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Bolševikai 'Grasina’ Nutraukti
Korėjos Paliaubų Derybas

Reikalauja Žūt Būt 38-tos Paralelės Paliauboms; Pako- 
misija Posėdžiauja, Bet Nesusitaria; Ginčas dėl 

“Neutralumo” Sulaužymo; Vronte Vyksta
Smarkesni Susirėmimai

Korėjos paliaubų derybos 
praeitą savaitę ėjo “pako- 
misijoj” iš. keturių delega
tų, po du nuo JT ir bolševi
kų, kinų ir korėjiečių. Bet 
pakomisija irgi nepajėgė 
susitarti dėl “paliaubų lini
jos.” Bolševikai vis dar 
reikalauja, kad paliaubos 
butų daromos palei 38-ją 
paralelę, o Aliantai siūlo 
dabartinę fronto liniją pa
liauboms.

Komunistų radio iš Peki
no “grasina,” kad derybos 
nutruksiančios, jei “Ame
rikos imperialistai” nepri
ims “teisingų ir protingų” 
bolševikų reikalavimų. Bet 
Aliantai skaito, kad dabar
tine ii ulito linija, iškovota
kareivių krauju, yra ir tei
singa ir protinga ir bolševi
kų reikalavimų, rodos, ne
mano priimti.

Bolševikai šią savaitę iš
kėlė skundą. Jie sako, kad 
jų patruliai Kaesong neut- 
ralizuotoj srityje buvo už
pulti ir vienas kareivis bu
vęs užmuštas. Jungtinių 
Tautų jėgų viršininkai tyri
nėjo tą atsitikimą ir sakė, 
kad kokie tai civiliai parti
zanai apšaudė kiniečių pat
rulius ir, rodos, vieną kinie
tį nušovė. Todėl jokių iš
vadų iš to bolševikų skundo 
Aliantai nemano daryti, nes 
užpuolikai nebuvo Aliantų 
kareiviai. Bolševikai Kae
song mieste suruošė nušau
tajam kiniečiui “karnivali- 
nes” laidotuves su prakal
bomis, vėliavomis ir “pasi 
piktinimo” demonstracija.

Lenino Mirties
Dieną Nešventė

Maskvos vyriausybė pa
skelbė, kad Lenino mirties 
dieną Rusijoj nebebus 
šventė ir visi tą dieną turės 
dirbti. Per 27 metus ta 
diena Rusijoj buvo švenčia
ma, o dabar staiga šventė 
panaikinama.

Rusijos vyriausybė aiški
na, kad “daugumas darbi
ninkų” reikalavo tą dieną 
dirbti, o ir šiaip, sako ta 
vyriausybė, nedera mirties 
sukaktuves minėti šventė
mis. Kaip Maskvos vyriau
sybė sužinojo “darbininkų 
daugumos” nuomonę, ji ne
sako, o dėl šventimo mirties 
sukaktuvių proga, tai ta pa
ti vyriausybė per 27 metus 
įsakydavo tą dieną švęsti. 
Stebėtojai sako, kad Stali
nas nori iš rusų atminties 
išstumti Leniną, kurio raš
tai ir mokslas mažai tesi- 
derina su Stalino politika.

SVARBIOS ALIEJAUS DERYBOS IRANE

Anglijos ir Irano atstovai Teherane tariasi dėl aliejaus kasyklų eksploatacijos. De
rybos vyksta labai sunkiai, bet susitarti re kia, r.es nei Vakarai nei Iranas negali pe
ikti aliejaus klausimą neišspręsą.

Naujos Derybos dėl Darbo Federacija Morse Pažiūra į 
‘Nuomos-Paskolos’ Prieš CIO Unijas MacArthur Reikalą
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Prezidentas Sako, Maskvos 
'Taikingumas’ Neširdingas

Tušti Žodžiai Nėra Taika; Tegu Maskva Įrodo Darbais 
Taikos Norą; Tegu Neužkaria Smurtu Kaimynams 

Bolševikiškus Režimus; Tegu Neremia Agresi-
sijos, Tegu Nekliudo Taikos su Austrija, 

Vokietija ir Japonija

Bolševikų kareiviai kai 
kuriose fronto vietose kvie- '* 
čia JT karius “daryli pa- 
liausbas” nelaukiant pa
liaubų derybų rezultatų 
Kiniečiai užprašo amerikie
čius ir kitų tautybių JT ka
rius į “susibroliavimo pa- 
reš” tarp fronto linijų, bet 
kol kas tokių
nebuvo.

Tuo tarpu fronte pagyvė
jo karo veiksmai. JT jėgos 
daro dalinus puolimus ir 
vietomis “išlygino” frontą, 
nustūmė bolševikus iš kai 
kurių išsikišusių fronto vie
tų. Ore praeitą savaitę ir 
šios savaitės pradžioje įvy 
ko keletas didelių susirėmi
mų, kuriuose keli bolševiku 
lėktuvai buvo numušti. JT 
lėktuvai visą savaitę daužė 
bolševikų užfrontį, susisie
kimo kelius ir kariuomenės 
koncentracijas, o JT karo 
laivai bombardavo šiauri 
nės Korėjos pakraščius

Vėliausiomis žiniomis de 
rybos Korėjoj dar nebuvo 
nutrukusios ir pakomisija 
vis dar posėdžiauja, nors ir 
be vilties susikalbėti.

“parių” dar

Mirė Laikraščių 
Magnatas Hearst

William Randolph Hearst, 
daugelio laikraščių savinin- 
cas, mirė rugpiučio 14 d. 
3everly Hills, Calif., sulau
kęs 88 metų amžiaus.

W. R. Hearst pagarsėjo 
kaipo laikraščių leidėjas. Iš 
vieno laikraščio, palikto jo 
tėvo, jis padaugino savo 
dienraščių skaičių iki 23 ir 
leido kelis žurnalus. Kai
po laikraštininkas Hearst 
įvedė Amerikoje “geltoną- 
ą spaudą,” kuri vaikosi vi

sokias sensacijas ir taiko į 
masinį skaitytoją.

W. R. Hearst buvo milio- 
nierius ir vertėsi visokiais 
kitokiais bizniais. Jis kar
iais dėdavosi “eilinio žmo
gaus” prietelių, visada at- 
tovavo nacionalistišką po

litiką ir bandė išeiti į poli
šką, bet balsuotojai, nors 
ir skaitė jo laikraščius, bet 
jo nerinko jokioms atsakin 
goms pareigoms.

PACIF1KO INSTITUTAS 
‘RAUDONAS KAIP ROŽĖ’

Maskva praeitą savaitę 
pasiūlė atnaujinti gegužės 
mėnesi nutrauktas derybas 
dėl “nuomos-paskolos” 11 
bilionu nurašymo. Derybos 
buvo nutrauktos todėl, kad 
Maskva ne tik nesutiko pri
imti Amerikos pasiūlymo 
dėl atsiteisimo už tą milži
nišką karo metų paskolą, 
bet visai nenorėjo net dis- 
kusuoti kai kurių Ameri
kos reikalavimų. Maskva ir 
į jai pasiųstas notas dėl to 
atsiteisimo už “nuomą-pa- 
skolą” nieko neatsakydavo.

Dabartinis Maskvos pa
siūlymas atnaujinti derybas 
Washingtone vertinama, 
kaip naujas “ėjimas” Mas
kvos taikos ofensyvoj. Bet 
kokia to pasiūlymo vertė 
yra pasirodys tik derybose, 
kiek Maskva sutiks atlygin
ti už gautus virš 11 bilionu 
paramos karo metu.

Amerika reikalauja atsi
teisti tiktai už tuos dalykus, 
kuriais Rifsija ir po karo 
naudojosi ir prašo iš viso 
800,000,000 dolerių už virš 
11 bilionu dęlerių vertės 
pagalbą. Amerika nori at
gauti ir.virš 250 laivų, ku
riuos rusai dar ir dabar 
naudoja, bet nenori grąžin
ti.

NUŽUDĖ AŠTUON1US 
RUSŲ KARININKUS

Buvusi bolševikų Eliza
beth Bentley liudijo kon
grese, kad “Institute of Pa
cific Relations” jos žinio-

Amerikos Darbo Federa- Republikonas senatorius 
cijos vadovybė savo posė- Wayne Morse, kuris buvo 
ciyje Montreale, Kanadoje, narys senato komisijos gen. 
nutarė nutraukti bendra-. MacArthuro atleidimui ty- 
darbiavimą su CIO unijo- rinėti, paskelbė savo nuo- 
mis “United Labor Policv” monę apie generolo atleidi- 
komitete. Oficiališkai san- mą ir sako, kad prezidentas 
tykių nutraukimas dar nė- Trumanas butų neatlikęs 
ra paskelbtas, bet spaudos savo pareigos, jei nebūtų to 
pranešimai sako, kad A. D. generolo pavaręs iš vietoc. 
Federacija skaito laiką pri- Senatorius sako: Gen. Mac- 
brendusį eiti prie visiško Arthur pats save apkalti- 
unijų sujungimo, nes pri- no, jis parodė tokį neprie- 
puolamas bendradarbiavi- lankumą administracijos 
mas yra nepatenkinamas, vedamai politikai, kad bet

CIO unijos sako, kad koks prezidentas, republi 
Darbo Federacijos argu- konas ar demokratas, butų

Suimti Dar I Prezidentas Trumanas
Šeši Komunistai Persiuntė kongresui Sovie- &esi nomumSKU t}} Rusijos vadinamo prezi-

___ . _ dento, N. šventiko, laiška
FBI praeitą savaitę sue- apje Rusjjos taikingumą ir 

me dar sesius bolševikų va- ta prOga įspėjo kongresą, 
dus, kurie kaltinami taręsi p-ad Rusijos neva taikingu- 
ir mokę nuversti teisėtąją mas yra tiktai apgaulė. Tai- 
salies vyriausybę. Suimti Rįngumuį įrodyti Maskva 
steye Nelson, įtartas smpi- turėtų daryti daugiau> negu 
nejime Rusijos n^udai pei kalbėti už taiką, sako
karą, Wilham Albertson, Tmmanas ir tęsia:
Detroito komunistų organi- T - o - , • u-zatorius; Benjamin L Ca- rvJei. SoYiet* vyriausybe 
reathers iš Pittburgho, *lkrai. non Pritinti tai- 
James H. Dolsen iš Htts- kost Įgyvendinimą ji gali 
burgho, Andrew R. Onda ™s\otl n/ek?ntusl Jungtinių 
irgi iš Pittsburgho ir Irving Ta?.tl* autontetą; ji gali nu- 
Weissman iš New Yorko. ,sto?. remuvsl .^mkluotas

Visi suimtieji padėti į ka- . k“na8 P*""^
J r * Jungtinių Tautų organiza

cija; ji gali palengvinti at-lėjimą iki bus pristatyta 
ieija. Iš viso jau yra

suimtų 46 komunistų vadai.

3 Mil. Nelegališkų
Ateivių Amerikoje
Senatorius McCarran sa- 

<o, kad Amerikoje yra nuo 
3 iki 5 milionų nelegališkų

statymą taikos šu Vokietija, 
Austrija ir Japonija; ji ga
li nustoti vartojusi jėgą pa
laikymui kituose kraštuose 
režimų, kurie neturi gyven
tojų pritarimo; ji gali nu
stoti rėmusi perversminin
kus kitose tautose: ji gali 
nustoti kraipyti teisybę ir 
kreivai aiškinti kitų vyriau-

dl&uoS A^Ta”- ir

vyksta iš Kanados, iš laivų 
uostuose, iš Meksikos ir iš

gali nustoti mindžioti po 
kojomis pagrindines žmo-

mentai už bendradarbiavi
mo nutraukimą neišlaiko 
jokios kritikos.

Bolševikų Kankiniai 
Bailiai Skundžasi

Vv’ittenberge. lytinėj Vo
kietijoj, rusų kariuomenės 
kazarmėse bolševikų politi
nė policija atrado antistali- 
niškus atsišaukimus. Aštuo- 
ni karininkai ir puskarinin
kiai buvo apkaltinti apie 
tuos lapelius žinoję ir buvo 
politinės policijos sušaudyti 
Arado lėktuvų fabriko lau
ke.

Audra Užmušė 115
mis buvęs “raudonas kaip 
rožė” ir daug pasitarnavęs 
bolševikų propagandai ir 
paruošimui bolševikiškų Į Didelė audra iš Jamaica
laimėjimų Azijoj. Tą in- per Jukatan ritasi link
stitutą kongresas tyrinėja

Praeitą trečiadieni, rug
piučio 9 d. apie 20,000 bol
ševikų iš rytinės Berlyno 
dalies bandė pademon
struoti vakarinėj miesto da
lyje. Jie trijose vietose įsi
veržė į vakarini Berlyną ir 
pradėjo sukauti prieš Ame
riką, Angliją ir vakarinę 
Vokietiją. Vakarinio Ber
lyno policija Įsiveržėlius iš
vaikė su lazdomis ir gaisri
ninkų vandens siurbliais. 
Kai kurie jaunieji demon
strantai grižo i lytinę mies
to dalį apdaužytais antau 
siais.

Praeitą šeštadienį 6.000 
bolševikų rytinėj miesto da
lyje surengė "protesto mi
tingą” prieš vakarinės mie
sto dalies policiją ir sakė, 
kad “imperialistų” policija 
juos užpuolusi ir daužiusi. 
Bet protestuojantieji nepa
sakė. kaip jie atsidūrė va
karinėj miesto dalyje, kur 
jie nebuvo kviesti.

apsileidęs savo pareigose, 
jei nebūtų tokio karo vado 
pašalinęs nuo vadovybės.

Jei generolas turėjo skir 
tingas pažiūras į Amerikos 
politiką, jis turėjo pasi
traukti iš savo pareigų ir 
kaipo civilis vesti kovą už 
savo pažiūras, bet užuot tą 
daręs generolas MacArthur 
bandė pastatyti save aukš
čiau savo viršininkų ir to
dėl ji reikėjo atleisti.

Šen. W. Morse sako, kad 
8 republikonai, tyrinėjimo 
komisijos nariai, kurie pa
skelbė savo atskirą rapor 
tą apie generolo atleidimą 
ii kaltina prezidentą, daro 
klaidą. Pati komisija nu
tarė visais balsais prieš 3 
jokio raporto neskelbti, nes 
ji negalėjo susitarti dėl vie
ningo raporto, o skelbimas 
dvejų raportų butų tik at
naujinęs ginčą dėl MacAr
thuro atleidimo.

Atmeta Jungtinių Tautų 
“Spaudos Konvenciją1

Kubos. Kasmet virš 500,- ?.a® teises ir laisves tr gali 

000 nelegalia,, ateivi, yra
pagaunam. Meksikos pasie- sumažj„ti ginklaįįmąsi 

^Tarpe nelegališkų ateivių|kontroliuoti atomin« eneI"

yra banditų iš Sicilijos, ko
munistų agentų ir daug ne
pageidaujamų elementų, 
kurie normaliu keliu nega
lėtų gauti leidimo atsikelti 
čia gyventi.

Žymieji nelegališkų at
eivių “lizdai” yra Windsor, 
Kanadoje, prie Detroito, ir 
Kuba. Vien New Yorke esą 
apie 250,000 nelegališkų at
eivių.

LEIDŽIA KELTI
UŽDARBIUS 2 NUOŠ.

Eric Johnston, ūkio sta 
bilizatorius praneša, kad 
dėl pabrangusio pragyveni
mo darbininkų uždarbiai 
gali buti pakeliami virš se
niau leistų 10% dar du 
nuošimčiu, jei reikalavimas 
dėl tokio uždarbio pakeli

giją taikos interesuose.

Kol Rusija nerodo taikin
gumo darbais, tol Amerika 
turi buti pasiruošusi ginti 
savo ir pasaulio laisvę.

Prezidentas siūlė kongre
sui nemažinti lėšų “Ameri
kos Balsui,” nes dabar ypa
tingai svarbu parodyti vi
soms tautoms Amerikos tik
ruosius siekimus ir ypač 
svarbu pavergtoms tautoms 
duoti žinių apie laisvojo pa
saulio siekimus.

Vyriausybė prašo, kad 
kongresas “Amerikos Bal
sui” skirtų 115 milionų do
lerių. Atstovų rūmai tą su
mą sumažino $30,000,000.

Kongresas su dvejų mė
nesių pasivėlavimu pasku
bomis svarsto 1951-52 me
tų biudžetą ir pinigų skyri
mą pagal priimtus nutari-

Meksikos ir JAV pakraščiu.

10 Užmušė. 19 Sužeidė

Fort Dix, N. J-, kareivių

Amerikos vyriausybė at
metė Jungtinių Tautų pa 
ruoštą tarptautinę konven 
ciją, klaidingai pavadintą 
apie “informacijos laisvę.” 
Po kelių metų derybų JT 
surašė sutartį, kuri varžo 
spaudos laisvę, bet ne ją 
užtikrina. Amerika sako,

mo bus padarytas iki atei- mu8' 
nančių metų kovo mėnesio 
1 dienos.

Lenkija Dalyvaus
San Francisco Derybose

PASIRAŠO SUTARTĮ
SU FILIPINAIS

Amerikos vyriausybė pa
sirašo savitarpinio gynimo
si sutartį 3U Filipinų Res
publika, pagal kurią Ame
rika padėtų saugoti Filipi-

Lenkijos vyriausybė pra
nešė, kad ir ii atsiųs savo 
delegatus į taikos su Japo
nija pasirašymo iškilmes 
San Francisco mieste rug
sėjo 4 d. Lenkija dalyvau
ja todėl, kad Rusija siunčia 
ten savo delegatus. Kaip 
Rusijos taip ir Lenkijos de-dėl kilusio įtarimo, kad per Jamaica saloje audra už- stovykloj šį pimadienį nu- kad tokia tarptautinė sutar

tą institutą bolševikai darė mušė 115 žmonių. Tai vra krito lėktuvas ir išsprogo, ti? butų priešinga Amerikos nų nepriklausomybę nuo . _ f *•
įtakos i Amerikos politika pirmoji siu metu Meksikos 10 kareiviu buvo užmušta, konstitucijai ir todėl jos ne-bet kokio gęstančio pa\o- legatai stengsis sutrukdyti 
Azijoj. įilankos audra. ‘ , o 19 sunkiai -įžeista. pasirašys. į jaus iš užsienių u.ikos sutarties pasirašymą.

I



I

Fflapis Antras KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 34, Rugpiučio 22, 1951

3 APŽVALGA 3
PAGALBA UŽSIENIAMS apkaltintas sužalojęs gen. Ei-Į 

... :senhower’io pastangas. . . .”
Amerikos vyriausvbė siu-

lė skirti 8 su puse bilionus $,en- Eisenhouerio po-: 
dolerių užsieniams remti. Purumas paveikė kongre- 
Iš tos sumos 6 su puse bi-i3^* P lel kongresas butų
Ilonai dolerių butų skiriami tlkral pavertęs į niekų uz- 

sienių rėmimo programą, 
tai dėi to butų nukentėjęs 
bendrasis gynimosi reika
las, o ne kas kitas. Tie pa-, 
tys kolumnistai sako, kad 
sumažinimas lėšų užsie
niams remti

militarinei pagalbai karo 
pabūklais, o du bilionai bu
tų skiriami ekonominei pa
galbai.

Kongresas tą pasiūlymą 
svarsto. Atstovų rūmai nuo 
tos sumos jau nukirpo vie
ną bilioną dolerių, o sena
tas gal nukirps ir daugiau.

Daugelis žmonių

“Butų savo ruožtu tikrai pri
vertęs Angliją trauktis nuo jos 
užsibrėžtos ginklavimosi pro-

. ... . gramos ir vietoj išleisti tampranta, kodėl Amerika me-,reikalui 4 bilionus ir 700 milio_ 
ta tokias milžiniškas sumas ny svarų sterlingų ji butų išlei-’ 
“užsieniams remti“? Koks dusi parankesnę ir anksčiau nu-: 
reikalas musų šalies prakai
tą gabenti, j užsienius ir be 
jokio atpildo išdalyti sve
timiems? Iš tiesų, koks čia 
reikalas?

Tas reikalas betgi yra.
Jo vardas yra “Stalinas.” 
arba rusiška imperialistinė 
diktatūra, iš kurios pavo
jus gresia visam dar laisva
jam pasauliui. Tas reika
las yra bendras gynimasis 
prieš gresiantj pavojų, ku
ris yra ir didelis ir visai re
alus, o ne įsivaizduojamas.
Tas reikalas verčia ir Ame
riką ir kitus kraštus galvo
trūkčiais ginkluotis. Dėl to

nesu-

PAUAUBININKŲ TAKSI

Komunistų “jeep”’ veža amerikiečius, palaubų derybų de
legatus į posėdžių vietą. Kaesong meiste. Tame mieste 
penkių mylių rate paliaubos veikia.matytą sumą 3,600,000,000 sva-. 

rų sterlingų. Prancūzai irgi Į 
butų traukėsi nuo jų pasiimtos
sprogstamos vyrų parupinimo dabar taip retai pasirodo, 
programos. Butų buvę ir kito-, kad jį tenka skaityti nepe- 
kių ‘sutaupų’ pas musų kitus riodiniu leidiniu. Šiame nr. 
sąjungininkus.“ yra įdėta kongreso narių at-

Bendrame reikale, vyk
dant bendrą programą, 
kiekvienas sąjungininkas 
turi pasiimtą barą atlaikyti. 
Tiktai taip galima bus grei

siliepimai Lietuvos nepri
klausomybės šventės pro
ga ; J. Kelvytis rašo apie 
mokyklą bolševizmo tvar
koje ir jos paskirtį ir paa-

reikalo Amerika 
savo sąjungininkais padi
dinti ginklavimosi progra
mą visur. Kad musų sąjun
gininkai galėtų savo pasi
imtąją programos dalį ište
sėti, Amerika jiems duoda 
pagalbą ginklais. Bendras 
gynimasis reikalauja ir iš
laidomis pasidalinti pagal 
kiekvienos šalies išgales.

Tą reikalą suprasdamas 
kongresas, nors ir apkarpo 
kiek lėšas užsieniams remti, 
bet visgi jų visai neišmeta 
iš budžeto. Kolumnistai 
Joseph ir Stevvart Alsop sa
ko, kad ir didieji kongreso

tu laiku pastatyti prieš ^tii seka skyrius “Einamie- 
Maskvos agresingumą už- jr Reikalai, kronika ir įvy- 
tenkamai stiprią gynimosi ’kių komentarai, 
jėgą, kuri privers bolševiz- Leidinio gale tęsiama 
mą ne tik sustoti, bet ir bolševikiškų dokumentų 
trauktis i savąjį meškos ki-, skelbimas is Lietuvos, 
ni. ’ ■■ ........... —

Nauji Leidiniai
DARBAS Nr. 5 (12). Lietuvių 

Darbininkų Draugijos ber-

kios išeities nebus.
Nustatymas “paliaubų li

nijos“ neabejojamai turėtų 
daug reikšmės ir politinėse 
derybose dėl Korėjos liki
mo. Pietinės Korėjos vy-j
riausybė jokiu budu nenori' Genialus Kalbininkas 
sutikti, kad Korėja paliktų 
suskaldyta. Prezidento S.
Rhee
no 
stovą
jei bus priimta 38-toji para , ..... . ..
lėlė kaiDO Daliaubu liniia i valytojas, ir čekistas, ir bio- lele, kaipo paliaunu linija. |log^ if kalbininkas> ir tt.

Jei paliaubos butų pada- Apie Staliną, kaip genialų 
rytos ir vėliau prasidėtų1 kalbininką, Maskvos “Lais- 
kalbos dėl Korėjos “klausi-’vė” iš “Tiesos” praneša Ši
mo“ išsprendimo, tai faktiš-, taip:
koji paliaubų linija galėtų “Genialus draugo Stalino 
pasilikti ir politinė linija į darbai kalbos mokslo klausi- 
tarp dvejų Korėjų. Šiauri
nės Korėjos bolševikams 
sunku butų vėliau išsiderė-

Kas Savaite
Stalinas vra “genijus.’

kariauti, tai kokiems ga
lams gudrus žmonės prašo 
tiktai 400 milionų dolerių

mais padėjo pagrindus tary
biniam kalbos mokslui ir da
vė plačią programą jam išvy
styti.“

Ar ne aišku? Stalinas
ti, kad jiems butų užleista 
visa teritorija iki 38-tosios
paralelės, o Aliantai neabe- nusičiaudėjo ir tuoj atsira- 
jojamai reikalautų, kad vi-Jo “pagrindai” ir biologi- 
soj teritorijoj butų pravesti1 jai ir kalbotyrai ir kitiems

NKVD įsakymai ir ragini-;laisvi. nn^nnai, JT priežiu-l mokslams.
* ‘ R v-A Tlk vieno dalyko “Lais

vė” nepajėgtų išaiškinti. 
Stalinas kadaise bandė iš- 
imokyti vokiškai. Vargo,

iubuojančiame 
ne geriau butų, jei arkivys
kupas jam duotų savo pa
laiminimą, nes viską kitą 
jis jau ir taip turi?

O gal arkivyskupas ruko 
kodylą po Franko nosimi 
tik todėl, kad tas diktato
rius greičiau gautų tuos 
menkus keturius šimtus mi- 
licnų dolerių?

x ' A
Juan ir Ieva

Fašistinis Argentinos dik
tatorius Peronas ir jo žmo
na Ieva per savo organiza
cijas išstato patys save į 
prezidento ir vice-preziden- 
to vietas šių metų lapkričio 
mėnesio rinkimuose. Juan 
Peron save išstato į prezi
dento vietą, o Ieva tiktai į 
vice-prezidento vietą.

Toks rolių paskirstymas 
yra aiškiai neteisingas. Ne
teisingas todėl, kad Ieva

mai -valyti” Lietuv, nuo>?*ir kad ^eja t“?
bolševikams neištikimuiu jungta’ APlešus Sabal3 ze“ 

neiSUKlmųjų; mės nuo taurinės Korėjos 
v . .. „T... bolševikų valdymo, leng-

ian Bulletin” išsiuntinėta™ b“tų-ir Korėjoj;plušo, prakaitavo, murdės!,
“Lithuanian Calvary,” at- I>adar>'tl, zroomalų tvarką , kaip musėlė po išrūgas, bet 
muštas atritini leidiniuku "0? !*’?“ ’!em,an.°’ kad| vokiškos kalbos sunkenybių 
Tado V. Tulejos straipsnis bolševikai norės kada nors neįveikė. Ir gruziskas ak
is “Siun” ir "Why Stalin 6utlktl Kor«J4 1 centas ir negabumai kalbų
Mušt Be Tried for Mur- vle"« naPnklauso™l lr d*-, moksle jam neleido Įveikti Labda„,bė3 motina

ateVim mokratiską respubliką. vokiškos kalbos tvirtoves. ;ra Labdarybės mouna.ici-i i Ieva yfa gražesnė, gudres
nė, apsukresnė. Už Ievą 
stovi “moterų partija” ir vi
si grožio išalkę vyrai, o Jo
nas yra tik pridėčkas prie 
Ievos.

Už tą prezidentinę porą 
balsuos “visa” Argentina, 
išskyrus tik Washingtono ir 
Maskvos papirktus išdavi
kus, kuriuos Peronai sten
giasi išgaudyti ir į kalėji
mą sukišti.

Diktatoriška Argentinos 
pora nori Įeiti Į istoriją kai
po pirmieji suvinčiavoti

der?” atmušta 
dinėliu W. Attwood ir S. Korėjos klausimas, ge- žmogus, kurs nepajėgė 
Freidin straipsnis iš Col-iriausiame atsitikime, gali,vienos svetimos kalbos 
liei s magaz.no. išsispręsti tik laikinai, iki įveikti, vra pirmos eilės

Korėjos Paralelė
Korejoj paliaubų dery- 

tainis žurnalas. 32 pusi. Kai- užsikirto dėl 38-tosios 
na metams $1, atskiras nr. paralelės. Bolševikai rei- 
25c. Adresas: 636 Broad- kalauja, kad paliaubos bu- 
way, So. Boston, Mass. t tų daromos palei tą nelem- 
Šiame “Darbo” numery-paralelę, o Aliantai 

je yra Įdėta eilė labai įdo- siūlo sulaikyti karo veiks- 
mių straipsnių. Ypatingai mus ten. kur dabar eina 
žymėtini straipsniai: “Anoj frontas. Ginčas dėl to klau- 
Pusėj Geležinės Uždan- simo taip užsikirto, kad 

paliaubų derybininkai nu
tarė reikalą pavesti “komi-

gos,” nupasakojimas, kaip 
žmonės gyvena totalitari
nėj bolševikų diktatūroj;

. ..... Galvojant Apie Lietuvos
“taupytojai atsargiai dir- Ateiti “ ““ 
ba su “kirviu” tų išlaidų
reikale, ir dargi senatorius 
Robert Taft pasisakė už tą 
milžinišką sumą, nors se
niau ketino kapoti “užsieni
nes” išlaidas be malonės.
Kodėl taupytojai pakeitė 
savo nuomonę, J. ir S. Al
sop sako:

sijai,” tegu keturi žmonės,
V. Rimanto straip- £? du iš abe« .Pu3"į. * 

snis apie busimos atsikuria-!klau?lma svarst0 alsklna- 
rios Lietuvos problemas;! Ką ta komisija gali išaiš- 
“Lietuvių Darbininkų Drau-: kinti, tas niekam neaišku, 
gija: Kaip Ji įsisteigė ir Ko; bet tuo budu derybos nėra 
siekia?” Juozo Stilsono nutraukiamos ir visas rei- 
straipsnis apie lietuvių dar-Skalas paliekamas atviras, 
bininkų judėjimą Ameriko- Jei viena ar kita pusė persi-
je, jo krizę, skylimus ir galvotų, tai bus paskelbta,
kaip priėjo prie LDD įsiku- jog “komisija susikalbėjo

Iš dalies, be abejonės, nuo- rimo; “Tautų Kalvarijos,” 
Tokajevo pasakojimas apie 
ištisų tautų naikinimą šiau-

monės pakeitimas įvyko todėl, 
kad gerų žinių nesulaukta (apie 
Korėjos taiką). Korėjoj dar 
nėra taikos. Iš dalies taipgi 
pirmas susijaudinimas dėl su
mos didumo aprimo ir senato
riai su kongresmonais turėjo 
progos pažvelgti į tikruosius 
faktus. Bet sunku yra atsi
kratyti minties, kad didžiausią 
Įtaką kongreso minties pakeiti
me turėjo armijos generolas 
Dwight D. Eisenhower.

“Atmetus Į šalį kraštutinius 
izoliacininkus. didelė republi
konų ir demokratų masė tikrai 
ir širdingai nori duoti generolui 
Eisenhower’iui viską, ko jam 
reikia jo pasiimtam darbui at
likti. Jis išaiškino kongreso 
dviem grupėm visai įtikinamai, 
ko jam reikia. . . . Bet ypatin
gai generolo Eisenhower’io var
do buriamoji galia pasireiškė 
ne su kuo kitu. kaip su senato
rium Taftų iš Ohio. Nors se
natorius Taft nebuvo viešai pa
sisakęs, bet buvo žinoma, kad 
jis yra šalininkas numatytus 
vieniems metams pinigus skirti 
dviems metams ir buvo laukia
ma, kad jis vadovaus tai gru
pei, kuri tokias sutaupąs norė
jo daryti.

“Bet senatoriaus politiniai 
patarėjai jam nurodė, kad jei 
jis laikysis savo įprastosios po
zicijos Šiame atsitikime, jis bus

ir derybos vėl bus tęsiamos. 
Kad bolševikai nori pa-

ateis didysis sąskaitų suve
dimas su Rusijos staliniška 
imperija.

kandidatas į “genialius kal
bininkus.” Ir kodėl ne? 
Jei esi diktatorius, tai esi ir 
genijus, bet pirma turi būti 

geniališku- 
tik turimos 

valdžios išvadoje. Nuspirk 
tokį genijų nuo diktatoriaus 
sosto, jis paliks paprasta 
žiurkė ir tik bebus skaito
mas genialiu kriminalistu. 

X
Japonijos Taika

Maskva “pažadėjo” at
siųsti savo atstovus į taikos 
su Japonija pasirašymo iš
kilmes San Francisco mies
te. Taikos sutartis yra pa
ruošta, sutarta, tik bereikia 
ją pasirašyti. Sutarties pa
ruošimą Maskva boikotavo, 
bet į pasirašymo banketą ji 
nori atvykti patriukšmauti. 
Ar kas iš to išeis?

Kad nebūtų “nesusiprati
mų,” Amerikos vyriausybė 
įspėjo Rusiją, jog San 
Francisco konferencija yra 
šaukiama tiktai pasirašyti 
taikos sutartį, o ne ją dis- 
kusuoti. Bet kaip užčiaup
ti Maskvos atstovams bur
nas? Maskva juk kariavo 
lygiai dvi dienas prieš Ja
poniją, ji gavo didžiausi 
grobį už savo “draugišku
mo” sutarties su Japonija

_____  1 Maskva Korėjoj tur būt
otbaviosito noct neapsiskaičiavo ir pasiuntė jdiktatonus, o
atkariautą žemę. Juk pas- • • koreiiečius i kara*mas atsiranda 
kui dėl tos žemės vėl reikė- siau?nn^ korejiecius j karą
tų lieti kraną ir kaip vadai ?nes, ,?®reiosMre?Publ,k« 
galėtų pasiteisinti prieš ka- Per, k‘a!d?' ...Maskva ma- 
reivius, kurie turėtų eiti už- ne’ kad lą>">ejinias bus tik-
kariauti ta pačią žemę, ku- nes ,'r kan“oll«
na jie jau vieną kartą krau-'^“ bolševikams buvo
ju aplaistė ii kurią vadai be Pnsta Į** .užtenkamai Bet, 
i Amerika įsikišo ir reikalasšūvio butų dūdavę priešui.: ... _ * _ vr neisdege. Dabar ir vienai

riniame Kaukaze po antro- baubas daryti prie 38-tosios
jo pasaulinio karo; “Kara
lius Badas,” St. Jogaudo

paralelės yra visiškai su 
prantama. Dabar frontas

straipsnis apie badaujan- ejna. Retomis apie 30 my
ciųjų rezervus pasaulyje, 
ypač Azijoj; “Lietuvos At
statymo Klausimu,” J. Sko- 
rubsko straipsnis; “Liūdnas 
Komunistų Tremtinių Liki
mas Rusijoj,” M. Gudelio 
straipsnis apie tai, kas atsi
tiko su svetimtaučiais ko
munistais, kurie ieškojo 
prie g 1 a u d o s Sovietijoj; 
“Unijos ir Fabrikantai”; 
“Pabaltės Valstybių Prob
lemos,” J. Jurgaičio straip
snis; “Kas Yra Virusai,” 
Dr. Garmaus straipsnis.

Be to, šiame “Darbo” nr. 
yra informacijų ir trumpes
nių straipsnių. Numeris ge
rai suredaguotas, straips

lių į šiaurę nuo paralelės. 
Gauti žemės juostą apie 30 
mylių platumo ir apie 90 
mylių ilgumo tai yra šis tas, 
dėl tiek “nejudomos nuosa
vybės” verta pasiginčyti. 
Bolševikai juo labiau nori 
prieiti prie 38 paralelės, 
kad šiaurėje nuo tos linijos 
yra kalnuotos vietos, kurias 
lengva ginti, o į pietus nuo 
paralelės lengva briautis. 
Jei karas vėl atsinaujintų, 
bolševikai nuo paralėlės vėl 
galėtų siekti Seoulo ir verž
tis i pietinę Korėją.

O kodėl Aliantai nesutin
ka trauktis iki paralėlės? 
Jie nesutinka dėl tų pačių

niai įdomus, tikrai neapsi- priežasčių, dėl kurių bolše-
riksime jį įsigiję.

LITHUANIAN BULLETIN, 1- 
6 numeriai, leidžiamas Lie
tuvių Informacijos Centro 
New Yorke. 32 pusi. Adre
sas: 233 Broadvray, New 
York 7, N. Y.
“Lithuanian Bulletin”

Užkariautą žemę galima 
butų atiduoti tiktai tame 
atsitikime, jei po padarymo 
paliaubų Aliantai sutiktų 
užleisti tą sritį bolševikams, 
kaip tai buvo iki 1950 me
tų birželio 25 d., kada ta 
teritorija buvo bolševikų 
valdoma.

Dabartinė fronto linija 
yra karo lir.i a, ji yra, paly
ginus, lengvai apginama, o 
todėl Aliantai jos nori lai
kytis tol, ko! nėra padaryta 
galutina taika ir kol Korė
jos likimas rėra vienaip ar 
kitaip išspręstas.

Bolševikai patys supran
ta, kad Aliantai negali 
jiems užleisti užkariautos 
žemės, kol nedaroma galu
tinė taika. Bet ar bolševi
kai nori galutinos taikos? 
Jei jie norėtų, jiems nebū
tų taip svarbu, ar karo 
veiksmai sustoja vienoj ar 
kitoj vietoj. Bet, jei jie ma
no vėliau vėl kariauti, tai 
“išprašymas” Aliantų ii 
šiaurinės Korėjos teritorijos 
jiems butų didelis laimėji
mas ir butų Įrodymas prieš 
visas Azijos tautas, kad 
“imperialistai sumušti,” nes 
atiduoda užkariautą žemę 
Kaip dabar padėtis yra, vi
si mato, kad bolševikai yra 
sulupti, nes fronto linija ei
na per jų buvusią teritori
ją

Kariški išskaičiavimai, 
prestižas ir visi kiti sampro-

ir kitai pusei, ir Rytams ir 
Vakarams, Korėjos karas 
yra kaulas gerklėje. Nei jo 
nuryti, nei jo ištraukti ne
galima.

Reikia tikėtis, kad besi
kalbant apie paliaubas Ali
antai nesnaudė ir prisigabe- 
no daugiau kanuolių ir 
bombų, kad, nutrukus dery
boms, bolševikus galima 
butų pasitikti visai rimtai 
ir “įtikinamai.”

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI.

vikai nori juos nustumti 
prie tos paralėlės. Žemė į 
šiaurę nuo paralėlės buvo tavimai verčia Aliantus lai-
iškovota krauju. Kol yra 
pavojaus, kad karo veiks-

kytis dabartinės fronto lini
jos karo paliauboms, jei

mai vėliau, po padarymo, bolševikai nori tokias pa- 
paliaubų, vėl gali atsinau-Įliaubas daryti. Jei jie ne- 
jinti, tai butų nedovanoti- nori, tada teks su jais vėl 
nas dalykas užleisti krauju kalbėtis ginklais, nes kito-

L. A. B. S. Chicagoje.—
Sakote “kovoje prieš niek
šus (bolševikus) nėra ir ne
gali būti jokio ‘excuse’.” 
Sutinkame, kad kovą prieš 
bolševikus reikia vesti, bet 
ta kova, nors ji butų ir 
griežčiausia, turi būti švari, 
o ne vedama iš pasalų, gąs
dinimais, prisidengiant sve
timomis plunksnomis. Ne
reikia užmiršti, kad bolševi
kų pasekėjų tarpe milžiniš
ka dauguma yra ne kokie 
nors piktadariai, bet suklai
dinti, melagingai informuo
ti ir negalvojantieji žmo
nės. Jūsų atsiųstomis in
formacijomis ar medžiaga 
negalėsime pasinaudoti.

Senam Amerikos Gyven
tojui Chicagoje.—Gavome 
tamstos laišką. Nedėsime, 
nes tamsta užmiršote pasi
rašyti savo vardą, pavardę 
ir paduoti savo adresą.

Anna Leinh, Springfield, 
III.—aprašymas tos apga
vystės bus įdėtas sekančią 
savaitę. Ačiū. J šį nume
rį jis pavėlavo.

sulaužymą ir dabar nori 
gauti didžiausią balsą tai
kos sutartį surašant. Kaip
pasakyti Stalinui “šarap”?

x
Arkivyskupas ir Franko

Bostono arkivyskupas 
Cushing parvežė iš Ispani
jos šviežiausios propagan
dos už Ispanijos diktatorių. 
Arkivyskupas atrado, kad 
Franko yra “širdingas, reli
gingas ir kuklus.” Jo eks
celencija bažnyčios princas 
dar sakė, kad Franko yra 
“pasiryžęs ir pasiruošęs” 
mušti bolševikus.

Pagal militariniai apšvie
stą arkivyskupą, Ispanija 
yra “vienintelė Vakarų Eu
ropos šalis, kuri yra ir pasi-

klounai. “Peronų era” nūn 
tiesis nuo prezidentų mie
gamojo iki tolimiausių 
pampų Andų atkalnėse. 
Jei juokingumas užmuštų, 
tie klounai jau senai butų 
sutrūniję.

x
VLIK’o Derybos

Vyriausias Lietuvos Iš
laisvinimo Komitetas ves 
“derybas” su p. Stasiu Lo
zoraičiu dėl “santykių išly
ginimo” ir dėl kitų mūsiš
kei visuomenei nesupranta
mų dalykų. Apie tas dery
bas spauda rašo, kaip apie 
nemažą įvykį.

Pats faktas, kad tokios 
“derybos” yra reikalingos, 
liudija, jog Lietuvos “vada
vimo veiksniuose” vis dar 
nėra baigtas ginčas, kas tu
ri pirmauti: visuomenės su
daryta organizacija, ar či-
nauninkijos liekanos su vi
sokiais “Kybartų aktais” ir 
panašiais monais.

“Derybų” darbotvarkei 
mes pasiūlytume pirmuoju 
klausimų tokį reikalą: Kiek 
pinigų iš užšaldytų kreditų 
Lietuvos diplomatai sugeba 
per metus atšildyti ir kur 
tuos atšildytus kreditus jie 
išleidžia?

Išaiškinus tą reikaliuką, 
liktų visiems sutarti, kad 
ateityje diplomatai savo 
veikloje vadovausis VLIK’o 
nurodymais ir savo ožio ir 
visokių kybartinių aktų ne- 
berodys niekam.

Jei diplomatai su tuo iš 
anksto nesutinka, tai su jais 
ir derybų nėra prasmės ves- 

ryžusi ir pasiruošusi kariau-|ti, tegu jie sau gyvena su 
ti prieš bolševizmą.” savo fanaberijomis, iš ku-

Na, jeigu šiaučius kepa Į rių niekam nėra nei Šilta 
pyragus, o arkivyskupas (nei šalta.
sprendžia apie pasiruošimą —J. D.

f
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Puslapis Trečias
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KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS. NIEKO NEVEIKIA

to niekas nepeikia Amerikos Lietuvių Gyvenimas • »

Kas Girdėt Chicagoje
Dar Neturėjom Kaitrų sueigose, parkuose, pikni-

................................ , .. 'kuose ir tt. Tąsyk įvyksta
Rugpiučio menesio kait- tokių pasikalbėjimų, kurie 

ios Chicagos dar nepalietė. esti verti visuomenės dėme
le?. chicagiečiai tik laik- sjo Sakysime, viename 
i arčiuose skaitome ir per būrelyje pasikalbėjimas ėjo
radio girdime apie nepap- šitaip: 
rastas kaitras Teitas ir kito- į •__ Ąr esi “Draugo” pa
se valstijose. O čia tai kar- žiūrų, kad iš tamstos kiše- 
tais būna ir pervėsu. Ry- nės “Draugas” kyšo? 
tais kartais randame tem-^ —Nebūtinai. Aš skaitau 
peraturą . žemiau 60 laips- visokius laikraščius, ieški
nių, o dieną neperšoka 80 riant garbinančius Staliną.

—Na, o kas patinka ir 
kas nepatinka “Drauge”?

LftKTL’VAS NR. 13 KREČIA ŠPOSUS

Grįždamas iš pavykusio* kare misijos lėktų as “Nr. 13” Korėjos vandenyse, 
damas ant lėktuvnešio denio, staiga užside ;ė. Laimei, lėktuvas labai mažai lėni 
tėjo. o jo pilotas, marinas įeit. Burcher V.. Sheard, atsipirko sulaužyta ranlry

• ''' ’ v .--’1
<•* - ' ? “ >

• > -./'C,

ii

t
leivio” skaitytojus ir prenu-;tion). Penki iš tų jaunuo- 
meratorius bolševikais ir lių yra iš lietuviškų ar lietu- 

' lietuvių tautos žudytojais, viškai mišrių šeimų. Jie tik- 
Bet “Keleivis” kovoja prieš,rai verti gengsterių vardo, 
bolševizmą ir šaukia kovon Jų darbai yra blogio pavyz- 
visus lietuvius dėl Lietuvos dys. Jie ir jiems panašus 
laisvės. Tai kokiu budu i y ra pavojingi visuomenei, 
klebono galvoje pasidarė į nes gali patraukti kitus, 

.bolševikais ir lietuvių tau- Taigi, klausimas, kodėl 
tos žudytojais tie, kurie klebonas tyli, kodėl neįspė-
skaito ir 

[“Keleivį”? Ogi, pasirodo, 
t reikalas yra labai papras- 
,tas: “Keleivis” parašo apie 
klebono darbus ne taip, 
kaip klebonas norėtų.

prenumeruoja > ja tėvų, kad saugotų savo 
vaikus? Pasirodo, kad trys, 
keturi ar daugiau iš jų bu
vo klebono parapijos auk
lėtiniai. Jie tarnavo jam 
prie mišių, vadovavo pro

H♦ I H ♦I

laipsnių.

Gailisi, kad Jaunino Save

cesijoms, buvo
apskritai katalikiškoms or- 

—Va “Draugas” rugpiu- ianigaeijoms? Aišku, kad
!ne.Praeityje lietuvių tarpe čio 4 d. numeris. Korės- , __

pajauninti save stojant į pondencijoje iš Pittsburgho . , ap1(; . _x1 J j t i j j » .pnekaistą, buk minėtosi gi upės kalbančios visų lie-i

“Draugo’

Brocktono Padangėje
Laukia Maikio su Tėvu

išmokyti 
nešti

Bet klebonas nieko nesa
ko nei per pamokslus, nei kaip tinkamiausiai 
biuletenyje apie tuos jau- kryžius.
nuolius, kurie teismo spren-l Klebonas galėtų daryti 
dimu rasti kalti už 43 įsi- įtakos į jaunimą, kad tokie

nytų ir visuomenė susilauk- laužimų, vagysčių ir apiplė-dalykai nepasikartotų. Bet 
Montello lietuviai—ma Pam°kinančio žodžio. Jų Šimų papildymą. Iš tų de- jo balso negirdime. Mat,

lonus žmonėm Tik užsuk l>ave^^niu* keletas Įdomės- vynių jaunuolių du nubaus- klebonui ne tas rupi. Jis 
ti pO penkius metus ir vie
ną dieną kalėjimo, vienas 
aštuoniolikai mėnesių kalė
jimo, o šeši po dvejus metus

draugiją arba apsidrau- rašoma:
džiant apdraudos kompani-j “North Side lietuvių Dangun tuvių vardu?
jose buvo paprastas daly- žengimo parapijos nariai ne- __ Aš ' . H kii • To“*’x * “i /T“' niu dalykų.
kas. Tąsyk tokie savo kia- kantriai laukia atvykstant nau- viena ™ ? - <• - Pas, °. ^Bsisuktl bus
sta šiek tiek papigindavo’jų seserų, kurios mokytojaus1 , ,,, ne 0S gmipes, sunku. Vieni pasakoja sa- Skundas ar Patys Apie 
savo apdraudą. Dabar, kai mokykloje ir viena iš jų var-,“ e sa.Y° paiengi-.vo vargo kelią ir dabartinę Save?
galima išeiti į pensiją su-'gonininkaus. Seserys priklausoJ 'e !a * sa^o \ar- Veitę, kiti dėsto visuomeni-, .. 'Valėiimn lvotinai /nrnha
laukus 65 metų amžiaus,'Felicijos ordinui ir vra ne lie-'du- Anoai Marutis sa-„iug santykius ir reikalus. klebomja per savo kalėjimo lygtinai (proba-
pasirodo kaip praeityje tuvių kilmės. Jos pakeis lietu- vo ^o.-tnalį skelbė plačiau, Jr reikia pasakyti, visi turi Pa^kimus asmenis paleido 
metų klastavimas veikia ju ves seseris, kurios anksčiau!negu bet kuri kita grupė..ką papasakoti. Dideliu var-.zinia®» katl dipukai apskun- 
nenaudai Dabar tokie tu- musu minėtoj parapijoj mokv- Margučio sneloimas ma- gU sodriu prakaitu jie vra|G^ kleboną ir vikarus arki- ri “is seniau pajaunin./'-i-o." tesi ir gatvėkariuose. Dide-;sukurę asmenhiią ir ?>“
to amžiaus ir dirbti tiek;Tame pat numeryje ir ant’ e \° A e. «w° v*suornen’n*M vertybių. Kur
metų ilgiau, kiek seniau jų to paties puslapio va pasi-’V° ° ia' ‘ al^u s 1 u"

“veda kovą” prieš “Kelei
vį,” prieš musų naujaku
rius ir prieš visus, kurie 
nenuolankauja.

Svečias.

buvo nusukę.

Apie Artimo Meilę

džiaugtinai rašoma apie va
landėlę lietuviškoje užeigo
je. “Draugas” dedasi lie-
tuvybės ir blaivybės palai
kytojas. O šie du rašiniaiJėzuitas Kidykas, kuris

ketvirtadieniais per “Mar- ..... , , ., , .
guli” teikia eilę pamoksle- hudlJa- kad yra atbu,a1'

a n ian Day.’
—Dabar aš prašau balso.

“Draugo” užsiminimas, kad vi. " Bažnyčia, mokykla, 
grupės turėtų skirti savo klebonija—vis lietuvių‘ran-

vežęs Viščinas, “dipukų ka- 
tik akį mesi, visur lietuvių iralius” (uiP klebonas vadi
namai, krautuvės, klubai.ina naujakurių pirmininką). 
Gydytojai ir advokatai sa- Bet arkivyskupas skundą ar 

jo nuorašą atidavęs kun.
Strakauskui. Taigi, jis tik-

Aliejaus Klausimas

lių apie artimo meilę, praė
jusį sykį aiškino apie tai, 
kaip privalome rūpintis li
goniais, ne vien saviškiais, 
o ir kaimynais, giminėmis, 
pažįstamais ir tt. Apie par
eigą rūpintis ligoniais trem
tyje likusiais, apie aplanky
mą jų ten laiškais, spauda 
ir paketėliais, jėzuitas šiuo 
sykiu nesiteikė užsiminti. 
Gal vėliau apie tai pakal
bės.
Naujos Kainos

Rugpiučio pradžioje šei
mininkės patyrė naujų kai
nų pakilimą. Dėl to krau
tuvėse aiškiai matosi biznio 
smuktelėjimas. Žmonės 
vaikštinėja, žiūrinėja, stebi 
kainas ir trauko pečiais. 
Mato, kaip patarnautojai 
sortuoja vaisius ir daržoves 
ir kaip daug sugedusių vai
sių ir daržovių išmeta. O 
taip daug genda dėl to, kad 
žmonės susilaiko nuo pirki
mo dėl kabių pakilimo. 
Žmonėms aišku, kad tiek 
gerybių neitų niekais, žmo
nės jas išpirktų, jei ne tos 
padanges pasiekusios kai
nos.
Pasikalbėjimas

Chicagos lietuvių tarpe

—Aš to “Draugo” nebu-

parengimų dalį pelno bend
riems tautos reikalams yra 
labai geras.

Taip, iš tikrųjų labai
vau matęs ir nebuč tikėjęs, geras. Bet jei tokius mo- 
kad į “Draugą” tokie daly-j kesčius mokės liberališko- 
kai gali patekti. 'sios grupės, tai tegu tokius

—Taip, minėti du daly-j pat mokesčius moka ir pa
kai, patekusieji į “Draugą,” irapijos ir kitos katalikiškos 
yra keisti. Bet katalikiško-J organizacijos.
ji spauda yra kupina didės-J —Tai gera mintis, geras!

komis ir lėšomis iškelta. 
Svetimi čia sunkiai prigy- 
davo. Kitų įsteigtos krau
tuvės bankrutuodavo. Lie
tuviai rėmė savuosius.

Bet dabar vaizdas pama
žu keičiasi. Lietuviškai tarp 
savęs kalba senoji karta ir

rai žinąs, kas skundą para 
šęs ir pasirašęs. Be Višči- 
no dar esą keli parašai. Bet 
jų nedaug.

Skunde prieš kleboną ir 
vikarus esą parašyta, kad 
klebonas esąs nutautėjęs ir 
žiaurus, kun. Klimas ieškąs 
“good time,” o kun. Saulė

naujakuriai, laikai gat\ė-|nas egąS žioplys. Skundė-
se krykštauja angliškai. Ii 
ne tik čia gimę. Jiems ne-nių keistenybių. Lygiai jųjsumanymas Tas sumany- iduoda eji di ukai. 

gyvenimas yra pilnas keis-mas privalo praskambėti T • x • ••gyvenimas yra pilna 
tenybių.

—Prašome pavyzdžių.
—Labai gerai. Visai ne

senai “Draugas” rašė apie 
patriotinę šventvagystę. Ar 
tas raštas išlaiko kritiką?

—Man rodės, kad tai ge
ras klausimas. Ten užsime
nama, kad organizacijos 
nuo savo parengimų skirtų 
pelno dalį bendriems tau
tos reikalams.

—Prieisime ir prie to 
klausimo. O prieš tai sta
tykime klausimą, ką “Drau
gas” turi galvoje, kai jis 
rašo apie mažas grupes, ku
rios ruošia parengimus ir 
neskiria nė cento tautos rei
kalams? Kai tų grupių jis 
neįvardija, tai mes tik spė
lioti tegalime. Aišku, kad 
“Draugas” neturi galvoje 
nei parapijų, nei katalikiš
kų organizacijų. Jo galvo
je tegali būti “Naujienos,” 
“Sandara,” “Margutis,” So- 

progų sueiti su -įvairių pa-’phie Barčus ir gal dar kai- 
žiurų tautiečiais ir pasikal- kas. Ar yra daugiau pa- 
bėti apie įvairiausius daly- grindo prikaišioti patrioti- 
kus niekada netrūksta. To- nę šventvagystę šioms gru- 
kių progų yra šeimyniškose pėms, negu parapijoms ir

pnvaio praskambėti 
laikraščiuose.

—Skelbti galime, bet iš 
to nieko nebus. Aš esu tik
ras, kad liberališkosios gru
pės, t. y., “Naujienos,” 
“Sandara,” “Margutis,” So
phie Barčus mielai sutiksi. . 
skirti pelno dali nuo savo į 
parengimų, jei sutiks tą da
ryti parapijos ir kitos kata
likiškos organizacijos. “Be- 
tinu” $1,000, kad kunigai 
su tuo nesutiks.

—Tai “Draugas,” pasišo
vęs kitas, liberališkas gru
pes pastatyti prie gėdos 
stulpo, pats prie to stulpo 
atsistojo ir prie jo pastatė 
visą savo grupę.

Laisvamanis.

DETROIT, MICH.

I

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 iežkant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėją, paa daktarą, restoranan ir tt. 

KAINA 86 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 116 kuopos 
šeimyniškas išvažiavimas ir 
bendri pietus įvyks šį sek
madienį, rugpiučio 26 d., 
Mrs. Benkevičienės ūkyje 
prie Liberty Park. Išvažia
vimas prasidės 12 vai., o 
pietus bus 2 vai. Rengėjai 
ir šeimininkės deda pastan
gas atsilankiusius maloniai 
priimti ir pavaišinti. Butų 
gerai, jei svečiai iš kalno 
praneštų apie dalyvavimą, 
tai iš tikrųjų tada nieko ne
truktų. Galima pranešti J. 
Pilkai, A. Strazdui, M. L.

Lietuviškų organizacijų su
sirinkimuose nariai kartais 
lietuviškai nesusikalba. Vi
suomeninėje veikloje trūks
ta susitarimo. Kai kurios 
organizacijos nuėjo sveti
miesiems tarnauti. Daug 

visuomeninio turto 
yra jų žinioje. Kleboną 
siekia diktatūros visose sri
tyse. Savo užsimojimuose 
jam visos priemonės geros. 
Eina darban šmeižtas, pra
simanymai. O lietuvių ben
dri reikalai kenčia. Dėl 
klebono laikysenos plauna
si tarp savęs karščiausi ka
talikai. Bet klebonas eina 
savo keliu. Lietuviškuose 
reikaluose jis atsisako bet 
kokio bendradarbiavimo su 
tais, kurie nepaklusta jam. 
Jo sukis: “Kas ne su ma
nim, tas prieš mane.”

Taip pasakoja jautrus 
montelliečiai čia su nevilti
mi, čia su jumoru, čia su 
širdgėla. Daug. oi, daug 
jie turi klausimų, kurių ne
gali išspręsti. Kas jiems 
padės? Maikis su Tėvu! 
Jų žmonės laukia. Jie savo 
pasikalbėjimais galėtų kai 
ką sutvarkyti. Bet žmonė
se yra nusivylimo ir jais. 
Jau senai niekas nesutinka 
jų nei zakristijoje, nei kle
bonijoje, nei klube. Dėl 
aukštos politikos užmiršo 
lietuviškus reikalus. Gaila 
O atvykę nesigailėtų, čia

jai prašą visus kunigus iš
kelti ir klebonu paskirti ku
nigą Mažutį iš Bostono.

Žinios įdomios. Bet ne
žinia ar jos tikros? Žmo
nės jomis netiki. Sako, 
greičiausiai jos bus prama
nytos. Jų skleidimu klebo
nija norinti sukelti pasipik
tinimą dipukais tarp tų pa
rapijiečių, kurie jam dar iš
tikimi. Bet tokių skaičius 
mažėja . Žmonės sako: 
“Dieve, duok, kad žinios 
apie skundą butų tikros. O 
jei jos netikros, tai ar ne 
vykusiai klebonas apibudi
no save ir vikarus?”

Trys Pavyzdžiai

Balchunui, ar F. Yuzėnui, - - . , • . ,
ir visi važiuokite į tą links-P-™ >r ku"“. • ?'
mą ir paskutinį tokį išvažia- ?l.al; . ra Pen , .a?' r 
...-L- tv:__ kiekviename gerk. kiek no-vimą šią vasarą. Iki malo
naus pasimatymo.

B. Keblaitienė.

Rusija, įskaitant jos “sa-J- A. Valstybės ....7,100.000 
telitus,” iškasa per dieną Lotyną Amerika .... 900,000
850,000 bačkų aliejaus ir Kanada ....................... 400,000
suvartoja 850,000 bačkų. ĮVakan* Europa.............1

Jei imti tiktai pačios Rusi- .... . . .. _ t ~
jos gamybą, tai vaizdas bus To,imieji Rylai.........
daug liūdnesnis. Mat, Ru- ... . .
sija “ima už reparacijas”! Aliejaus pertekliaus kjas- 
veik visą Rumunijos aliejų t^1’. kaiP matome, >’ia Bie- 
(5,430,000 tonų per me- l‘ne Amerika ir Vidurinieji 
tus), visą Austrijos aliejų®^-. . avarbf
(1,800,000 tonų per me-,y,d;1r!,u<i)J ,R-vUl .(I‘?.fia’> 
tus), veik visą' Albanijos T.urk,Ja- Irakas !r Arabija), 
aliejų (500,000 tonų per Jie yra svarbųs ,r kaipo ga- 
metus), veik visą Vengrijos 11 dal painesni,
aliejų (apie milioną tonų kal0° zlnomų aliejaus .at- 
>er metus) ir veik visą ry-i^’80 prastai. Apskatetuo- 
inės Vokietijos aliejų-Jama’ kad tuose kraštuose
apie milioną tonų dirbti 

nio aliejaus iš anglių per
yra 48 su puse nuošimčių 
visų žinomų aliejaus atkar

metus). Kur tik via alie- M RusiJ°j "J03

Klebonas savo parapijie 
čius vis pamoko, kas yra 
bloga ir ko reikia vengti. 
Bet jo blogio supratimas 
yra labai savotiškas. Todėl 
jam sunku žmones įtikinti. 
Va, trys pavyzdžiai, iš ku
lių lengva susivokti, kas 
klebono supratimu yra blo
ga ir ko reikia vengti.

Vieną kartą klebonas iš 
sakyklos lietuviškai ir ang
liškai paskelbė, kad dipu
kai yra gengsteriai. Žinia 
krito, kaip bomba. Visi 
stebėjosi ir negalėjo supras
ti, kodėl? Ėjo tas klausi
mas iš lupų į lupas, nes visi 
buvo pratę gengsteriais lai
kyti tuos, kurie užpuldinėja 
žmones, vagia, plėšia. O 
dipukai nei vogė, nei plėšė 
nei užpuldinėjo. Tad ko
dėl jie yra gengsteriai? Ne 
vienas širdyje jautė: Klebo
nas dipukų nemyli ir nori

aus pavergtuose kraštuose, 
rusai tą aliejų iščiulpia ir 
stengiasi nieko nepalikti 
vietos vartojimui.

Su Lenkija į-usai pasielgė 
citaip. Jie atėmė iš Lenki- 
os Borysla\v’io aliejaus ka

syklas, kurios yra Galicijoj 
ir gamina per metus 2,000,- 
000 tonų, ir paliko Lenkiją 
be aliejaus lašo. Dabar 
enkai iš likusių vokiečių 

dirbtino aliejaus dirbtuvių 
pasigamina apie 100,000 
onų aliejaus per metus ir 

mano greitoj ateity pasiga
minti dar 300,000 tonų per 
metus.

Iš viso pati Rusija per 
metus iškasa iš žemės gel
mių arti 38,000,000 tonų 
aliejaus. Bet jei palyginsi
me tą kieki aliejaus su 32,- 
000,000 tonų iškasamų vie
name Irane, tada tik supra
sime, kaip Rusija trokšta 
aliejaus.

Nesenai N. Y. “Times” 
magazinas davė tokią sta
tistiką apie kiekvienos die
nos aliejaus gamybą ir var-

satelitų” kraštuose žino
mų atsargų yra tik 7 nuo
šimčiai. Todėl numatomoj 
ateityje Rusija negali daug 
padidinti savo aliejaus ga
mybos, dargi jei ji ir turėtų 
techniškų priemonių tą pa
daryti. '' •

Visos žinomos aliejaus at
sargos žemėje yra apskai
čiuojamos apie 100 bilionu 

į bačkų, iš kurių J. A. Vals
tybėse yra 28 su puse nuo
šimčiai, Pietų Amerikoj— 
11 nuošimčių, Kanadoj ir 
kitur—3 su puse nuošim
čiai, Viduriniuose Rytuose, 
kaip jau minėta, 48 su puse 
nuošimčiai, gi Rusijoj ir jos 
“satelituose”—7 nuošimčiai 
ir kitur—pusantro nuošim
čio.

Įsivaizduokime valandė
lei, kad Rusija galėtų kokiu 
nors budu pasiglemžti Ira
no aliejų, 700,000 bačkų 
per dieną, arba 32,060,000 
tonų per metus! Rusijos 
aliejaus troškulys butų pa
sotintas. Rusijos karo lai
vai, traktoriai žemės ūkyje, 
tankai, lėktuvai ir daugybė

tojimą įvairiuose kraštuose. į kitokių motorų gautų kuro 
Skaičiai paduodami bačko- jr Rusijos karo “potencia
lius per dieną: ‘ '

Rusija ir satelitai. 
J. A. Valstybės .. 
Lotyną Amerika
Kanada .................

las” pasidarytų nepalvrina- 
Gamyba mai didesnis. Štai kodėl 
850.000 Iranas yra svarbus Vaka- 

.6,168.000 jams ir Rytams. —K. E.

.2,200,000;______________________________
165.000 i

Vakarų Europa ......... 42,000 Pavergęs Lietuvą priešas
jrL Mokėti nereikia. Už-prieš juos sukiršinti .^nus’^J^jejį Rytai T.. ’.2.mooo nesi?aili nieko jai naikinti.
-moka tie, kurie nori, kad! gyvento jus. Bet apie tai ToH . R { ........ 267,000 tu lietuvi pa^ailė-i
ijų pusę palaikytum. O kas tada drįso kalbėti tik patys Ar’ AU> ncuivi, pagauni
nenori, kad butum ne prieš dipukai. Parapijiečiai dan-

t_ * _  •_ O /-.iilrnrtsl A
Jei žiūrėti vartojimo tai auk08 neparem?i ALT 

skaičiai vra tokie, irgi bač
komis per dieną: vykdomo Vajaus jai išleisPakalbinkime kaimynus ir jį, bet su juo? Taigi, atvy- tis sukandę tylėjo, 

draugus užsisakyti “Ksiai* kimas turėtų dvigubos nau- Nesenai klebonas savo,
▼j”. Kaina metams $3. 'dos: Maikio Tėvas atsiga-biuletenyje išvadino “Ke-'Rusija ir satelitai ... 850,000Įvinti?

C-A gi
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'nsiblb^mas 
Maikio sa Totu

Nepaprasta Žmogžudystė
Kariai 1944 Metais Už Nacių Fronto Nužudė savo Vir

šininką; Pasisavino Pinigus; Rėmė Bolševikus Gin
klais; Negali Būti Nuteisti dėl “Skylių” Įstaty

me; Žmogžudžiai Bus Nubausti Italijoj

tų amžiaus, gyveno seniau] 
Pittsburghe, o dabar gyve
na New Yorke.

Majoras Wm. V. Holo- 
han prieš karą buvo advo
katas, dirbęs prie New Yor
ko biržos. Jis buvo baigęs 
Manhattan kalidžių ir Har
vardo teisių mokyklą. Jis

Praeitą savaitę Amerikos tų iš lėktuvų nurodytose buvo 40 metų, kada jj nu
krauto apsaugos departa- vietęse šiaurinėj Italijoj. žudė jo grupės nariai, 
mentas paskelbė šiurpias Savo viršininkams leite-j—Kodėl' žmogžudžiai ne
žinias apie nepaprastą karo nantas Icardi pranešė per i traukiami teismo atsako- 
metų žmogžudystę, Į žmog-jadio, kad majoras Holo-|myįėn? Netraukiami to-
žudystę
žmonės,

vra įvelti keturi han * *
du italai partiza

dingo susirėmime su 
priešu, o pats perėmė vado

nai ir du italų kilmės ame
rikiečiai.

1944 metais rugsėjo mė
nesi Amerikos “Office of

vavimą grv.pėįi. Per 4 mė
nesius Icardi vadovavo gru-

dėl, kad Amerikos įstaty
mai buvo skylėti ir nenu
matė bausmės už tokius 
prasižengimus. Pagal auk- 

pei, o kada seržantas Lo-bčiausiojo teismo aiškini- 
Dolce gavo, .nervų sukreti- kariai, pasišalinę iš sa-

Stiategic Service,” šnipų ir.mą nuo nuolatinių pavojų vo Dalies kad ir trumpam 
užfrontės kovotojų organi- ir, matomai, dėl neramios ia;kui. negali būti karo tei- 

įzacija, nutaiė pasiųsti j;sąžinės, leitenantas Icardi jį:?mo baudžiami ny prasikal- 
riauiinę Italiją, už nacių perkėlė iš siaurinės Italijos ainius papildytus aktingoj 
nugaros, tris karius, kad jie “ "
susižinotų su šiaurinės Ita
lijos partizanais ir duotų

PASIRAšO KRAUJU

Indijoj dar yra mada labai svarbius pasižadėjimas pasi
rašinėti savo krauju. Paveikslėlyje matome, kaip vienas
Indijos pilietis deda “kraujo parašą“ po pasižadėjimu 

ginti savo vyriausybę ir atiduoti savo kraują už krašto 
laisvą.

i Šveicariją gydytis. Po ka- a, nj toj. Kadangi krimi- 
ro abudu bayo garbingai j aalas ’cuvo atliktas užju- 
atleisti iš armijos, o se.ržan- j rįuos svetimoj teritorijoj, 

žinių, kur kiek ginklų par-'tas LoDolce buvo daigi ap-:-aį įr Amerikos civiliai teis- 
tizanams numesti iš oro. I dovanotas pasižymėjimo maį negali kriminalistų 
Tam darbui buvo paskirti kryžiumi už narsumu Kry-'baugti Išeitų, kad jie liks 
trys žmonės: majoras Will- žiu jis gavo pagal Įeit. Icar- | nenubausti? Taigi, kad ne. 
iam V. Holohan, leitenan- di rekomendaciją. j Dabar Įstatymas jau pakel
tas Aldo Icardi ir seržantas • Pasibaigus karui armija i stas, ateityje tokie prasi- 
Carl G. LoDolce. Pastarie-Įyrjn^jo> kur dingo majo- žengimai bus baudžiami 
ji du yra pirmos gentkartės ras Holohan, bet nieko ne-į karo teismu, o dėl LoDolce 
amerikiečiai italų kilmės-1 susekė. Tik trys metai vė- ir Icardi bausmės, tai Ita- 
Majoras Holohan italų kal-;iįau įtarimas, kad ma-i lijos teismas jau kreipėsi j 
bos nemokėjo, o Icardi ir jOras buvo saviškių nužudy-1 Amerikos vyriausybę, kad

MARGUMYNAI

—Vot, Maike, aš ir vėl maži vaikai žino, kad taip ____ _
čia. yra; bet senovėj bažnyčia i LoDolce laisvai kalba ita- ^as Apie jo nužudymą tie du Amerikos piliečiai

Kartu su tais ame- gancĮai pradėjo vaikščioti butų išduoti Italijos teismui—Gerai, tėve, kad čia. toki mokslą griežtai smerk- iiškai
—Bet ar žinai su kokiu davo ir jo šalininkus žiau- rikiečiais vyko ir trys ita- 

reikalu? iriai persekiodavo. Moksli-
—Ne, tėve, to tai neži- ninką Bruną kunigai už to- 

nau. ! ki mokslą gyvą sudegino
—Aš atėjau ir vėl duoti ant laužo, o Galilėjų pūdė 

tau velnių. ’ požemio kalėjime. Smai

lai partizanai, G. Tozzini, 
G. Mannini ir T. Lussi. Šis 
pastarasis nuo grupes tuoj 
atsiskyrė.

Šeši vvrai buvo nuleisti

apie Ortą ežerą tarpe vieti- nubausti už prasižengimą, 
nių gyventojų, kurie ir pir- papildytą Italijos teritori-
miau ši tą žinojo.

Kaip tik kilo įtarimas
oj. Italijos Novara teismas 

šiaurinėj Italijoj padarė to-

—Vadinasi, atėjai kolio- kiaušiai inkvizicija siautė parašiutais šiaurinėj Itali-
tis? __ Ispanijoj, kur

—Ne, Malke, ne koiiotis, buvo katalikų bažnyčia.
ale šiaip sau tėviškai pasi- koma, kad inkvizitoriai nu
barti. Ir pasakysiu dėl ko. ■ žudė tenai apie 50,000 žmo- 

—Klausau. i nių.
—Tu perdaug kritikuoji —O gal jie buvo bedie-

kunigus ir tikėjimą, tai vot viai, Maike.
^°’ —Bet jeigu religija butų

rivatinis žmogaus daly
bas, tėve, tai žmogus turėtų 
teisę tikėti ar netikėti, ir 
niekas dėl “bedievybės” 
neturėtų ji persekioti.

—Čia gal ir tavo teisybė, 
Maike.

—Bet netiesa, tėve, kad 
nkvizicija persekiojo tik 
'bedievius.’’ Ji persekiojo 
ir kitų tikybų išpažintojus. 
Pavyzdžiui, per švento Bal- 
ramiejaus naktį Prancuzi- 
oj katalikų dvasiškija su- 
uošė protestonų skerdynę 
r tūkstančius žmonių išžu- 
’ė. O juk protestonai ne

buvo bedieviai. Jie buvo 
okie pat krikščionys, kaip 
r katalikai.

—Bet kodėl tu, Maike, 
niekad nekritikuoji protes- 
onų ar muzulmonų, ale vis 

katalikus ir katalikus?

—Ar tai kunigų negali
ma kritikuoti?

—Dėl galėjimo, žinoma, 
viskas galima, bet nereikia. 
Ir ne aš vienas taip sakau. 
Pereitą savaitę aš gavau 
gromatą, kurios rašytojas 
irgi sako, kad tikėjimą ir 
kunigus reikia palikti spa- 
kajuje. Jis sako, kad ti
kėjimas yra privatiškas 
žmogaus reikalas, o kas pri- 
vatiška, to nerušiok.

—Ne tiesa, tėve, kad ti
kėjimas yra privatinis žmo
gaus reikalas. Religijai ar
ba tikėjimui 
platinti yra

palaikyti ir 
organizuota

bažnyčia. O kas stovi jos 
priešakyje? Kunigai poli
tikieriai, tėve. Jie veržiasi 
į politiką, lenda į mokyk
las, priešinasi naujoms idė
joms, kovoja prieš mokslą, 
trukdo progresą. Ir tėvas 
sakai, kad nereikia juos 
kritikuoti!

—Veidiminut, veidimi- 
nut, Maike! Pasakyk, ar 
tu matei kunigus kovojant 
prieš mokslą?

—O ar tėvas negirdėjai 
apie inkviziciją?

—Jes, girdėjau.
—Ar žinai, koks buvo 

jos tikslas?
—O parakai ją žino.
—Vyriausis jos tikslas 

buvo kova prieš naujas idė
jas, ypač kuomet tos idėjos 
prieštaravo biblijos pasa
koms apie gamtą. Pavyz
džiui, kunigų bažnyčia pa
sakodavo žmonėms, kad že
mė yra plokščia, kaip dide- 
l’s blvnas, ir kad ji yra vi- 

.‘‘■tos centras. Bet atsirado 
žmonių, kurie pradėjo aiš-

Girdi, Kaip Komai Auga kasykla. Ji pradėta kasti
~ . 1895 metais ir nuo to laiko

Septyni žmonės, eksper- iš jog gauta 596>558?o0o to
tai iš Wisconsin Lniversite- nų ęeležies rudų. Skaitant 
to ir laikraštininkai uzre- tik ’p0 $5 už toną iš jog 
koidavo (į plokštelę) au- gauta pajamų virš pustrečio
gancių koinų ga1^- biliono dolerių.
fesorius Robert S. Bccler
sako, jei tas garsas nėra Hibbing vietovės kasyk- 
kornų augimo garsas, tai la, kaip ir kitos kasyklos 
jis norėtų žinoti, kas gi tas Mesabi kalnuose, duoda la- 
garsas yra. j bai turtingą geležies rudą,

Taip sako pranešimas >š. kuri .turi iki 62 grynos 
Madison, Wis. Jei kas ne-i&e*ežięs-
tiki, kad galima girdėti,! Pirmieji geležies rudos 
kaip komai auga, tas gali Hiamenai Mmnesotoj buvo 
įrodyti prof. Beeler’iui, .kas:a*r’aL švedai, o vėliau ten 
gi yra tas garsas, kuri sep-'atvyko Įvairių Europos sa- 
tyni žmonės užrekordavo į'^ darbininkai, kurie jau 
: lokštele komu lauke per kelias dešimtis metų

kasa geležį Amerikos pra

tuoj armija pasiuntė savo i kį nutarimą ir du veteranai, 
agentus reikalą geriau ištir- Icardi ir LoDolce, norima 
ti. Buvo paprašyta Italijos išduot Italijos teismui nu- 
policija, ypač Ortą ežero bausti kartu su G. Mannini 
srityje veikiantieji policijos ir G= Tozzini. Išsiaiškinus 
viršininkai, kad jie pasitei- su Italija dėl išdavimo tų 
rautų, kur dingo majoras i karo veteranų, žinia apie 
Holohan. Italijos policija, majoro Holohan nužudymą 
ypač Elio Albieri, italų po- buvo paskelbta viešumon, 
licijos leitenantas, išaiški- Ta šiurpi karo metų tra
no, kad majoras buvo sa-i gėdija iškėlė viešumon ne

tvirčiausia]joj, prie Ortą ežero. Jie 
greit susirišo su italų par
tizanais, kurie veikė už na
cių nugaros, ir pradėjo aiš
kintis, kuriems partizanams 
kiek ginklų pristatyti. Lei
tenantas Icardi ir seržantas 
LoDolce. kartu su Tozzini 
ir Mannini, manė, kad ge
riausiai prieš nacius kovo
ja bolševikų partizanai ir 
kad jiems reikia siųsti gin
klus, bet majoras Holohan 
abejojo dėl bolševikų par- 
cizanų tikslu ir jis sulaikė 
inklų siuntimą bolševi- 
ams. Iš to prasidėjo nesu

tikimai tarp majoro ir jo 
grupės. Majoras Holohan 
turėjo su savim daug pini
gų partizanams remti, pas 
jį buvo 100,000 dolerių 
auksiniais pinigais, dole
riais ir šveicarų frankais.

Leitenantas Icardi pasi
tarė su kitais būrio vyrais 
ir nutarė majorą ‘'likviduo
ti.” 1944 metais gruodžio 
5 d. majorui Į vakarienę 
,uvo Įdėta nuodų. Bet ma
čias nuo nuodų nemirė, 

tiktai sunkiai susirgo. Kad 
greičiau apsidirbus su savo

<7*—

—Visų pirma dėl to, tė
ve, kad su protestonais mes 
nesusiduriam; paskui vėl ir 
•ėl to, kad pats tėvas nie

kad apie protestonus neuž
simeni ir niekad jų negiri, 
odėl man nėra reikalo apie 

juos ir kalbėti. Mūsiškius 
dvasiškius tėvas ir pats 
dažnai nupeiki. Juk nese
nai dar važiavai i Montello 
.varkos daryti, kur kunigas 
ešasi su dipukais. Dėlto, 

kad jie nenori jo klausyti, 
iis grasina juos areštuoti, 
deportuoti ir tt. Kuomet 
kunigas šitaip elgiasi, tai 
kaipgi jį nekritikuoti?

—Užteks. Maike. Gali

viskių nužudytas, apvogtas tiktai žiaurią žmogžudystę.
ir jo lavonas įmestas į eže-jbet ir politinius skirtumus 
rą. Su Italijos policija kar- tarp leitenanto Icardi ir 
tu dirbo amerikietis polici- majoro Holohan. Icardi no- 
ninkas Henry Manfredi. įėjo remti komunistų parti- 
kuris po karo buvo Trieste j zanus, o majoras Holohan 
mieste. Albieri ir Manfre- buvo karštas antikomunis- 
di išaiškino žmogžudystę ir i tas ir jau karo metu nepasi- 
išgavo iš Tozzini ir Manni-Įtikėjo bolševikams ir manė, 
ni prisipažinimus, kaip ma- kad jie gautus ginklus nau- 
joras Hoiohan buvo nužu-!dos prieš italus, o ne prieš
dytas. žmogžudystę pade 
jo išaiškinti ir nebolševikai 
italai, buvusieji partizanai, 
su kuriais majoras Holohar. 
bendrada biavo. Kada ma
joras “dingo,” tie partiza-

vokiečius. Taip ir pasiro
dė. Komunistų partizanai 
gautus iš Amerikos ginklus 
dar ir dabar tebelaiko slap
tuose sandėliuose karui 
prieš Italijos respubliką, o

Romų augimo garsas pri
mena kitą dalyką, kurį gir
dėjau Lietuvoje. Ten, sako, 
buvus tokia moteris, kuri 
anksti rytą išeidavo gry
bauti. Kadangi ji keldavo
si dar patamsyje, prieš auš
rą, tai ji negalėdavo grybų 
matyti, bet ji grybus visvien 
surasdavo. Ji pasilenkdavo 
prie žemės, pridėdavo ausį 
prie samanų ir išgirsdavo, 
kaip augantis grybas šlama 
samanose. Išgirdusi, ji gry
bą stverdavo rankomis 
išraudavo. Taip ta geros 
klausos moteris anksčiau 
’ž kitus kaimynus aplanky
davo geriausius grybynus 
ir parsinešdavo daugiausiai 
jaunų ir gražių grybų. Wis- 
consino profesoriai tai mo
teriai nieko nauja nepasa
kė. Ir kokia nauda iš to, 
kad girdėsi, kaip komas 
auga. Ot, grybai, tai visai 
kas kita.

monei. Kasyklose dilba ir 
lietuviu nemažas skaičius.

Žydai per 100 Metų

Žydų Reikalų Institutas 
paskelbė statistiką apie žy
dų skaičių ir migracijas bė
gyje 100 metų. nuo 1850 iki 
1950. Pagal tą statistiką, 
žydų dauguma dabar gyve
na ne Europoje, kaip prieš 
100 metų, bet Amerikoje ir 

[Azijoje. 1850 metais žydų 
“j Europoje buvo 4,500,000, o 

1914 metais jų buvo 10,- 
000.000. Bet po antrojo 
pasaulinio karo žydų Euro
poje beliko tik 2,750,000, iš 
jų daugumas Sovietų Rusi
joj.

Per 100 metų 4,500.000 
žydų emigravo iš Europos 
i užjurius, daugiausiai į J. 
A. \ alstybes. Antrame pa
sauliniame karev žuvo apie 
6,000,000 Europos žydų, iš 
jų tik mažutė dalelė žuvo 
karo veiksmuose, o didžiau
sioji dalis žuvo nuo hitleri
nių budelių rankų. Iš viso 
dabar pasaulyje esą apie 
12,000,000 žydų.

nai pradėjo įtarti bolševi- dėl vokiečių bolševikai ne
itus partizanus ir Icardi sijaudino, jie žinojo, kad 
grupę dėl majoro “dingi- Amerikos armija juos su- 
mo.” į muš. . . .

1950 metais, birželio mė- Jei du italai partizanai, 
nesi, veik šeši metai po Į valstietis Gualtiero Tozzini 

r darbininkas Giuseppe 
Mannini, nebūtų prisipaži
nę dėl tos žmogžudystės, du

i.majoro Holohan nužudy
mo, italai G. Mannini ir G 
Tozzini prisipažino, kaip

kortas, kuris iš jų jie su Icardi ir LoDolce nu-j karo veteranai butų savo 
žudė majorą. Jų prisipaži- žmogžudystę ir savo sėbra-

viršininku, žmogžudžiai
.raukė
paleis
galva.

majorui kulipką į 
Kortą ištraukė ser

vantas LoDolce. Jis paėmė 
iš Tozzini automatišką šau
tuvą, nuėjo į majoro kam
barį ir jį užmušė šuviu į 
pakauši. Majoro lavonas 
buvo Įkištas į miegamą 
maišą, išvežtas į Ortą eže
rą ir įmestas į vandenį.

Po majoro užmušimo lei
tenantas Icardi paliko gru
pės viršininku ir tuoj pra
dėjo duoti nurodymus, kur 
mesti ginklus bolševikams 
partizanams. Ginklų buvo
numesta daug. Dar dabar 

sau eiti, kur tau reikia. Aš.italų policija tuos ginklus 
noriu vienas apie šį biznį i rankioja iš bolševikų slap- 
pamislyt. -tųjų sandėlių. Leitenantas

I Icardi pasiėmė sau pas ma
kinti, kad iš tikrųjų žemė Musų tėvų krašto Lietu- įor3 Pini^us» aP\e
nėra plokščia, bet apskrita, vos išlaisvinimo siekia Ame- 5100,000. Is viso, pagal lei-

nimai buvo išgauti po to 
kai buvo įrodyta prieštara
vimai jų parodymuose ii 
kai liūdi: inkai Įrodė, kad 
jokio susirėmimo su priešu 
Holoh an dingimo laike ne
buvo. G. Mannini prisipa
žino, kad jis įdėjęs nuodus 
į majoro Holohan vakarie
nę, o abudu italai papasa
kojo policijai, kaip jie 
“traukė kortas,” kuris iš jų 
turi majorą nušauti. Ma
joro lavonas buvo atrastas 
Ortą ežere.

Kada prisipažino Tozzi
ni ir Ma:uliniu tuoj prisipa
žino ir seržantas LoDolce. 
Jis prisipažino prieš metus 
laiko.

LoDolce gyvena Roches- 
ter, N. Y. Jis yra vedęs,

vimąsi su bolševikais pnes 
Italijos demokratus paslėpę 
amžinai. Iš majoro atim
tieji pinigai jiems butų ir 
gyvenimą palengvinę. įšė
lo kitaip. Teisingumo ma
lūnas mala iš lėto, bet jis 
visgi mala. . .

Icardi ir LoDolce dabai 
ginasi, LoDolce net savo 
risipažinimą atšaukė, o 

a^udu jie sako, kad kovos 
visomis priemonėmis prieš 
:ų išdavimą Italijai. Gau 
'asi “lerrališka painiava,’ 
nes piliečių išdavimui sve

Didžioji Geležies Rudų 
Kasykla

1892 metais medkirčiai 
Mir.nesotos valstijoj sustojo 
vienoje vietoje ir pradėjo 
kasti šulinį, nes jiems rei
kalingas buvo vanduo jų 
stovyklai. Prakasus šešias 
pėdas molio šulinio kasėjas 
pastebėjo, kad kasti pasida
rė lengviau, bet kad iškasta 
žemė buvo labai sunki, 
“kaip geležis.” Jis pasi
šaukė savo draugą, tas pa-

Draugiškumo Balionai

Du tūkstančiai balionų 
buvo paleisti praeitą savai
tę iš pietinės Vokietijos pa
vėjui į Čechoslovakiją. 
Kiekviename balione buvo 
įdėta po 2,500 atsišaukimė-

ziurejo, galvą pakraipė ir iių, kuriuose sakoma, kad 
nutarė pasikviesti vieną pa- laisvasis pasaulis neužmirš

imai valstybei irgi reikia žistama kasyklų ekspertą, ta pavergtųjų, kasdien apie 
‘eisinio pagrindo. Bet Ita- Frank Hibbing. Tas patik-*juos galyo'a ir nori palai- 
b'jos teisinas juos gali teis- lino ir pasakė, kad atrasta kyti rvšius su pavergtaisiais 
ti ir “in absentia,” jiems geležies ruda ir tuojau žmonėmis.
nedalyvaujant, o teismo pa-'pridėjo, “rodos labai tur-j Paleistieji balionai, iški

lę į viršų apie 30,000 pėdų,sisakvmas bus tiems vete- tinga.’
ir kad ji nėra visatos cent- rikos Lietuviu Taryba ir in- tenanto Icardi nurodymus, 29 metų ir turi du vaiku- ranams nemalonus visam Taip buvo atrasta ir nra- sprogsta, ir juose sudėti at
ras bet pati sukasi aplink vykdomas Vajus. ’Paremk’ bolševikų partizanai gavo čius, 3 ir 1 metu amžiaus, amžiui, jei bus Įrodvta jų dėta eksploatuoti didžioji sišaukimėliai pasileidžia ir 
centrą. Šiandien, tėve, ir tautieti, tad jos darbas’ 50 siuntinių ginklų, rnumes- Leitenantas Icardi, 30 me- kaltė. —S. S. Amerikos geležies rudos išsisklaidę nukrinta žemyn.

t
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Unijų Internacionalas
Kiekvienas Amerikos dar- nuolatos grumiasi su komu- 

bininkas, kuris priklauso' nizmo apaštalais. Darbo 
amalgameitų siuvėjų, teks- unijose Afrikoj, Azijoj ir 
tilės audėjų, plieno liejyklų, Į dalinai Pietų Amerikoj pa- 
automobilių, gumos, susi- sireiškia stiprus nacionaliz 
siekimo, telefonų, laivų sta
tymo bei krovimo, ar bent 
vienoj iš CIO unijų, jis kar
tu yra darbo kareivis kovo
je prieš komunizmą.

mas ir eina kovos už nepri
klausomybę.

Bendri Siekiai 

Bet visų šių unijų sieki-
Kiekvienas šios šalies "“T -yra

unijistas, ar tai jis butų ‘lkslas lr troškimas islaiky-
CIO, Amerikos Darbo Fe- “.la,svas .darbo ““J“ k‘?k; 
deracijos, gelžkeliečių bro- ™nu0J tarptautine
lijų, ar mainierių unijos ge- darbininkų vienybė, bendra
ram stovy narys, jis kartu k»va pnes bendrą prib
yra narys ir Unijų Intema- k?mfa^mą, .kuns nesą
cionalo. Jis yra dalimi mil
žiniško judėjimo, kuris 
skelbia kovą komunizmui 
ir visokiai diktatūrai, ne
paisant kokioj spalvoj ar 
kokioj šaly ji bepasirodytų 
kur nore pasauly.

Didžiųjų Švenčių Proga

Nuo liepos 4-tos—Ame
rikos Nepriklausomybės 
Dienos—iki liepos 14-tos— 
Prancūzijos pasiliuosavimo 
šventės — Laisvųjų Darbo 
Unijų Tarptautinės Konfe
deracijos atstovai susirinko 
ir atlaikė pasaulin} kongre
są Milane, Italijoj. Tai 
buvo pirmas suvažiavimas 
po Internacionalo įsikūri
mo, gruodžio mėnesį, 1949 
metais, Londone, kur buvo 
atsipalaidota nuo Rusijos 
ir jos pavergtų tautų raudo
nųjų unijų, kurios neturi 
savistovumo ir pilnoj to žo
džio prasmėj nėra darbo 
unijos, o vien tik yra dali
mi komunistų partijų ir yra 
pilniausioj kontrolėj Rusi
jos- imperialistinės valdžios.

Šiaurės Amerikos unijų 
atstovai, kartu su viso pa
saulio unijų vadais, sulošė 
labai stambią rolę kongreso 
darbų eigoj. Apie 300 vy
rų ir moterų, įvairių spalvų, 
tikybų ir tautų, atstovavo 
84 darbo unijų sąjungas iš 
63 šalių, kurių narių skai
čius siekia 53,000,000 ir 
nuo Internacionalo įsikūri
mo paaugo 3,000,000 narių. 
Įdomus Delegatų Raportai

vien tik vergiją, baisiausi 
išnaudojimą ir nesvietišką 
skurdą darbo žmonijai.

Jau Laimėta

Prancūzijos ir Italijos de
legatai raportavo vieną iš 
ryškiausių laimėtų kovų 
prieš komunistus laivų iš
krovimo srity, kur bolševi
kiški profsojuzai visu įtū
žimu bandė sabotažuoti pa
gal Atlanto Pakto sutartį ir 
pagal Marehallo planą at
gabentas prekes Cherbour- 
ge, Prancūzijoj, ir Neapo
ly, Italijoj. Komunistai 
bandė atgabentas prekes 
versti į jurą ir sunaikinti, 
bet laisvų unijų nariai juos 
atmušė, gerybės tapo išda
lintos alkaniems žmonėms 
ir taip sėkmingai pirmieji 
susirėmimai su darbo žmo
nių priešais laimėta.

Įdomų raportą pateikė 
Ispanijos unijų atstovai, 
kur darbininkams tenka 
grumtis su Franko diktatū
ra. Nutarta visomis išga
lėmis remti tos šalies dar
bininkų kovas prieš falan- 
gistų gaujas. Taipgi pasi- 
kyta remti Turkijos darbi
ninkų kovas prieš Stalino 
užrųačias.

Kolonijose ir industriniai 
neišsivysčiusiose šalyse nu
tarta steigti rajoniniai biu 
rai ir tiesioginiai ne vien 
remti, bet ir vadovauti tų 
vietų darbininkams, visų 
pirma suorganizuoti ir pa
kelti abelną darbo žmonių' 
gyvenimo laipsnį.

JT VĖLIAVA BOLŠEVIKŲ LĖKTUVE

Virš numušto bolševikų lėktuvo Korėjoj seržantas John 
F. Hennig iškelia Jungtinių Tautų vėliavą. Lėktuvas bu
vo numuštas ore amerikiečių lakūnų.

nuėmimą, o kad derlių su- 
imant 10 ar 20 nuošimčių 
nusibarsto, tai apie tai sta
tistika nieko nesako.

Kai žemės ūkis mažai ga
mina, tai gyvenimas vi
siems yra sunkesnis. Be to,

'Keleivio’ Knygos
i visuotinas tvanasDEMOKRATINIO 

SOCIALIZMO PRADAI
Ar galėjo boti toks tvaną*,' kad 

Rusiia eksnortuoia duona Labai P°Puliari >r naudinga šių apsemtų visa žemė* rutulį ? -ii kur 
., . dienų klausimams suprasti knygutė, ėmėsi tiek vandens? Kur taa van- Į užsienius, į Angliją ir ki- Kaina ................................................duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga

lėjo surankioti viso pasaulio gyvu. 
................. * ‘ Kamtas šalis, gaudama už tai 

mainais jai reikalingas ple
ikes. Plėšimas Baltijos ša
lių, Lenkijos, Vengrijos,

; Rumunijos ir kitų “sateli- 
įtų” neišlygina pačios Rusi- 
! jos žemės ūkio menko pro- 

Plėšimai tikiduktingumo.
nususina ir nišų pavergtus 
kraštus, bet Rusijos gyven
tojų nepasotina.

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..28c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems 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

loi mio mpnL'n ! pragyventi? Dabar rusai sako kadJC1 pne menhO nei liaus jLietJva buk ui yra Rusijos dalis.
ir prie apleistos gyvulinin- Rusai dabar Lietuvą valdo, Ui kas 

yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateįtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

liūs, vabzdžius ir paukščius? 
šitie klausimai rupi, teperskaito
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ............................ „ 25c
KURGI VISA TAI NYKSTA? 

Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
žmonės kuria per amžius? šį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ................................ 10c
SOCIALIZMO TEORIJA 

šis veikalas trumpais ir aiškiais

kystės pridėsime baisiai ne
lygų maisto skirstymą Ru
sijoj, tai bus aišku, kodėl 
gyventojų masės ten skurs
ta. Mat, Rusijoj yra keli 
milionai kareivių, ne ma-

Rusijos Žemės Ūkis
Rusijoj gyvenimo stan- bės paslaptis ir statistikos 

darias yra labai žemas, ten skelbiamos tik “procen-

Budinga štai kas: Suo
mijos delegatai rapoilavo, 
kad tos šalies visuotinam 
unijų suvažiavime delega
tai nubalsavo 143 balsais 
p rieš 63 atsimesti nuo Rusi
jos komunistų kontroliuoja
mos Pasaulinės Amatų Dar 
bo Federacijos (WFTU) ir 
prisidėjo prie Laisvų Darbo 
Unijų Tarptautinės Konfe
deracijos.

Naujai prisidėjusios uni
jos ir šiame kongrese jau 
dalyvavo: Pakistano Darbo 
Federacija su 320,000 na
rių ; Naujosios Zelandijos 
Darbo Federacija su 200,- 
000 narių; Kolom bijos— 
150,000, Malajaus unijos— 
20,000, Islandijos—25,000, 
taipgi Čilės, Thailando, Bo
livijos, Panamos ir Tunisi- 
jos. Viso 3,000,000 naujų 
narių.

Kur ir Ko Darbininkai 
Siekia

Kongreso darbų eigoj iš 
delegatų raportų ir pasaky
tų kalbų paaiškėjo dabar
tiniai darbininkų siekiai. 
Amerikos darbo unijos 
daugiausia rūpinasi savo 
narių būklės pagerinimu ir 
jau atsiekta aukščiausis gy-

Amerikiečiai Pasižymėjo 
Vieningumu

Kaip žinoma Amerikos 
darbininkų judėjimas tebė
ra suskilęs į keturias dalis, 
gyvuoja ir veikia savisto
viai CIO, Amerikos Darbo 
Federacija, gelžkeliečių 
brolijos ir angliakasių uni
ja. Kongresui vos tik pra
sidėjus, tuojau CIO legalio 
skyriaus vedėjas, adv. Ar- 
thur J. Goldberg, nomina
vo A. D. Federacijos vice
pirmininką Mattbew Woll. 
nuo amerikiečių delegaci
jos, konvencijai pirminin
ku. Woll atsimokėjo tuo 
pačiu, jis nominavo Jacob 
S. Potofsky, amalgameitų 
siuvėjų unijos prezidentą, 
kongreso sekretorium, o į 
komisijas įėjo delegatai iš 
visų unijų, taip kad niekas 
nebuvo nuskriaustas ar pa
stumtas į šalį. Tokis ame
rikiečių elgęsis darė labai 
didelį įspūdį kongrese ir 
tas rodo, kad Amerikos 
darbininkų vienvbė gal ne 
už kalnų

Ligi šiol jei kas dar ma
nė, kad Amerikos komunis-

Aiškiau sakant, Rusijoj 
žmonės gyvena daug blo
giau, negu vakarinėj Euro
poj ar Amerikoj. Yra daug 
priežasčių, kodėl Rusijos 
žmonės blogai gyvena, bet 
svarbiausioji priežastis yra 
Rusijos žemės ūkio atsiliki
mas.

Šias dienas Amerikos že
mės ūkio departamentas 
paskelbė surinktas žinias 
apie Rusijos žemės ūkį ir 
prieina išvados, kad Rusi
jos žemės ūkis yra atsilikęs 
ir eina visai “ne pagal pla
ną.” Rusijos, vyriausybė 
užplanuoja daug, įsako val
stiečiams “planą vykinti,” 
tūkstančiai agronomų ir 
šnipų seka, kad planas bu
tų įvykintas, bet rezultate 
krašte trūksta ir duonos, ir 
mėsos, ir kitų žemės ūkio 
produktų.

Amerikoje gyvena 154 
milionai žmonių, o Rusijoj 
apie 200 milionų ar dau
giau. Amerikoje kasmet 
yra užsėjama 350,000,000 
akerių žemės, o Rusijoj 
pereitais metais užsėta tik
tai 363,000,000, arba tik 
trupučiuką daugiau, kaip 
Amerikoje, bet iš to trupu
čiuko 50,000,000 žmonių 
negi išmaitinsi. Tenka vi
siems porcijas mažinti.

Rusijoj šių metų pradžio
je buvo 57,000,000 galvijų, 
o Amerikoje galvijų buvo 
84,000.000 galvų! Kiaulių 
Rusijoj šių metų pradžioje 
buvo 21,000,000 galvų, o 
Amerikoje jų buvo 65,000,- 
000 aalvų.

tais,” tiek daugiau, tiek 
mažiau, bet tikiu skaičių 
nepaduodama. Bet iš to, 
kiek Rusijoj šaukiama ir 
raginama pakelti žemės 
derlingumą galima spėti, 
kad tas derlingumas ten to
li atsilieka nuo Europos ir 
Amerikos dirvų derlingu 
mo. Apie gyvulių ūki ir 
kalbėti netenka. Sukolcho
zintas žemes ūkis nususino

jos, kad su jais galima ben
dradarbiauti, sugyventi, 

venimo laipsnis visame pa-J kad jie yra darbininkų kla- 
‘aulyje. Europos darbinin-!sės draugai, už darbininkų

NIHILISTAI
Tragedija trijooae aktuMa. Veika

las persta to nužudymą caro Alek
sandro II. Labai.puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 jrpatos. 26e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kna. M. Valadka. Knyga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... >lJi 
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE? ' 

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias iiny- 
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, *P»e šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir mi
nų. Kaina ...............  .................. >1.00
SAPNININKAS

Didysis Lietuviškas Sapnininkas 
su Salemono galva. Išaiškinti visokio 
sapnai visokiais atsitikimais. Virt 
300 puslapių knyga. Kaina .. >1.00
JUOZAS STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Razbaininkaa 
pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina..................................... ........... 21c

KODĖL Afi NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentą, ku
rių nesumuš joks jėzuitas...........20c
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 

. tinkamai išmokti savo tėvą kalbą,
aite pastebėjo daug dalykų, ku- o senimas irgi dažnai nori pagilint 
kiti jiepastelrėjo, ir gražiai juos savo raštišką lietuvių kalbos imoji- 

mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual. 
Kaina tik ............................«-.. >1UM>

Ataiminimai ir Mintys,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas

ŽIBU miliono politinės poli- Tai yra stora, 300 puslapių knyga.
cijos šnipų ir karių, ten yra 
milžiniškas biurokratiškas

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa-

aparatas iš keliolikos milio-; ALSUME
gą visi lietuviai turėtų perskaityti.nų žmonių. Visas tas ka

riškas, šnipiškas ir biuro
kratiškas armijas reikia pa
penėti, o todėl dirbantiems 
žmonėms duonos lieka dar 
mažiau.

Per visus pokarinius me-

nna $2.00

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 

tus Rusija ginkluojasi, o tai £5:
reiškia, kad ir ginklus ka-ikų? Kodėl jam reikia nebalų? Si- 
, . i i • • i t ’ tuos Klausimus suprasi tiktai iš sioslantiems darbininkams dir- j knygutes. Parašė Dr. G-raus. Jos
bantieji produktingą darbą ,kaina tik .......................... 16c
turi duoną pagaminti. Tas i KUNIGŲ CELIBATAS 
irgi atima iš darbo žmonių Į §į knygelė parodo, kodėl Romo* 
duonos kąsnį. __

ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys >r mylimosios ne
papultų į tokią kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
cu{j.tuyino Fęrdmand de Samogitia
Kaina ............................................ 25c
ŽEMAITĖS RASTAI

Ginklavimasis, militariz- 
mas, privisimas parazitinės 
biurokratijos ir šnipų kartu 
su menka žemės ūkio pro
dukcija duoda atsakymu, 
kodėl Rusijos žmonės skur
sta. —K. F.

gyvulių ūkį.
Dar vienas dalykas apie 

sovietišką statistiką puola 
į akis. Ji yra nepatikima.
Kai viršininkai Maskvoje 
perdaug lipa ant kulnų, tai 
žemesnieji žemės ūkio po- _ _ , _ ,
nai sovietiškos^ respubliko- ievyne bus Tau labiau de

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė
rių
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 

Į laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
, se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenime būdą ir nrmsų papro- 

I čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p.ieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- 

ne vien dėl to, kad atiduoti riai nnžudė vokiečiai laike šito ka

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo

se skelbia stačiai melagin- kinga. Aukas priima Ame 
gas statistikas apie derlius. A _ . .
Pavyzdžiui, pa d u o d a m i nkos Sėtuvių Taryba ir jn 
skaičiai apie derlių prieš jo skyriai.

SENSAS ir NONSENSAS
Rašo Prof. AI.IJOSIIS SKURLVPADSKIS

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiS- 
kus socializmo aiškinimas..........

Garsi Pavardė
Daug Reiškia

Šiomis dienomis spaudo
je pasirodė žinia, kad bai
giąs sveikti adv. F. J. Ba- 
gočius vėl mosiąs kandida
tuoti į Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje prezidentus.

Adv. Bagočius ne kaną 
yra

savo balsą “kam pridera,” 
l>et ir tarti gerą žodį už sa
vo numylėtą kandidatą Ba- 
gočių. Bet štai, dukrytė-tuo 
pat metu kažko užsimanė, 
ko mama, neturėdama lai
ko, neįstengė duoti. Prasi-

ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................... 50c
ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS 

i ŽODYNAS

KAJP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Tabai įdomus senovės filosofu da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Ma- 
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina........... lOe

SOCIALDEMOKRATU A IR 
BOLŠEVIZMAS 

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina.............................. 20e
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi.
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 

, _ - . , i i i reikalui yra reikalingas geras žodyti ejO nenuraminamas klyks- nas. Taipgi kas turi giminių EuroĮx>-
ir kninmi<s trvnimas He ir nori JieTns angliškaima> n Kojomis uy pima>.; išin()kti ui jiems pasi.

kandidatavęs i SLA Motina mergytę ramina ir I P*sįvs<lamas žodyną. Tai j daugelį iš gyvenimo patyrimų para-
. . * - i~. . . . ° . , kišeninio dydžio, 4OO puslapių knv- sė K. Stiklelis. Kaina ............... 2ocprezidentus ir ne kartą bu- šiaip ir taip, bet nieko ne< ga, su ištarimų nurodymais. >3.00, “Keleivi*,” 636 Broadway, 

gelbsti. Pagaliau mama su-! SOCIALIZMAS IR RELIGIJA ! So. Boston 27. M«m.
pykusi užsipuolė : Labai įdomi knygutė šituo svarbiu —------------- ----------------------------------
1 r I klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-“Nutilk ... o jei ne, tai vienas^ kajaijkas ir sociaUstas. Pa-1 Remkit biznierius, kone

Daugiau galvijų ir kiau
lių reiškia daugiau pieno, 
daugiau mėsos. Tai reiš
kia sotesnį gyvenimą. Tie
sa, Rusijoj priskaitoma 99,- 
000.000 galvų avių, o Ame
rikoje jų buvo tik 31,000,- 
000 galvų, bet avių pertek
lius neišlygina kiaulių ir 
galvijų nedatekliaus.

Apie Rusijos derlius ži
nių nėra pakankamai. Ru
sijoj statistika yra valsty-

vo išrinktas prezidentu. 
Kaipo senas visuomeninin
kas jis turi savo šalininkų 
beveik kiekvienoje vietovė
je, kur tik randasi SLA 
kuopa.

Nelabai senai viena Ba-

atiduosiu tave Bagočiui!” 
“Ba-Ba . . . ?”
“Ja-ja: Ba-Ba!”
Ir dukrytė toje akimirko-

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-' • « • ? - »Kaina ..........  ............ ioc »kelbia«i Keleivyje.nas.

tai yra kitokie negu Rusi- daros visam pasauly, kaip• 1 J • • 1« m Vv a 1 • • • ąviso pasaulio unijos bend
rai eina kovon prieš bend 
rą priešą komunizmą 
siškiai komunistai

gočiaus patriotų jauna po-įje nutilo. Tėvai netrukdo- 
relė Philadelphijoj turėjo mi išėjo į savo kuopos susi
bene keturių metų amžiaus, 
bet jau pusėtinai išdykimą 
dukrytę. Kai ta mergytė 
ko nors užsigeisdavo, tai 
klykdavo ir. pargriuvusi Įspėjimas

rinkimą ir kartu išsivedė 
viena garsia pavarde įbau
gintą mergytę.

ant grindų, kojomis spar- Netikėkite tiems vyrams,
dėsi, kol priversdavo mam4 pUiie <ako nemėgstą, kad 
patenkinti jos norą. si motervs dažo savo lupas. Jie 
mergytė, be paprastų ma-' a‘pSįmetėliai. Jeigu jie 
mos su tėvu pasikalbėji- ^;į.j savo žodžiams, tai kuo 
mų,” ne syki girdėjo Bago- i5aį«)<inti faktą, kad tie pa- 
čiaus pavardę, tačiau dai tys Vyra^ Naujų Metų ir ki- 
nesuPrat0; k°dėl ta Pavar_ tomis progomis, visai nesi- 

Mu-įd® dažnai šeimoje minima. va,lydami stengiasi tomis
nėra! Kartą, prieš SLA Pikio- pačiomis nudažytomis mo- 

■ " ’ is numarginti
prašmatniau už

kai daugiau susirūpinę so-reikalus kovoja—tokie turi į skirtingi. Privalome su jais mosios Tarybos rinkimus, terų lupomis ni 
dalinėmis problemomis,!greičiausiai atsikratyti nuo kovoti. ' minėta porelė ruošėsi eiti į savo burnas prašmi
kovoja už socializmą ir tokių svajonių. Matot, kas A. Jenkins. savo kuopos susirinkimą, Velykų margučius!

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ 

^SPAUSDINTŲ VOKŲ 
O LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
ORFT KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boston 27, Mass.

<



Puslapis šeštas

Moterų Skyrius

Kolumbo Keliu Amerikon

gana ilgą tarpą. Man ro
dėsi, kad jos gali lėkti bent 
kokį šimtą sieksnių ar kai 
kada ir daugiau.

Lekiančios žuvys atrodo; 
kaip antys. Jų yra ir ma
žesnių ir kiek didesnių, tik, 
labai didelių nesimato. Kai 
pulkai žuvų pakyla iš van-j 
dens, tai pirmas įspūdis! 
yra, kad antys ar kurapkos J 
lekia. Jos niekada neiš-', 
kyla aukštai, bet lekia pa
lei vandeni.

Lietuviai Į Ameriką visa- juoke. ‘‘Čia,” sako, “ne 
da vyko “šiauriniu keliu,” antys, bet žuvys lekia.” Ir, 
iš Vokietijos, Olandijos, iš tikrųjų, žuvys pietinia- 
Prancuzijos, Belgijos ar me Atlante laksto kaip 
kartais Anglijos uostų. Re- paukščiai. Na, gal ne visai, 
tas kuris čia atkeliavo “pie- kaip paukščiai, bet visvien 
tiniais keliais,” iš Ispanijos, laksto. Jos pakyla pulkais, 
Portugalijos ar Afrikos. j kai kada po šimtą ar dau-į

Man teko keliauti į Ame- giau ir lekia kelius sieks- 
riką šiaurinio Atlanto pie-‘nius nuo vandens iškilusios 
tinės dalies vandenimis, ar
ba tuo keliu, kuriuo čia at
plaukė ir Kristupas Kolum
bas. Aš keliavau ne tik tuo 
pačiu keliu, kaip Kolum
bas, bet ir tuo pat metų lai
ku.

K. Kolumbas išplaukė iš 
Ispanijos uosto Palos į 
Ameriką 1492 metais rug
piučio 3 d. Jis tų pačių 
metų spalių 12 d. pasiekė 
Gvanahani (švento Išga
nytojo) salą. Keli šiYntai 
metų vėliau, bet tuo pat 
metų laiku, išplaukiau ir aš 
portugalų laivu Į Ameriką 
ir po trijų savaičių kelionės 
pataikiau i gražųjį Haban- 
jos uostą, Kubos saloje.

Tarp K. Kolumbo ir ma
no kelionės tik tiek tėra 
ryšio, kad jei Kolumbas ne
būtų keliavęs, tai ir aš ne
būčiau žinojusi kelio į 
A TYnariVia Tik tipki~xixrvx i ils

Bet Atlantas per kelius 
šimtus metų nuo Kolumbo 
kelionės nepasikeitė. Jis ir 
šiandien yra toks, koks bu
vo tais atmintinais 1492 
metais, kada pasaulyje vy
ko daug stebėtinų ir žmo
nių atmintyje pasilikusių 
Įvykių.

Apie pietinį Atlantą ir 
noriu pakalbėti, kaip jis 
man ir kaip jis, neabejoja-

Teko teirautis ir skaityti
kaip tos žuvys lekia. Spar , . . . ~ ■
nų jos neturi, tik jų pelekai slI°d\da\o didelių žuvų plote. Tai ir yr 
yra kiek didesni, kaip pas būrys.. Žuvys didelės, gal jura” Atlanto 

- - * sieksnio ar daugiau ilgumo,
staiga iš kur tai atsiranda 
laivo priešakyje ir ima eiti 
lenktynių su laivu. Jei ku
ri žuvis pavargsta, ji stai-

kitas žuvis. Jų galvos yra 
storos ir kūnas staiga eina 
smailyn link uodegos. Ko
dėl tos žuvys lekia ir kaip 
jos lekia, tai tebėra neat
spėta mįslė. Kai kurie ty- &a pasuka į šoną, iskilda- 
rinėtojai sako, kad žuvys jma k*ek į viršų, apsisuka 
iškyla
mosi nuo visokių plėšrių

»Iėpda= ant šono> parodo baltą pil
vą ir dingsta juroje. Daž
nai septynos ar aštuonios 
didelės žuvys “stodavo 
lenktynių” su laivu ir, ma-

žuvų, kurios jas gaudo. Ki 
ti sako, kad jas kankina ko
kie tai parazitai, nuo kurių
žuvys ginasi smarkiai tomai, žaisdamos, stengda- 
plaukdamos vandens pavir- vos* “nepasiduoti. Kai pa- 
šiumi ir, išsibėgę j usios, iš- gargusios žuvys, viena po 
kyla į orą ir juo skrenda ^itos,. pasitraukdavo į šalį, 
palaikydamos lygsvarą visada pasilikdavo ko
vo pelekais. Pačios tos žu- kia.nors žuvis “čempionė,” 
vys nepasisako, kodėl jostkuid dar dgai viena plauk- 

„ Tr , v lekia. Tur but, lekia todėl J davo laiv<> panosėje ir ro
mai, atrodė Kolumbo jun-,Rad • H lekti, Q kodėiįdydavo savo greitumą van- 
nmkams, kurie leidosi per jog H ų tiR ačios denyje. Tos žuvys yra la- 
tą vandenyną ieškoti Indi-ir jųrų valdytojas,! bai panašios į ryklius (aku- 
j°į Igal but, žino. ‘ |la?> sharks), bet jos prie

Rudens laiku Atlantas ( Skraidančias žuvis pieti-iĮ2^ atvyksta ne maisto 
tarp Ispanijos ir Amenkos njame Atlante galima ste- deskoti, kaip rykliai, bet 
yia lažai i amus. Tada ja-vnuo jkj vakaro irjtiktai pasportuoti, pažaisti, 
me retai tepasitaiko. audrų,ido‘mu sekti ju pul. Jos vadinasi “delfinais” ir 
o todėl ir Kolumbo junnin- R kaip ie pakyla ir pa5_ yra nepaprasti jurų gyvu- 
kai, kaip ir as gnesna, plau- kui y-j sulenda j mėlvnądiai žuvies pavidalo, bet ne 
kerne per tą vandenyną ra-n Retai išvysi dvi tris|žuvys- Delfinai yra jurų 
miausiai, pusnuogiai issi- }ekiančias žuvis> daugiau. sportininkai iš senovės lai- 

siai vis pulkais. klJ. žinomi jurininkams,
Kai pavargdavau bežiu- kaip linksmiausieji vande- 

rėdama į skraidančias žu- nMT gyviai
vis, aš nueidavau į laivo

rengę, saulutėje besišildy- 
dami ir stebėdami nepap
rastus Atlanto reiškinius.
O pažiūrėti tame vandeny
ne tikrai yra ko.

Pietinis Atlantas yra 
tamsiai mėlynas. Gal tei
singiau butų jo spalvą pa
vadinus tirštai žydria. Šiau
rės Atlantas, kaip ir musų 
Paltijos jura, yra pilkas, o 
pietiniuose kraštuose juru 
vanduo yra žydrus, kaip ir 
dangaus skliautas viršuje.
Anksti rytą ir vakare, kai 
saulė teka ir leidžiasi, pie
tiniame Atlante rudens me
tu labai dažnai galima ste
bėti gražiausius padangės 
vaizdus. Dangus tada pa
sipuošia skaisčiomis raudo
nomis, rusvomis, ružavo- 
mis ir visokių atmainų gel
tonomis spalvomis, o kada 
pasitaiko debesų, tai tie de
besys žvilga visokiomis 
spalvomis ir daro keliau
ninkui neužmirštamą įspū
dį. ,

Tik išplaukus iš Portuga
lijos vandenų keleivį nu
stebina skraidančios žuvys.
Kai aš pirmą kartą jas pa
mačiau, aš sušukau savo
vienam bendrakeleiviui: Rudens apsiaustas su “bole- 
“Žiurėk, antys lekia.” Ma- ro“ atrodo paprastai, bet dai- 
no bendrakeleivis tik nusi-J liai ir elegantiškai.

BOLERO APSIAUSTAS

KELEIVIS, SO BOSTON

VAIKŲ PARALYŽIAUS AUKA

Patricia De Marš. 12 metu mergaitė, yra viena iš šešiy 
tos seimo narių susirgusių ta liga. Visi vaikai susirgo 
vienos savaitės bėgyje. Mergaitė paveiksle apleidžia ligo
ninę Los Angeles mieste ir atsisveikina su kitu mažu ligo
niu dirbtino kvėpavimo aparate. Užpakalyje jos tėvai.

džių, kurie juržolėse suka 
sau lizdelius ir visai nemo
kamai daro linksmas kelio
nes mėlynomis juromis.

Sargasų jura buvo toli 
gražu ne paskutinė Atlanto 
keistenybė. Kada mums 
dar buvo iki Amerikos pa
kraščių kelios dienos kelio, 
musų laivą aplankė nepap
rastas svečias — nuvargęs 
juodas jurų paukštis, pana
šus į mums žinomas jurų 
žuvėdras, tik juodas ir 
daug didesnis. Atlanto vi
duryje paukščių nėra, o ka
da paukščiai pasirodo,* tai 
yra ženklas, kad žemė yra 
kur tai nebetoli. Penkios
dienos nuo pakraščio yra s*a* šykštus, 
labai tolimas kelias paukš-: —Kažin,—pakraipė gal
čiui ir gal todėl tas paukš
tis buvo toks nuvargęs, kad 
'jis pertoli buvo nulėkęs į 
i juras. Pamatęs laivą, pauk
štis nutupė ant laivo nosies 
pasilsėti. Kai susirinkome 
didelis būrys keleivių jo 
žiūrėti, jis visvien nelėkė 
šalin. Pagaliau vienas ju
rininkas paukštį pagavo ir 
paleido jį ant laivo denio.
Mes visi nusprendėme, kad 
paukštis juroje apsirgo ir 
nutarė geriau rizikuoti gel-

“Sargasų!tas Paukštis ir sirS°’ bet ry- 
viduryje to met3’ kada mes atsikėlė-

kiek arčiau prie Amerikoj i “t-jau b,uv,? Pagij«s ir 
negu prie Europos. nulėku savo keliais. mainiauji,—tarė elgeta,—-

Po trijų savaičių įdomios visokių gerybių prisirinkęs.
Vargu tu ką pertikrinsi, 
kad visa laimė yra neturte.

—Sunau mano, klausyk 
dvasiškų vadovų, busi išga
nytas,—atsiduso muilą.

—Jei nori, kad aš tikė
čiau, pavesk man dalį savo 
turtų, tada žinosiu, kad gy
veni pagal Korano (švento 
rašto) prisakymus: pats 
juk žinai, kad turtingi visa-

Kai pirmą kartą sargasų 
žolės pasirodė Atlante di
deliame plote, vaizdas bu
vo labai stebinantis. Mėly
noj juros platvbėj mėlynė turėjom didžiausio j. 
staiga virto ru>vai geltona , • , . -
. , • . . VU31IJUV, i V iib UO“
ir laivas P™<Iejo .pbuktl Lo iškelto? didžiulės raidės 
per imituojant,® žolynus. _rekIama rodoSf

kelionės Atlanto vandeni
mis mes pagaliau pasiekė
me Kubos sostinę ir čia, 
įplaukiant į Habanjos uos-

Bandėme su sukta viela pa 
gauti tų žolių, bet mums 
nepasisekė. Keleivių tar
pe turėjome vieną. geogra
fą, kurs mums tuojau išaiš
kino, kad sargasų juržolės 
veisiasi tiktai toje Atlanto 
vandenyno dalyje ir nieka-

suprantamos, bet negalėjo
me atspėti žodžio. Tik 
įplaukus į patį uostą supra
tome, kad tos raidės sako 
“Baccardi,” tik atsuktos vei
du į miestą, o ne į uostą, 
todėl taip sunku buvo su-

Ona P. Petraitienė.

da neišplaukia j platesnes nio ir intCTnacionalinio gS. 
jurus. Matomai, vandens rim0 vard 
sroves Sargasų juroje da
ro kokį tai ratą ir neišlei
džia tų žolių išplaukti į ki
tas vandenynu dalis. Tyri
nėtojai sako, ad “Sargasų

LIETUVOS VAIKAM
Nepamiršk, nepamiršk 
senosios tėvynės, 
jos žaliųjų dirvonų, 
jos dangaus mėlynės!

juros’ vandenyse nėra sro
vių, kaip kitose Atlanto da- 
yse, todėl juržolės ten plu- 
duriuoja vėjt. varomos, bet 
srovių neliečia nos. Bet man 
rodėsi, kad sargasų juržolės 
<ur tai plaukia. Jos plau
kia ir tada. kai, rodos, jo
do vėjo nėra.

Sargasų ž lės “auga” 
vandens paviršiuje, o toseLaivo užpakalyje, ypač

kai iš laivo metamos viso- žolfe€j sako. s;zvcpa galyM
kios atmatos, Atlante daž
nai pasirodo ryklių būriai. 
Tos žuvys plaukia paskui 
laivą tikėdamos gauti mai
sto. Rykliai yra didelės žu 
vys, sieksnio ir daugiau il
gumo, bet jas sunku stebė
ti, nes jos plaukia kiek atsi
likusios nuo laivo, o laivo 
sukeltas drumstas vandeny 
ie neleidžia stebėti, kaų 
jos gaudo laivo išmatas ir 
ieško jose maisto.

Nuplaukus Atlanto van
denimis į vakarus apie 10 
ar daugiau dienų keliaunin
ką vėl nustebina nepapras
tas dalykas. Staiga juros 
mėlynėje pasirodo mažikės 
rusvos salelės. Tų salelių 
juo toliau vis matosi dau
giau, kol pagaliau laivas 
įplaukia į liūliuojančias 
gelsvai rusvas lankas. Tai 
vra Sargasų jura. Tos ma
tomos “salelės” yra jurų 
žolės, plaukiančios vandens 
paviršiumi iš kur tai ir kur 
tai. Keistos Sargasų juržo
lės maino savo spalvą pa
gal metų laiką, bet jos vi
sada Atlanto viduryje kur

visokių vabaliukų ir vabz-

MOKOSI YMKSėlOTI

Policininką* Ne\r Yorką mo
ko trijų metu mergytę eiti 
pėstiems skirtu gatvės tako, 
karts yra nudažytas naujais, 
iš blizgančio pi Miko padary
tais rutuliais »atvėje. Jei vi
si vaikščiotu atsargiai, ma
žiau nelaimiu pasitaikintų 
gatvėse.

Nepamiršk sodybos 
baltųjų beržų, 
kur gimei, kur augai 
tarp savo draugų.
Atmink kaip motutė 
ten tave mylėjo, 
kaip senas tėvelis 
tau viską žadėjo.
Tu gi jų apleisti 
niekad nenorėjai, 
bet prieš savo norą 
išvykti turėjai.
Nors gyventi tau gera 
šioj šaly svečioj, 
nepamiršk, lietuvi, 
tėviškės gimtos.
Ten seni tėveliai 
laukia neramiai, 
ar sugrįš sūnelis, 
ar priglaus kapai?

Vargo Duktė.

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio” atstovą šiuo adresu:

Mr. A. Žamžiekas,
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio” visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių.

“Keleivio” Administracija.
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Dusių Ganytojas
Muilą (mahometonų ku

nigas) įlipęs į sakyklą ėmė 
sakyti:

—Kam mes tas svieto 
marnastis renkam! Kas ati
duos pinigus elgetoms, bus 
išganytas, numiręs įeis į 
dangaus karalystę. Išda- 
linkim turtus, busim laimin
gi!

Išgirdęs tuo žodžius, el
geta atėjo pas muilą ir sa
ko:

—Visi kalba, kad tu esi 
labai turtingas, bet ir bai-

vą muilą.
—Klausiau šianden tavo

pamokslo . . .
—Taip, vaikeli mano,

taip ir daryk, kaip sakiau. 
—Aš taip gyventi nega

liu, kaip tu liepi,—atsakė 
elgeta,—aš nieko neturiu, 
bet tu vienaip vien žmones 
mokini, patsai gi visai ki
taip elgiesi. Palauk! Pir
ma pats išsigydyk, paskui 
tik kitus mokyk.

Elgetai į akis metėsi vi
sos mullos gerybės: auksas, 
sidabras, brangus papuoši
mas gyvenimo, brangus rū
bai. . . .

—E, matau, kad tu veid-

gus.
Muilą tik galvą pakraipė, 

bet nė žodžio neištarė: nie
ko negalėjo ir pasakyti 
tam elgetai, o elgeta kalbė
jo toliau:

—Dievo tu neapgausi, ir 
juo greičiau paliksi betur
čiu, juo greičiau įeisi į dan
gtį. Gaila man tavęs: aš 
noriu greičiau atidaryti tau 
amžinos karalystės vartus. 
Atsisakyk nuo savo turtų ir 
dovanok man nors kokį 
šimtelį. . . .

Muilą užsimąstė ir paėmė 
iš dėžės saują pinigų, bet 
greit nuvaikė nuo savo vei
do visas įkyrias mintis ir 
saldžiai prašneko:

—Tavo kalba mane labai 
sujaudino, ir teisybę pasa
kius, tu teisingai šneki.

Elgeta ištiesė ranką ir 
norėjo paimti pinigus.

—Ne, palauk, aš tau dar 
šį tą pasakysiu, — pratarė 
muilą,—su tais pinigais tu, 
pagal šventą raštą, pateksi 
į pragarą. Aš, kaip dūšių 
ganytojas, negaliu daleisti 
pražūt tavo dūšiai.

—Aš nesibijau pragaro, 
—atsiliepė elgeta.

—Aš turiu ganyt savo 
aveles. Jei turtus aš išda
lysiu, teisybė, mano dūšia 
eis į dangų, bet tie, kas 
gaus mano gerybes, pražus. 
Velik aš vienas pražūsiu, o 
ne artimas mano. Geriau 
aš vienas eisiu į pragarą 
kentėti už visus,—prasišie
pė dūšių ganytojas ir Įmetė 
pinigus atgal į dėžę.

Elgeta vėl išėjo vaikščio
ti po pasaulį su terbomis.

Artojo Vaikas.
(Paimta iš “Darbininku Bal

dos pakliūva velniui į na- So” 1902 m. nr. 6.)

RAUDONIEJI” SVEČIAI
prasti to Kubos nacionali- Bolševikai Berlyne, ryti- rikos “aukštąjį komisionie- 

nėj miesto dalyje buvo su- rių” Vokietijoj, John Mc- 
šaukę didelį jaunimo są- Cloy ir jo žmoną. Bemiu- 
skridį iš Vokietijos ir kitų kai ir mergaitės buvo pa
krašty. Sako, kad į miestą kviesti “iš gatvės,” besiren- 
buvo suvažiavę keli šimtai giant jiems sėsti prie mies- 
tukstančių jauniklių. :to paruoštų stalų. Jiems

Mieste jaunieji patriukš- pasakyta, kad juos
mavo, pasilinksmino, pa- kyiečia “privatus asmuo” 
garbino Staliną, “pasisakė Kada jie suėjo į J.
už taiką” kaip dabar priim- McCloy butą, jie pradžioje 
ta pas bolševikus, ir išsi- jaut®8* nejaukiai, bet gieit 
skirstė namo. Bet prieš iš- apsiprato ir po širdingų 
vykdami jie praeitą savaitę i val^U dėkingi išvyko j ryti- 
bandė pasimušti su vakari- n£ m*esto dalį. Jiems buvo

patarta nesakyti, kad jie 
viešėjo pas daugiausiai bol
ševikų niekinamą Amerikos 
atstovą Vokietijoj, bet vai
kai sakė, kad jie “turi kam 
nors pasipasakoti” apie sa
vo pergyvenimus ir sakosi 
gali pasitikėti savo tėvais, 
o todėl jiems ir pasisakysią, 
kaip juos vaišino Amerikos 
diplomatas McCloy.

nės miesto dalies policija 
Bandė, bet nieko nepešė, 
jei neskaityti keliolikos ap
skaldytų pakaušių.

Žinoma, jaunieji bolševi
kai ir busimieji bolševikai 
lankėsi ir vakarinėj miesto 
dalyje. Kaip čia nepažiū
rėsi, kaip atrodo tie “impe
rialistai” ir kapitalistiniai 
“karo kurstytojai.” Apie 
2,000 jaunųjų neva bolševi
kų prašėsi, kad jiems leistų 
pasilikti vakariniame Berly
ne, nes jiems bolševikų dri- 
liavimas ir Stalino garbini
mas pakyrėjo. Daugumas 
atvyko pasidairyti ir pa
spoksoti į krautuvių langus, 
kurie vakariniame Berlyne 
yra pilni prekių ir traukia 
išalkusią akį. Vakarinėj 
miesto dalyje Berlyno mie
stas ir privatus žmonės jau
nuosius iš i-ytinės Vokieti
jos ir iŠ kitų kraštų stengė
si priimti ko širdingiausiai, 
nes tie jauni žmonės tikrai 
nėra jokie neprieteliai ir f 
juos reikia žiūrėti, kaip į 
bolševizmo aukas.

Vienuolika jaunųjų bol
ševikų, grįžę iš Berlyno, tu
rės ką papasakoti tėvams ir,ševikų 
patikimiesiems. Jie buvo padaro 
pakviesti į vaišes pas Ame- kais.

Bolševikai į Berlyną bu
vo sutraukę dideles minias 
jaunimo. Ar tas rodo, kad 
bolševikai “jaunimą užka
riavo”?

Jaunimas buvo sutrauk
tas iš rusų pavergtųjų kraš
tų, o daugiausiai jo buvo m 
rytinės Vokietijos. Rusų pa
vergtuose kraštuose laisvų 
organizacijų nėra, ten visi 
jauni žmonės, nuo vaikys
tės dienų iki subrendimo, 
yra suvaromi į bolševikiš
kas organizacijas ir noro
mis nenoromis yra bolševi
kų vadovybėje. Bet tas ne
reiškia, kad visi jauni žmo
nės užauga bolševikai. Gy
venimas jaunuosius moko 
kartais daugiau, negu bol- 

propagandistai ir 
juos antibolševi-

A-

t i
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į jojo pasirašyti savo pilną pa

vardę, kad kas nepanorėtų ker- 
Yra už ką čia keršyti. 

Tokios korespondencijos—ži
nios—kaip tik skatina nesan- 
taikas ir man atrodo rimtam ■ 

„ . I .. laikraščiui skelbti jas' nereikė-i
Paryžiuje komunistų Vengrijos vyskupai nuta- ty> o tuo į^u išlaikant liniją.,

• iš Plataus Pasaulio
Bcmbos Paryžiuje Vengrijos Vyskupai

! į Syti. \ 
Tokie

knygyne išsprogo bomba ir rė perleisti bolševikiškai 
išnešiojo knygas ir knygy- vyriausybei visą bažnyčios 
no vidaus įrengimą į šipu- žemę, iš viso apie 107,000 
liūs. Tai jau penkta bom- akelių, kurią bolševikiška 
bo, keno tai pakišta į ko- žemės reforma buvo paliku- pondentė žinios apie prof. Pak- 
munistų įstaigas Prancuzi- si parapijoms. Prieš žemės što paskaitos "dvasią” iš piršto 
jos sostinėj. Bolševikai sa- reformą Vengrijos katalikų neišlaužė. Jai pasakojo paskai- 
ko, kad tai degolistai juos bažnyčia turėjo 853,000 U)je Ouvęs vienas naujakurys,

Su pagarba,
Vladas Norkus.

Clifton Heights, Pa.
Red. Pastaba: Musų kores-

bombarduoja.

Turkijos Drebėjimas

Praeitą savaitę Turkijoj 
drebėjo žemė. Nuo drebė-

akerių žemės.

Albanijos Diktatorius

Generolas Enver Hoxha, 
Albanijos diktatorius, “iš-

jimo žuvo 56 žmonės ir 166 krito iš Maskvos malonės” inamas- 
žmonės buvo sužeisti. Dre-*ir dabar yra laikomas tiktai 
bėjimas įvyko šiaurvakari- “reprezentacijai,” o visa į

kuris paskaitos tonu buvo pa
sipiktinęs. Kiršinimas galimas 
ir prieš naujuosius ir prieš se
nuosius lietuvius. Niekinimas 
senųjų ateivių yra tas pats kir
šinimas, tik kartais kitaip va-

•i-SSS-j. -S-

KOMISIONIERIUS PAS SKAUTUS me daugiau apie J. Gabrio\NAUJI LIETUVIŲ
“’^ntroio pasaulinio ka- TRANSPORTAI 
ro J. Gabrys skaitė savo 
šventa “pareiga” kovoti 
prieš VLIK’ą, kuris jo aky
se buvo nedemokratiškas, 
negeras, nepatriotiškas. Jis 
sakydavo, kad vienas čigo- 
įnas, vienas lenkas ir vienas 
'žydas esą VLIK’o viršinin
kai ir todėl jis, kaipo tikras 
lietuvis, negalįs su tokia 
įstaiga bendradarbiauti.
Tiesa, jo bendradarbiavimo 
niekas ir neprašė, nes su to- 

į kio tipo avantiūristu nė vie- 
'nas Lietuvos visuomenės at- 
sakomingas veikėjas nega
lėjo turėti nieko bendra.
Skaitant J. Gabrio “direk
torijos” leidžiamus prane
šimus kartais nenoromis ki
lo mintis, kad po antrojo 
karo J. Gabrys buvo vėl 
pakeitęs savo pajamų šalti
nį ir sėmė įkvėpimą iš tos 
vietos, kuriai daugiausiai 
rūpėjo lietuvių emigrantiš
kąją visuomenę ardyti.

Nūn kapai prabilo ir 
nutraukė Gabrio karjerą.

P. J—s.

Rugpiučio 24 d. laivu “Gen
eral Blatchford”’ į New Yorką 
atvyksta šie lietuviai:

Philip Dubrow, Martynas 
Jaudzymis, Petras Karoblis, 
Leonas Macijauskas, Anna 
Pavlenko, Anna Šimulis, Ona 
Stankaitis, Milda Suselis ir 
Andrius Trautrimas.

REUMATIŠKI SKAUSMAI
Dekstnio Galinga ilostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai, ištarpina Reumatiškus skaus
mus, rankų, kojų skaudėjimų ir tir
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės. 
Nelauk ilgiau, bet tuojau įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kuiną 2 oz. $1.00; 
4 oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė— 
16 oz. $5.00 (41)

DECKEVS PRODUCTS
P. O. BOx 666, Nebark 1, N. J.

Amerikos aukštasis komisionierius Austrijai, Walter J. 
Donnelly, apsilankė tarptautiniame skautų sąskrityje Au
strijoj, Bad Įseki, ir stebėjo įvairių tautybių skautų pa
lapines. Austrijoj suvažiavo apie 17,000 skautų iš visų 
pasaulio šalių į savo didžiąją stovyklą, vadinamą “jam
boree.”

Dėl Plagiato

Gerbiamieji! Pripuolamaivaldžia Albanijoj perėjo į,
Maskvai ištikimo vidaus įkaitydamas tėvų jėzuitų lei- 

nių paliko be pastogės, nes'reikalų ministerio, Mehmed džiamą laikraštėlį “Laiškai Lie-

nėj Turkijoj. Pranešimai 
sako, kad tūkstančiai žmo-

daug namų buvo suardyta.

Kanalo Plaukikai

Rugpiučio 16 d. 18 plau
kikų perplaukė Anglijos 
kanalą iš Prancūzijos į Do
ver. Pirmas iš to būrio 
plaukikų perplaukė kanalą 
egiptietis Hassan Hamad. 
Plaukimo lenktynes ruošė 
Londono “Daily Mail” 
dienraštis, kuris laimėto
jams išmokėjo 1,000 svarų 
sterlingų dovaną.

tuviams” š. m. birželio mėnesio 
'numeryje užtikau aiškų plagia
tą. Ten atspausdintas apsaky
mėlis “Susitikimas prie Laikro- 

Argentinos vyriausybė (lž’0 ’ yra aiškiai neplagijuotas 
įsakė sulaikyti mėsos išveži- —sulietuvintas vertimas nove- 

likės, atspausdintos Reader s
Digest” žurnale š. m. gegužės 
mėn. Ten ši novelikė užvardin
ta “Appointment With Love.

Shehu, rankas.

Argentinos Mėsa

Autorius pasirašęs S. I. Kishor. 
Ten pasakyta, kad ši novelikė 
perspausdinta iš "This Is

Dr. K. Adenauer Atvyks

Vokietijos ministerių pir
mininkas, Dr. Konrad Ade
nauer, spalių mėnesį atvyks

mą iš Argentinos į Angliją 
dešimčiai dienų. Tas pa
daryta todėl, kad Argenti
noj pradėjo trukti mėsos 
dėl didelio eksporto į Ang
liją. Anglijos vyriausybė
skelbia, kad laikinas eks-, America” žurnalo. Jėzuitų laik 
polio sulaikymas iš Argen- raštelyje novelės plagiato gale 
tinos nesumažins mėsos da- pasirašyta inicialais R. D.

Ar gražu tiems, kurie skelbia 
tikrą tiesą,” prasilenkti su ja? 

Juk ir koks tai įsakymas jų 
'skelbia “nevok”! Jei jau kitaip

vinį anglams.

Anglijos Ginklavimasis

SU mrmuo-i------
ju oficialiu vizitu. Vėliau 
Vokietijos premjeras lan
kysis Anglijoj, o nesenai 
jis lankėsi Italijoj, su kuria 
Vokietija atnaujino gyvus sybė stengiasi į pramonę
prekybos ryšius. įtraukti daugiau moterų.

Pradėjus vykinti plačią apsieiti nebuvo galima, tai nors 
ginklavimosi programą An-lir prie iškraipyto vertimo ga 
glijoj pasireiškė labai dide- Įėjo paminėti autoriaus pavar- 
Hs darbininkų trukumas.1 Tikrai nedera "tėvams 
Mažiausiai 500,000 darbi-;ta’P ete**3-
ninkų reikia pramonei, bet 
jų nėra kur gauti. Vyriau-; Chicago, III.

—V. K.

KAS MUMS RAŠOMA
Kas Yra “Jankis”?

Gerbiamieji! Jau senokai 
skaičiau "Keleivyje” apie “jan
kio” reikšmę. Sako. kad už
sieniuose visi amerikiečiai va
dinami jankiais. Pietinėse val
stijose jankiai yra visi šiauri
nių valstijų gyventojai, o šiaur
vakarių valstijose jankiais va
dinami rytinių ir ypač N. Ang
lijos gyventojai, čia ir susto
ta, nors reikėjo tęsti toliau. >

ne visi yra “jankiai.”
J. Rostoniškis.

Dėl “Lietuvių Dienos”

Chicagos “Draugas” išbarė 
kai kuriuos lietuvius, kurie sa
vo bizniškus parengimus krikš
tija “lietuvių dienomis.” Bet 
į “Draugas” užmiršo, kad tuo 
vardu daugiausiai, krikštijusi

Dėl Kiršinimu
Gerb. Redaktoriau! Tamstos 

vedamajame savaitraštyje 
leivis
kaltinate

Gabrys Avantiūristas
Šveicarijoj mirė Juozas dravičiaus darbo. Iš to “žy- 

Gabrys-Paršaitis, kartais gio” pasinaudojo dailinin- 
save vadinęs “Tautginu,” kas Aleksandravičius, o J. 
kartais “Tautinu”’ ir pana- Gabrys įrodė, kad Smetona 
šiai. Jis buvo pasiskelbęs jam nepatinka. Po smeto- 
“Lietuvos Direktorijos” pir- niškojo perversmo J. Gab- 
mininku ir buvo sudaręs rys Kaune nebepasirodė ir 
tokią “direktoriją” bene iš gyveno Šveicarijoj, iš ten
dvylikos asmenų, štai iš 
Pietų Amerikos gavome 
pranešimą apie J. Gabrio 
mirtį. Tame pranešime lie
jamos graudžios ašaros dėl 
jo mirties, o po pranešimu 
pasirašo trys gana žinomi 
Pietų Amerikos lietuviai, 
kurie, matomai, buvo susi
žavėję J. Gabrio “direkto
rija.” Atrodo, kad nėra to
kio avantiūristo, kurs nesu
rastų už save neprotinges- 
nių pasekėjų. . . .

Juozas Gabrys buvo ti
pingas avantiūristas, žmo
gus be jokių principų, be 
jokios atsakomybės, bet su 
išpustomis ambicijomis, su 
dideliu apetitu ir visiškai

j jo pakraipos žmonės. Pavyz- nesiskaitantis su priemonė-
džiui, amžinatilsį “Amerika1 
Brooklyne savo piknikus visa
da garsindavo “Lietuvių Die- 
na.” Tą pat daro Marianapolio 
piknikieriai, kurie tą pavadini-Nr. 31 rugpiučio m. 1 d. , _  .... , ... .... „ ma duoda savo parengimams.

„ - ..... v"L, v' ! 'Mačiau ir kokių Ui ttv, ren- Įėjo
Kersin i. e urs o ir se pikniką Maine valstijoj nūs.
ja neapykantą.

Aš ir daugumas sutinka su
ta nuomone, kad visur reikia

JUOKAI

Vieningas Pasaulis
Prašalint Karus

Taip sako ir rašo žurnalas “Lie
tuvių Naujienos.” Kaina $2.00 me
tanas. (39)

LIETUVIŲ NAUJIENOS 
332 N. 6th SL. Philadelphia 6, Pa.

mis. J. Gabrvs galėjo vie
ną dieną kalbėti vieną da
lyką o, apsisukęs, galėjo 
sakyti visai priešingą daly
ką ir visai nerausdamas ga- 

vartaliotis i visus so

pavadintą “Lietuvių Diena.” 1 Iš ko jis gyveno, niekas 
Atrodo, kad jei lietuviai kur nežino. Atrodo, kad jis

suvažiuoja, tai ten ir yra “lie-eUngtis palaikyti gyva tarpu- diena„
savio žmonių sugyvenimo ide-i^ . ; x,,_ .. . . ... 0 jei piktintis, tai kodėl tik tąją. Ir i atskirus, pavienių zmo- ■’J, 1 , . , . ■ da, kai kiti tą daro? Argi sun-
mų blogus elgesius bei jų pasi- Dažiurėti j veidrodi? 
sakymus nereiktų kreipti dėme- p
šio ir neskelbti viešumon.

Pavyzdžiui, Naujojoj Angli
joj jankiais vadina tiktai se
nuosius šios srities gyventojus, 
protestonus, ir daugumoje . . . 
republikonus. čia koks nors 
airis ar ateivių vaikas, jei ką
nors vadina “jankiu,” tai turi| Bet mane labai nustebino, 
galvoje senųjų gyventojų, pu- kad greta to kaltinimo tamsta 
ritonų, palikonį. kuris iš aukšto'įdėjai kiršinantį straipsnį “Dar 
žiuri į visus naujokus, airius ir dėl Kiršinimu.” net neištyręs 
. . . demokratus. i kaip ir kokioje dvasioje ir ar

Taigi, “jankio” supratimas tikrai taip bu'° pasakyta, 
mainosi papil vietų kur tas ko- į* l™"T>b"'
din vartojamas. Bostone irgi t*™*** K- M net Pabl‘

J. J. Stosiunas.
Hartford, Conn.

ADMINISTRACIJOS
PRANEŠIMAI

I.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią broiiurą yra paraSęs 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.

Paskutiniab laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti v«ys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad Jla Jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė JI nosinei?

Broiiurą didelio formato, gražiais viršeliais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama ‘‘Ke
leivio’’ knygyne:

KELEIVIS
27, M<

Gaunam daug paklausimų, 
kiek reikia mokėti už paieškoji
mus. Taigi pranešam, kad už 
giminių paieškojimus, jeigu jie 
neilgesni kaip 25 žodžiai, skai
tom po 75 centus. Jeigu paieš
kojimas ilgesnis kaip 25 žo- 

I džiai, tai tada skaitom po 3 cen- 
! tus nuo kiekvieno žodžio.

Norint kad paieškojimas tilp
tų daugiau kaip vieną sykį, už 
kiekvieną sekantį sykį reikia 
primokėti po 60 centų.

Tokia pat kaina ir smulkiems 
biznio skelbimams, kaip farmų 
ar namų pirkimas, visokie par
davimai ir tt.

Užmokestį geriausia prisiųsti 
kartu su skelbimu ar paieškoji
mu. Saugiausia būdas pinigams 
siųsti yra pašto money orderiai

Jeigu kam paštas toli, tai pi
nigus galima siųsti ir popieri- 
nias doleriais.

Kas siunčia pašto ženkleliais, 
prašome nesiųsti brangesnių 
ženklelių kaip 10 centų, ir pra
šome nesiųsti Air Mail štampų.

Kanados pašto Ženkleliai 
mums visai negalioja.

Administracija

ėmė pinigus iš visur, iš kur 
tik galima buvo imti ir pi
nigai jam nekvepėjo. Pir
mam pasauliniam karui ei
nant prie galo Juozas Gab 
rys buvo pasikrikštijęs 
“marquis de Garliava” ir 
buvo “pardavę?” Lietuvos 
sostą Portugalijos kara
liaus giminės vienam be
darbiui princui. Žinoma, 
iš to niekas neišėjo, bet Ga
brys išsigudrino kvailą 
Bourboną apgauti ir šį tą 
už tą gauti.

Jei Smetona ir pralotas 
Alšauskas galėjo “rinkti” 
Lietuvos karaliumi vokišką 
kunigaikštuką Urachą, tai 
J. Gabrys tokią pat teisę 
galėjo turėti Lietuvos sostą 
parduoti Bourbonui. “Tei
sę” jie turėjo lygią ir rezul
tatai išėjo tokie pat. Lie
tuva paliko be karaliaus.

“Markizas Garliaviškis” 
po karo išnyko, liko vėl Ga
brys, kuris ir Lietuvoje pa
sirodydavo ir buvo vienu 
laikotarpiu Lietuvos konsu
lu Karaliaučiuje. Dėl ko
kių tai priežasčių J. Gab
rys nekentė Smetonos ir 
Voldemaro. Jie jo irgi ne-

vesdamas “kovą' pnes 
Smetonos ir Voldemaro re
žimą. Ta jo “kova” buvo 
keista. Jis garbindavo 
gruodžio 17 d. perversmi
ninkus, vadindamas juos 
“didvyriais,” bet kaltino 
Smetoną, kad tas “didvy
rių” žygio vaisius pavogė 
įr vargšus klerikalus nu
skriaudė. Tada J. Gabrys 
dėjosi kataliku. Vėliau jis 
ir krikščionis demokratus 
padėjo į tą pačią kategori
ją, kaip ir tautininkus ir 
ypač jis buvo nusistatęs 
prieš kun. Krupavičių, ku
rį jis vadindavo “čigonu.”

Juozą Gabrį, kaipo avan
tiūristą ir politinį padaužą, 
lietuviai greit užmirš, nes 
jis nepaliks jokių pėdsakų. 
Tokie avantiūristai patriuk
šmauja ir apie juos visi už
miršta. Jei jis bus kada 
atsimintas, tai tik už savo 
jaunų dienų veiklą. Jis bu
vo plunksnos darbininkas, 
suredagavo Vinco Kudirkos 
raštus, parašė Kudirkos bi
ografiją, rašinėjo straips
nius į visą eilę laikrašičų 
Lietuvoje ir Amerikoje ir 
tais savo darbais jis įdėjo 
savo indėlį į musų kulturinį 
gyvenimą.

Apie J. Gabrio kultūrinę 
veiklą jo jaunystės dienose 
lietuviai prisimins, bet apie 
Gabrį avantiūristą atmintis 
greit išnyks. J. Gabrys 
Šveicarijoj leido prancūzų 
kalboje “Tautybių Apžval
gą.” Tas laikraštukas pasi
rodydavo gana retai ir ja
me galima buvo pastebėti, 
iš kokių šaltinių tame ar ki
tame laikotarpyje J. Gabrys 
semiasi peną savo kunui. 
Kokia to laikraštuko įtaka 
buvo, sunku pasakyti.

Smetonos režimo laikais 
Lietuvos “tautos vadas” 
akylai sekdavo, ką J. Gab
rys Šveicarijoj “veikia.” J. 
Gabrys kartą pasakojo, kad 
Smetonos žvalgyba jam bu
vo atsiuntusi vieną “bend
radarbį” iš Paryžiaus, kuris 
vėliau išvažiavęs į Ameri- ' 
ką ir čia pasidaręs laikraš
tininku. Gabrys sakė, kad 
tas laikraštininkas atvažia
vo pas jį, kaip Smetonos 
režimo “priešininkas,” bet

Daktaro Pasiaiškinimas

Susirgo daktaras. Sun
kiai sirgo. Jis pasišaukė 
kitą daktarą jį gydyti. Kai 
daktaras pagijo, jis buvo 
paklaustas:

—Kodėl tamsta pats save 
negydei, o šaukei kitą dak
tarą, juk pats tiek pat išma
nai apie ligas, kaip ir tas 
kitas daktaras?

—Esu krikščionis ir sau- 
žudystę skaitau neleistina, 
—paaiškino daktaras.

Basas Vyras

Jauna panelė nuėjo į pa
veikslų parodą ir grįžo la
bai susisarmatijusi. Kai jos 
namiškiai paklausė, kaip 
jai patiko paroda, ji atsa
kė: ,

—Nepatiko, aš ten ma
čiau basą vyrą!

—Kas čia blogo, basas 
vyras?

—Taip, bet jis buvo ba
sas iki kaklo!—sušuko ne
kaltoji panelė.

I

250 AKRŲ FARMA
Apie 70 akrų ganyklų, o kitkas 

dirbama žemė. Dirva gera, viskas 
puikiai auga, lietuvių išdirbta per 
25 metus. Triobos geros, apie 13 
metų kaip statytos, su visais įrengi
mais, arti Binghamtono miesto, ge
ra rinka farmos produktams. Yra 
traktoriai. Pajamų per metus atei
na $14,000. Galima pirkti su vis
kuo, arba tik žemę ir trobesius- — 
$18,000. Parduodu, nes likau našlė.

Mary Stasiūnas, (36)
RD 4, Cortland, N. Y.

PERONELft LAMSARGIENft
Užlaikau visokių vaistų dėl ge

liančių kojų ir kaulų, taipgi turiu 
Galingų Gydymo Mostį nuo Reuma
tizmo ir nuo kitų skaudėjimų. Kreip
kitės, duosiu gerą patarimą. (38)

1814 S. Water Street 
PHILADELPHIA. PA.

V i

REIKIA BIZNIUI PARTNERIO
Partneris gali būti vyras ar mo

teris. Biznis senai išdirbtas ir vis 
auga, todėl reikia daugiau žmonių 
jj vesti. Platesnių žinių duosiu per 
laišką. Rašyti man šiuo adresu:

DECKEVS PRODUCTS 
P. O. Box 666 

Nevrark 1, N. J.
(36)

PAIEŠKOJIMAI
Ieškau Elzbietos Bukytės-Savickie- 

.nės, Kazio Bukio dukters, kilusios iš 
i Akmenių kaimo, Palėvenės parapi
jos, atvažiavusios Amerikon 1912 
metais ir gyvenusios Chicagoje. Pra
šau atsiliepti šiuo adresu: (36)

B. Šukys,
East Orwell, Ohio.

Paieškau mano pusbrolius Kleopa- 
rj, Benediktą ir Steponą Visgaudžius. 
Jie paeina iš Telšių apskrities, Židikų 
valsčiaus. Kvieslės kaimo. Jie pa
tys, ar kas iuos žino, prašau atsiliep
ti, busiu dėkingas.

Silvestras Jankauskas,
64 I Street,

So. Boston 27, Mass.

AJARŲ ŠAKNIS

(34)

Restorane

Žmogus užsisakė restora- 
’ne porą kiaušinių, gavo už
perėtus ir pasišaukęs patar
nautoją sako:

—Tamsta man davei už

Ajarų Šaknis gelbsti 
nuo vidurių nemalimo, 
gerai veikia ant skil
vio. gydo nuo dieglių, 
gelbsti prašalinti iš 
pilvo nereikalingus 
gazus, paerzina ne
veikliuosius kūno or
ganus ir, sakoma, ge
rai dėl mažakraujų. 
Mokslininkai sako,

kad Ajarų Šaknis turi šių mineralų: 
. . v. . , .. , 'Solphur, Phosphorus, ir Potasium,perėtus klausinius, atsiimk ir šitie mineralai yra mums visiems 

juos, aš negaliu jų valgyti!
-- Cit, ponas, nešaukit šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas

taip garsiai, kad seiminm- svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos 
kas neišgirstu. Jis jums pa- už $10°-
skaitys kainą už viščiukus, ALEXANDER S CO.
o tada brangiau kainuos. 414 W. Broadway 

South Boston 27, Mass.

kentė. Karta meno paro- tikrumoje, kaip žvalgybos 
doje Kaune J- Gabrys su agentas. Amerikoje tas 
lazda sudaužė Smetonos žvalgybos agentas dar tebė- 
biuatą, dailininko Aleksan- ra gyvas ir gal iš jo išgirsi-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
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 vedam— Susivienijimo 80 metų Jubiliejinis Va
jus. {stojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nartu tr priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arta j Centrų adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. SOtb St. Nmw York 1, N. Y.

I
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ŠI SEKMADIENI SLA 
APSKRIČIO PIKNIKAS

SLA antrojo apskričio

Vietines Žinios
BOSTONE A-BOMBA

UŽMUŠTŲ 165,000

PAVOGĖ KARTU
SNAPSĄ IR SARGĄ

Nakčia iš šeštadienio i
piknikas įvyksta šį sekma- sekmadienį nežinomas pik- 
dienį, rugpiučio 26 d. Jį tadaris apvogė So. Boston
ruošia apskričio valdyba, 
bet prie jo rengimo dedasi 
visos musų valstijos SLA 
kuopos.

Cafe, išnešė nemažai bute
lių geriausio šnapso, gal už 
$200. Įdomiausia toje va
gystėje buvo tas, kad vagis

Piknikas įvyks HaverhilL pavogė ir šunį, kuris turėjo 
Lietuvių Piliečių Gedimino tą užeigą saugoti nuo vagių
Vardo Klubo darže, kuris Vagis, šuva ir šnapsas din-
yra Bradforde, prie Haver- go kaip į vanedeni Tik an 
hill. Į pikniko vietą ge-trą dieną šuva grižo namo 
riausiai važiuoti per Haver- sotus ir patenkintas, visai 
hill, iš ten imti Salem gat- nesusimartijęs dėl baladoji- 
vė iki Montvale Road ir mosi naktimis su vagimis, 
šiuo pastaruoju keliu va- o šnapsas taip ir neatsirado, 
žiuoti iki pikniko veitos.

Piknike bus geras orkes- BALF’o Piknikas 
tras, dainuo Jonas Tarnu- '• Sutraukė Daug Žmonių
lionis iš Nashua, N. H., iri --------
bus visi piknikiniai pra-Į Praeita sekmadienį Bos- 
šmatnumai. į tono BALF’o skyrius turėjo

Iš So. Bostono ir iš Lo-! pikniką Romuvos Parke 
wellio eis busai. Iš So. Bos-'Montelloj. Žmonių prisirin- 
tono nuo L. P. Draugijos ko apie tūkstantį iš plačių 
namo 12 vai., iš Lovvellio'apielinkių. Pikniko progra- 
nuo Lietuvių Klubo 1 vai. jmoj nebuvo visų skelbtų

Tad iki pasimatymo pik
nike!

Mirė Povilas Karvelis

Povilas Karvelis mirė 
rugpiučio 11 d. sulaukęs 81 
metų amžiaus. Velionis bu
vo nevedes. ervveno 78 Ma-fc ~ o*r -----
rine Rd., So. Bostone. Pa
laidotas rugpiučio 14 d. su 
bažnytinėm apeigom į Nau
josios Kalvarijos kapines.

Velionis Amerikoj išgy
veno 49 metus. Iš amato 
buvo siuvėjas. Paliko nu
liudime brolis Jurgis su 
šeima, gyvenantis Lynn, 
Mass., ir brolio Antano du 
sūnus, Petras gyvena New 
Yorke ir Aleksandras Bos
tone ir sesers Onos du vai
kai, Steponas Žebris ir Mrs. 
Monica Souton, So. Bosto
ne.

Laidotuvėmis rup i n o s i 
Steponas Žebrys. Tebūnie 
velioniui lengva ilsėtis 
Amerikos žemelėj.

Gražų* Paveikslai

dalyvių, bet piknikas praė
jo smagioje nuotaikoje ir, 
rodos, BALF’o skyrius bus 
padaręs pelno.

Kviečia Senato Komisijų

Jei atominė bomba sprog
tų Bostono mieste, ji pada
rytų 165,000 aukų. Taip 
sakė kongresmonas Price 
svarstant civilės apsaugos 
biudžetą. Jis sakė, kad 
Nevv Yorke bomba padary
tų 220,000 aukų, Chicagoje 
154,000, St. Louis—126,- 
000, VVashingtone—118,- 
000, D e t r o i t,e—118,000 
Kansas City—120,000, Phi- 
ladelphijoj—138,000, Los 
Angeles — 39,000, San 
Francisco—74,000, Seattle 
—59,000.

Kongresmonas Price, ma
tomai, tokį aukų skaičių ap
skaičiavo išeidamas iš to, 
kiek tirštai kuris miestas 
yra apgyventas. Debatuose 
dėl civilės apsaugos paaiš
kėjo, kad nė vienas mies
tas dar nėra pasiruošęs ap
sisaugoti nuo atominės ata
kos.

Išklausius šiurpių prane
šimų apie galimus nuosto
lius iš atominės atakos at
stovų rūmai nubraukė 87 
nuošimčius išlaidų civilei 
apsaugai! Sako, kai vyriau
sybė paruoš tinkamą civi
lės apsaugos planą, tada 
bus prasmės ir lėšas skirti.

VOGTAS AUTOMOBILIS
PRIDARĖ NUOSTOLIŲ

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS | skautų tarpe Austrijoje. ’ susiėjusios su jamboree ak- 
LEO MONFET’Ą Lietuvių skautų vienetas,
--------  į visų kitų tautų tarpe, dar-

New Yorke suimtas Char- niai žygiavo su keturiomis
les W. McNeil, 29 metų vy- lietuviškomis vėliavomis
ras iš Haverhill, Mass., pri- (dvi vėliavos buvo pasiųs- 
sipažino nužudęs draudimo tos iš Bostono) jamboree 
kompanijos agentą iš Law- atidarymo parade. Tuks- 
rence, Mass.. Leo Monfet,
kurio nužudymas buvo di
delis galvosūkis.

Policija sako, kad C. Mc-

tantine minia žiūrovų svei
kino lietuvius skautus karš
tomis ovacijomis ir Šukiais 
su Lietuvos vardu. Savo

Neil yra “šaltakraujis žu-; stovyklavietėje taip pat bu-
dytojas,” kuris prisipažino 
apiplėšęs ir Robert Cam-

vo iškėlę ant aukštų stiebų 
keturias trispalves, turėjo

paigne iš Haverhill, iš jo jis i visus atsilankiusius stebi- 
atėmęs 50 dolerių. Suim-'nančią parodėlę ir dalino 
tas McNeil padėtas į kalė- svečiams atsišaukimus apie 
jimą, o kartu su juo arės-j Lietuvos tragediją. Trys 
tuoti jo brolis ir jaunas gi- lietuvių skautininkai, kaip 

atstovai dalyvavo jamboree 
metu įvykusioje tarptauti
nėje skautų konferencijoje.

Susirinkusiems viršminė- 
Įtan posėdin buvo patiektas 
raportas, kokiu budu šis 
lietuvių skautų žygis buvo 
įgalintas. Jamboree fondo

r_____,__ ___ ______ __ iždininkas L. J. Končius
metų berniukas, Emil G. davė išsamią piniginę apy-

minaitis, kurie buvo kartu 
su juo apiplėšiant Cam- 
paigne.

NUŠOVĖ DRAUGĄ
UŽ KOJŲ KUTENIMĄ

Iš Winooski, Vermont, 
praneša, kad ten vienas 16 Į iždininkas

Cheloux, nušovė savo 15 
metų draugą. Paul Bessette,

skaitą.
Konsulas adv. šalna, be

už tai, kad tas jam kojas kita ko savo kalboje pasa- 
tuteno ir nedavė miegoti, kytoje šiame posėdy, išsi-

Šį antradienį policininkai 
šešias mylias vijosi pavog
tą automobilį Miltono ir 
Bostono gatvėmis, iki paga
liau pavogtoji mašina, per
važiavusi per vienos gazo
lino stoties kiemą, atsidau
žė į kitą mašiną ir įvažia
vo į krautuvės sieną ant 
Harrison Ave.

Vaikėzai, kurie vairavo
pavogtąją mašiną, norėjo
pabėgti, bet du policininkai
juos pastebėjo ir sugavo.
Pasirodė, kad tai vra du •>
broliai iš Roxburv, Russel

Musų valstijos atstovų 
i urnai pakvietė senato ko
misiją kriminalizmui tyri
nėti atvykti į Massachusetts 
ir čia padaryti krimanlinio 
pogrindžio tyrinėjimą, kokį 
ta komisija ar jos įgalioti 
advokatai darė įvairiose 
valstijose. Kartu atstovų 
rūmai pareiškė pageidavi
mą, kad kongreso krimina
lizmo tyrinėjimo komisija 
tęstų savo veiklą, nes ta ko
misija jau yra prisidėjusi
prie kai kurių “stambiųjų | Dunn, 20 jnetų, ir jo brolis 
žuvų“ kriminalistų tarpe Harvey, 17 metų. Abu jau
uždarymo į kalėjimą.

Pakels Gazolino Taksus

NAMAS PARDAVIMUI
cija, visi susirinkusieji bu- „ So?!11 Bostone, netoli Caraon
VO gardžiai pavaisinti vai- namas. Penki rūmai tušti. Savi-
šinaosins skautininke T. ninkas išvažiuoja Ftoridon gyventi bingusios SK.aUlinmh.es L. ir nori Kreitai dia parduoti visus sa-
Čepienės ir išsiskirstė SU gi- vo namus. Antras namas 6 šeimynų 

.... . .. . po 5 ir 6 kambarius, šiltas vanduolia viltim ir pasitenkinimu, ir kiti patogumai. Kas nori matyt, 
kad lietuviai skautai varo prasau tuojau kreiptis “uo adresu:
gilią vagą musų brangios 
pavergtos tėvynės labui.

—L. K.

Teklė Čepulienė,
1 Pages Court, So. Boston.

(36)

DR. D. PILKA

Nesenai gauta iš Vokie
tijos dail. Brazaičio nupieš
tų paveikslų, kurie vaizduo
ja Lietuvos ir Bavarijos 
gamtą. Paveikslai su rė
mais pardavinėjami ne-

Valstijos senato viena ko
misija, kuri svarstė mokes
nių pakėlimą, nutarė pasiū
lyti seimeliui pakelti taksus 
ant gazolino po 1 ir trečda
lį cento nuo galono. Kartu 
ta pati komisija siūlo pa
kelti ir automobilių regis
tracijos mokesnį 50 nuo
šimčių. Iš gazolino taksų 
pakėlimo komisija laukia 
pajamų padidėjimo 12 mi-

nikliai buvo sužeisti masi
nai atsidaužus, bet vistiek 
bandė pabėgti. Jie nuga
benti į ligoninę, o iš ten bus 
gabenami į kalėjimą.

Skautų Sąskridis

Tą tragišką įvykį stebėjo
9 metų vyrukas, Russel

Gerard.
Jauni žmonės lošė per 

naktį, iki 4 vai. ryto korto
mis Chelou.v namuose, o 
>askui nuėjo gulti. Bet P. 
bessette nedavė Emil’iui 
miegoti ir vis kuteno jo ko
jas. Pagaliau E. Cheloux 
išsitraukė revolverį ir sako: 
Jei nenustosi, aš paleisiu 
uvį.” Nušautasis atsakęs:
Šauk, tas revolveris vis

vien nešauna.“ Po to pasi
girdo šūvis ir berniukas su
smuko negyvas.

Jaunas užmušėjas suim
tas ir padėtas į kalėjimą. 
Jis nesenai buvo paleistas 
iš Vermonto valstijos jau
nųjų pataisos namų, kur 
buvo pakliuvęs už kokius 
tai pusberaiškus. prasikalti
mus.

Pirmos Žinios iš
Pasaulinės Jamboree 
Apie Lietuviu* Skautus

reiškė: “Lietuvos skautų 
darbas išeivijoje nepapras- 
rastai daug prisideda prie 
Lietuvos bylos išaiškinimo 
ir išgarsinimo.”

Po pasikalbėjimo ir per- 
žvelgimo visos medžiagos

RADIO PROGRAMA

brangiai Lithuanian Fumi- 
ture Co., So. Bostone. Už lionų dolerių, o iš registra- 
paveikslus gauti pinigai bus cijos pabranginimo laukia- 
rusiunčiami džiova sergan- ma 5 su puse milionų papil
tiems Vokietijoj. domų pajamų.

JAV rajono lietuvių 
skautų vadovai turės savo 
įeikalams aptarti sąskridį 
kuris įvyks rugsėjo 1 ir 
dienomis Clevelande. Są- 
skridžio štabo adresas: Mr. 
Z. Dučmanas, 1447 E. 65th 
St., Cleveland 3, Ohio. Iš 
Bostono ir Brocktono ruo
šiasi sąskridin vykti šeši 
atstovai. —L. K.

REMIA KANDIDATUS
I MIESTO TARYBĄ

Rugpiučio 17 d. vakare 
pas vyriau.'iąjį skautininką 
Dr. V. Čepą ir jo žmoną, 
jų naujame bute Roxbury, 
14 Townser.d St., susirinko 
Lietuvos Skautų Brolijos 
vadi jos nariai—Dr. B. Kal
vaitis, T. N'aginionis, L. J. 
Končius, ir keli artimieji 
skautų bičiuliai bei veikė
jai—E. Gimbutienė, I. Lau
rinaitytė, Faustas
Mantautas ir Lietuvos gar
bės konsulas A. Šalna, pasi
kalbėjimui apie lietuvių 
skautų dalvvavimą septin
toje pasaulinėje jamboree 
Austrijoje.

Vyriausias skautininkas 
pranešė, kad jau gauti šeši 
laiškai iš lietuvių vieneto 
(15 skautų) atstovavusio 
Lietuvą, nuo 3 iki 14 rug
piučio, visų laisvųjų tautų

SLA ANTRO APSKRIČIO METINIS

Sį Sekmadienį, Rugpiučio 26 Diena
HAVERHILLIO LIETUVIŲ KLUBO DARŽE 

BRADFORDE

Bus įvairi dainų programa, dainuos dainininkas J. 
Tamulionis iš Nashua, grieš geras Lowell lietuvių

, orkestras, daug visokių pramogų.

Busai iš So. Bostono išeis 12 vai. dieną nuo L. Pil. 
Draugijos, o iš Lowel išeis 1 vai. nuo Lietuvių Klubo. 

Važiuoti iš Haverhill Rt 97 (Salem St.), paskui
Montvale Road.

Visi širdingai kviečiami dalyvauti.

Naujasis “Boston Com- 
mittee,” piliečių organiza
cija, remia šiuos kandidatus 
į miesto tarybą:
Francis X. Aheam, Michael 
H. Cantwell, Perlie Dyar 
Chase, Lee M. Friedman, 
Frederick C. Hailer, Fran
cis X. Joyce, Gabriel Pie- 
monte, Patrick G. Sullivan 
ir Joseph C. White.

Šen. Taft Naujoj Anglijoj

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiarisko* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vari. iš stoties WTA0, 
740 klc.
Biznio reikalais kreipkitės: 

409 W. Broad wav, So. Boston 
Arba telefonuokit: SO 8-0520

BEKARNĖJ REIKALINGAS
patyręs “all around” porteris. 
Telefonuot: TA 5-3441.

LIETUVIŠKA BARBERNĖ . 
Ch. S. Babenas 
684—5th Street

So. Boston, Mass.
(37)

CITY POINT
2 šeim. (4-5 kamb.), visi įrengi

mai, atskiri šildymai. 3 karų muro 
garažas ir tuščias butas pirkėjui. 
Netoli juros. §12,500. Kitas 2 šei
mų, 5-9 kamb,, baltos sinkos, tuščias 
butas $4,300.

BRUNO KALVAITIS 
545 E. Broadway, So. Boston. 

Tel. SO 8-0605.

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stotį 
WBHS, kuri dabar vadina
si stotis \VHEE, 1090 kilo- 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se
kanti :

1— Falcons orkestrą.
2— Dainininkės J a n i c e 

Hagberg ir Blanche Shim- 
kus iš Worcesterio.

3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį \VHEE, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio . reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, 45o. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

IEŠKO DARBO BARBERNĖJ
I

Patyręs barzdaskutis su 20 
metų praktika ieško darbo bar- 
bernėj. Kreiptis į “Keleivio“ i 
ofisą “Barberiui.” (34) |

PARSIDUODA NAMAS

Trijų šeimų, naujai apšingę- 
liuotas namas. 4-4-3 kambarių 
ir vienas kambarys rūsyje, 
parsiduoda tuoj pat. Yra šil
tas vanduo, dvi baltos enam. 
sinkos, du emel. pečiai. Yra 
tuščias butas. Kreiptis: (35)'

R. Yankus,
82 G St., So. Bostone.

LIETUVIS PERKA DžIONRĄ 
Juozas Sinkevičius

Praneškit jam ką turit. _ Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ar vakare. Telefo
nuokit; SO 8-8343. (36)

ATLIEKAME JVAIRIUS 
SPAUDOS DARBUS

■as t M • 
Ir awTUI

546 BROADWAY
•O. BOSTON.

SOUth

A. J. NAMAKSY
RKAL BSTATE * INSUBANCBj

400 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MA8S
Office TeL SOboston 8-0948
Has. 87 ORIOLB STRBBY 

W«at Rezhary, Maaa.
TeL PArkway 7-0402-M.

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 Cornor
DORCHESTER, MAS*.

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

sų krautuvėj visokių mašinų io 
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.
TeL SO 8-4148

TeL SO 8-2865
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

FORUM PRESS 
yra lietuviška, 
modemiška spaus
tuvė, kurios savi
ninkas yra A. 
Peldžius. ilgu* 
metus buvęs “Dar
bininko'’ adminis
tratorius. Šioje 

V iriu , - spaustuvėje yri
ixii , atliekami įvairūs spaudos darbai; kaip 

tai: konstitucijos * mokesčių knygelės* 
pamfletai • plakatai * įvairūs tikietai * 
laiškams antraštės. * vokai * vesluvi'j 
pakvietimai — Uedding Invitations ir 
tt.

FOTOGRAFUOS būdu — Offseu 
perspausdiname; maldaknyges, * mo
kyklų vadovėlius ir tt Visais spaudo* 
reikalais kreipkitės:

(fForum Press
P.OaOX 33 

BROCKTON EB, MASS.
Tel. Brockton 8-6729-W 

(40)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir
Vartoja vėliausios konatrukieŲoa 

X RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: noo 2-4 noo 74
534 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1952 Metams :

Šią savaitę Naujoj Angli
joj lankosi senatorius Rob
ert A. Taft. Jis šią savai
tę pasakys eilę kalbų New 
Hampshire valstijoj. Sako, 
senatorius Taft atvyko čia 

i “pačiupinėti pulsą,” kaip 
Naujosios Anglijos balsuo
tojai žiūrėtų į jo kandida
tūrą ateinančių metų prezi
dento rinkimuose.

Jau 40 metų “Keleivis” kasmet leidžia didelį, 
100 pu>iapių kalendorių. 1952 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti.

“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa
tarimų. plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai 
if nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių 
žinių. *

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 E. Broadway, So.Bosto n 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadaray 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistą. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metą.

DR. G. L. KILLORY
18 Tramont St, Rimbai BaiMiag 

Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371 

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

IR NERVŲ LIGŲ
Daro Kraujo Patikrinimą Saataahal 

Jei Reikia, Duoda Pencilliaa 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, Sooth Bostoo 
Pristato toniką, vyną ir

klos rūšies alų baliams, 
vėms į namus ir tai—. (-),

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr., So. Bostone, TeL SO 8-
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

apdrausti 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Insurad

)

Na pat lr i

Saugi priežiūra,
826 BROADRTAY,

SO. BOSTON. MAS
Tat SOath

SK.aUlinmh.es



