą savaite, ši šeštadie
ni. rugpiučio 20 d. pavaka
rėj 5 vai., Sandaros svetai
nėje Lietuvai Remti Draugi
ja pakuoja maisto ir drapa
nų pakietus tremtiniams. 
Maloniai kviečiami į talką 
visi galintieji prie to darbo 
prisidėti bet kuo.

APSIDRAUSK NUO LI
GOS IR NELAIMĖS

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

Visais insurance reikalais 
kreipkitės į (nuo35)

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

SO 8-2483

Lietuviai Dalyvavo 
Tautybių Festivalyje

Praeitą savaitę Worcester 
mieste buvo suruoštas “tau
tybių festivalis,” kuriame 
dalyvavo įvairių tautinių 
grupių šokikai, dainininkai 
ir muzikantai. Trečiadienio 
vakare užbaigiant festivalį 
pasirodė ir lietuviai: armo- 
nistų kvartetas, vedamas 
Mrs. Burdulis, dalyvaujant 
Julijai Sinkevičiūtei, J. Sa- 
vage ir P. Chunis; šokikų 
grupė, dalyvaujant Mrs. Ju
lija Lendraitis, Mrs. Adelė 
Dailida, Mrs. B. Birlitz, 
Mrs. Helen Juges, Mrs? Ann 
Senkievich ir Mrs. Mary 
Young; J. Dirvelio vedamas 
Aušrelės Choras padainavo 
keletą liaudies dainelių ir 
programą užbaigė jaunų j jį 
bubnininkų ir dudorių or
kestras. Publika lietuviams 
nesigailėjo aplodismentų.

—o—
Draugų Vinco ir Uršulės 

Ašmenskų sunaus Alfredo, 
žuvusio karo lauke Vokieti
joj, kunas liepos mėnesį bu
vo parvežtas į Worcesterį ir 
čia su iškilmingomis kariš
komis apeigomis palaidotas. 
Tų liūdnų iškilmių proga 
draugai reiškė užuojautos 
draugams Ašmenskams.

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

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

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

628 E. Broad way. So.
Tel. SO 8-4148

laimuže padės. nas Tu Danutė Valin- slankyti Amerikoje levai
{Lietuvių .Melodijos Va- aus, Vladas Vienažindis, dienų, aplankyti sunkiai 

landos radio pikniką ren; | Vladas Viskantas ir Vincas serganti broli Juozą Keng- 
giasi seni ir jauni, lad, iki žukaitis. H So* Bostone ir brolį An

taną Kengrį. Svečias paei
na iš Papilės, Šiaulių apskr., 
ir rodė keletą fotografijų 
bolševiku sušaudytų lietu-

Lakeside Farmoje, šį sek
madieni.techniką ir jos tikslus.

Nutarta prašvti arkivys
kupą Cushing ir maiorą J.
M. Čiir'ey paremti lietuvių . BOSTONA ATVYKO 
rinkliava atitinkamais atsi DAUGIAU TREMTINIU 
šaukimais. _____

A^d-aŠ% BALF o Rugpiučio 15 d. laivu
nę, Mo E. Broadvvay. South „Gen*VaI Sturefe.. j Bosto. 
Bostone, pagyvėjo tremtinių , k 44 ]ietuvi fcj_
Urpusavis susižinojimas n « d Vokietijos. At*ko: 
darbų bei butu suradimas VIada? Ada^avičius> Br0.
kiek palengvėjo. _ e vis . Aleksandravičius. Mi- 
dar yra daug naujų ateivių. R Auį,.a j Balionis
kūne ieško darbo ir buto.

R. K-s.
PAVOGĖ 60 CENTU.

SĖDĖS 5 METUS

BALF’o skvriui tenka kai 
kurias, sunkesnei padėtv 
esančias šeimas ir medžiagi
niai paremti.

Visi tautiečiai, kurie tikLankėsi Prof. Kačinskas ir
Rašytojas A. Gustaitis J žinote kur galima gauti bet 

koks darbas ar butas, malo-
Šį pirmadieni musu įstai

gą aplankė prof. H. Kačins
kas su rašvtoju Antanu Gus
taičiu. Pirmasis vra atvv-

nėkite asmeniškai, telefonu 
ar raštu pranešti BALF’o 
reikalų vedėjui A. Juchne
vičiui. 545 E. Broadu av, So

kęs iš tremties jau keletas j Bostone. Telefonas SO. 8- 
mėnesiu. o pastarasis vos 0605.
tik keletą dienu ir neturi 
dar nei darbo, nei buto. Lai
kinai p. Gustaitis yra apsi
stojęs pas Petrą Tamulionį. 
1790 Columbia R r., bet no
ri susirasti atskirą dvejų- 
trijų kambarių butą su vir
tuve. nes turi su savim žmo
na ir kūdikį. Taip pat rū
pinasi susirasti ir koki nors

Koresp.

Tremtinių Susirinkimas

Tremtinių Ratelio Bosto
ne valdyba kviečia visus 
tremtinius, gyv e n a n č i u s 
Bostone ir jo apielinkėse. 
susirinkti penktadienį, rug- 
piučio 19 d.. 7:30 vai. va-

užsiėmimą. Todėl iei kasi^ju^^ paminklinėje mokyk-
žino kur koki nors darbelį, 
?rba turi butą. tegul prane
ša apie tai rašytojui Gustai
čiui. Jis norėtų apsigyven
ti South Bostone ir darbuo
tis musų kolonijoj.

Advokatas Bagočius
Išvyko Atostogų

Adv. F. J. Bagočius su 
žmona praeitą sekmadienį 
išvyko atostogų į Arizonos; 
valstiją pas dukterį. Atos
togose bus dvi savaites ir 
per tą laiką nepriiminės kli
entų ofise. Po dvejų savai
čių mano grįžti, o žmona 
paliks ilgesnį laiką su duk
teria Arizonoje.

Lankėsi Svečiai iš Toronto

Viktoras Barčaitis, Albinas 
Bielskis, Kazys Butvytis, 
Vytautas Butanavičius, An
drius Bylaitis. Edmuntas

loję prie šv. Petro lietuvių 
bažnyčios, So. Bostone. Su
sirinkime BALF’o atstovas 
painformuos apie ruošiamą 
viešą rinkliavą Bostonol 
mieste ir bus pasitarta ki
tais aktualiais tremtiniams! 
klausimais.

Valdyba. Į

Gabija ir Sandarietės
Turėjo Išvažiavimą

Šį pirmadieni musu ištai
goje lankėsi draugai J. ir 
U. Grinskiai iš Toronto. At
vyko i musu miestą atostogų 
proga, svečiavosi pas drau
gus Stukus ir Aleknas Bos
tone, pas Lapeikius Bridge- 
watere, buvo nuvykę i Con
necticut valstija ir išvyko į 
New Jersev. Svečiai atsi
naujino laikrašti ir paliko 
“Tėvui” čevervkams palo
pyti rublinę dovanų.

Ačiū Maloniems Svečiams

Praeitą sekmadienį Gabi-Į 
jos Choras sykiu su Sandaros 
moterų klubu turėjo smagų j 
išvažiamimą draugų F. Ro
žėnų farmoje, Raynhame. 
Piknikas buvo suruoštas ga
na paskubomis, todėl dau
gelis Gabijos draugų nega
lėjo būti. Bet užtat pikni
ke buvo nemažai nauiųju 
ateiviu, kurie idomauiasi 
Gabijos Choru. Linkėtina, 
kad naujieji ateiviai prisi
dėtu prie Gabijos Choro ir 
padėtų mums tęsti kompo
zitoriaus Miko Petrausko 
pradėtą darba.. Prof. Ig. 
Končius kalbėdamas taip ir 
patarė tremtiniams padary
ti. Trumpai dar kalbėjo F. 
Rumskis ir S. Jokubauskas.

Piknike buvo bendri dd. 
Rožėnnų pagaminti gardus 
pietus, o paskui buvo dainų 
ir žaidimų.

Koresp. S. Valka vičius.

Sekmadienį, rugpiučio 14 
d., Gabijos Choras ir South 
Bostono Sandaros moterų 
klubas turėjo mano ukvie 
savo metini pikniką. Už 
malonų atsilankymą, už 
gražias dainas ir žaidimus 
tariu širdingą ačiū gabijie- 
čiam. Aš ir mano šeima 
linkime Gabijai ir moterų

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkoju Lietu
vai Remti Draugijos gerbia
mam pirmininkui n. J. P. 
Tuinilai. p. p. Aldonai ir 
Vytautui Končiams, gyve
nantiems So. Bostone, už 
tarpininkavimą sudarant su
darant sutartis man ir ma- 

klubui puikiausio pasiseki-,no sunui atvvkti į USA.
mo jų darbe.

Frank Rožėnas.
Stasė l.izdenienė ir 
Sūnūs Ričardas.

vių Papilėje rasams trau- 
Raymond Stokes. 26 me- kiantis iš Lietuvos 1941 m. 

tų worcesterietis, birželio 4 Kartu ssu Kanados svečiu 
d. pavogė 60 centu vienoje buvo atsįlankęs ir drg. Juo- 

avineje. L z tai Fitch- zas §alaviejus iš Worcess-
Durgo teismas u nuteisė si tpr
pirmadienį kalėti nuo 5 iki ———122-----------------------
j me^ . kalėjime. Tiek Musų tėvų kraštas Lietu- 
daug vagis gavo todėl, kad
jis jau ne pirmą kartą pa- va buvo ir bus laisva. Lietu- 
kliuva į bėdą dėl vagysčių. vos išlaisvinimo siekia Ame- 

" ” 7~ rlkos Lietuvių Taryba ir jos
U ^S*dbt‘ “Kdvykdomas Vajus. Paremki 
leivi”. Metams $3.00. tautieti, tad jos darbus!

Lietuvių Melodijos Valandos Milžiniškas

PIKNIKAS!
GRAŽIOJ DIDELĖJ ROŽĖNŲ UKĖJ

LAKESIDE FARM RAYNHAM, MASS.

Sekm., Rugpiučio-August 21,1949
Atvažiuokite į Didžiausį Lietuvių Sąskridį Naujojoj Anglijoj 

GROS 8 MUZIKANTŲ AL STEVENS ORCHESTRA
jf ♦ t

Bus gražių dovanų; didelis ežeras, kur galėsite maudytis ir laivelis pasivaži
nėti, paplaukioti. Bus graži programa ir kitokių įvairumų.

KAILIŲ PARODĄ SURUOŠĖ WARRIS FURRIERS IŠ BROCKTON
$150.00 Tikrų, Natūralių Žebenkščių Šalikas (Mink Starf) Paaukotas per 

Warris Furriers , Skiriamas kaip Dovana prie įžangos

KITOS DIDELĖS DOVANOS:
1. Admiral 3-in-l Magic Mirror Television, FM-AM Dvnamagic Radio, 

2-Speed Automatic Record Player Console, taking all sizes of records.
2. Frigidaire, 7 Cubic Foot Refrigerator. ,
3. Speed Queen Washing Machine.
Ir daug kitokių gražių dovanų, sudovanotų Naujosios Anglijos biznierių

KEI.ROUYS: Nuo Providence. Route No. 44 iki No. 104; Šiuo keliu privažiuo- 
jama Lake Side Farm. Nuo Bostono važiuojama Route No. 138 iki musų kelrodžio 
ir sukti į kairę Elm St į Lakeside Farm viena mylia. Nuo Bndyewater Rouote No. 
104. Nuo VVorcester Route No. 140, tada sukitės Į kairę į No. 106. vėliau į dešinę No. 
138 iki musų kelrodžio.

Klausykitės Lietuvio Melodijos Radio Valandos kiekvieną sekmadienį nuo 11 iki 12 
iš stoties WTAO, 740 K.

v.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: ne S Ud d 

Ir ne 7 IU S

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefonas: 8OUth Boston 1SM

Vietos veikėjai Kleofas 
Zurlis ir Juozas Pupka buvo 
išvykę savaitei atostogų 
prie jurų. Grįžo įraudę, 
kaip indijonai, bet paten
kinti.

—o—
Sandariečių g e g u ž i n ė 

įvyksta šį sekmadienį, Bab- 
rauskų darže, Leicester, 
Mass. Dainuos Aušrelės 
Choras ir solistai Ona Dir- 
velienė ir Jonas Spirauskas. 
Kelis žodžius pasakys Pra
nas Aukštuolis, varpinnikų 
veikėjas. Gros Dirvelio or
kestrą.

Budraitis.

RADIO PROGRAMOS

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

1— Wally Jason’s orkest
rą.

2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programų! prašome 

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

Steponas Minkus

Kambarys su Baldais

Vienam vyrui kambary? 
South Bostone. Yra mau
dynė ir šilima. $3.50 į sa
vaitę. Kreiptis į 848 E. 4th 
St, pirmas aukštas.

PARSIDUODA BIZNIS

Restoranu su alum ir vy
nu, 7 dienų license, geroj 
vietoj, dėl išvykimo iš Bos
tono parduodamas pigiai.

Sužinoti pas Antaną Juk
nevičių, Lithuanian Agen- 
cy, 545 E. Broadvvay, So. 
Boston. Tel. S0. 8-0605.

VISTŲ FARMUKft PARDAVIMUI

Randolph. netoli Bostono, parsi
duoda 3 akrų akis su 8 kambarių 
namu. kuri galima pertaisyt 2 šei
mynom. Be to, yra vištininkas ir 
vaismedžių. Kaina Plates
nių žinių duot:

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

Tel. BL. 8-2281.
(33)

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
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 ROAD 
arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS .
Office Tel. SOboston 8-0948
Ree. 17 ORIOLE STRER 

Weet Rezbury, Mass.
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BROADVVAY.
SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL. Rimbai Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Movera)

Perkraustom
Na pat ir j to-1 
timaa vietas.
Saugi priežiūrų,

326 BROADMAY,
SO. BOSTON. MASS. 

TeL SOuta Boaton S-441S

f




