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“Enterea aa Second Class Matter" Febraary 23, 1906, st the m*c < »mc» at Boston, tc<uu,., unaer the Act of Mareli S, U7V
Atakiro Numerio 
Kaina 7 Centai 47 METAI

Stevenson Yra Demokratų 
Kandidatas į Prezidentas

JO PAGELBININKU NO
MINUOTAS SENATO

RIUS SPARKMAN
Afrika Kila Prieš 

Europiečius
Dėl Partijos Platformos tik 

per Plauką Neskilo De
mokratų Konvencija

Pietų Afrikoj juodžiai 
pradėjo kilti prieš europie
čius. Jie daugiausia nepa-

Pagaliau pasibaigė ir de- fenkinti valdžios įstatymais 
mokratu partijos konvenci- kune. euiopieciams pnpazį-j 
ja, kuri buvo susirinkusi sta Pf'menybę ir tokias tei- 
pereitą savailtę Chicagoje.! “į koklM “etun juodžiai.I 
Svarbiausis jos uždavinys Johannesburge n kituose
buvo nustatyti partijos pro
gramą ateinantiems prezi-

centruose, kur palaikoma 
anglų tvarka, vyksta de-

dento rinkimams ir nomi- m°nstiacijo&, kurios dažnai 
nuoti tiems rinkimams savo baigiasi riaušėmis. P°hci 
kandidatus. Kandidatu j ja demonstrantus areštuoja 
prezidentus buvo nominuo- “ iškrato jų kišenius. Jei 
tas Illinojaus gubernato- ian^a pinigų, atima juos n 
rius Adlai Stevensonas. o į Rask“.ls, P1”1?? užmoka 
vice-prezidentus - Alaba- nauamnkains uždėtas pa-

Iš DEMOKRATŲ KONVENCIJOS CHICAGOJ

Konvencijoj pasirodė labai daug aspirantų į kandidatus prezidento rinkimams. Net 
Massachusetts gubernatorius “Dever for ever” buvo siūlomas, šitoj nuotraukoj ma
tosi demonstracija už Barkley. Bet Stevensonas. kuris nenorėjo pirštis, turėjo dau
giausia rėmėją. ;

Didelis Streikas Baigėsi 
Nedideliais Laimėjimais

Irane Perversmas savaitę plieno 
______  darbininkai jau

Naujas Irano premjeras, GRĮŽTA DARBAN
Achmed Kvavam, kuiį ša- jje gaus 16c p valandą dau- 
ehas buvo paskyręs vieton giaw piieno Kaina Pa_ 
rezignavusio Mossadegho,
jau nuverstas. Nacionalis
tų ir komunistų remiamas

kelta $5.20 tonai.

mos senatorius Sparkma-
nas.

baudas. Afrikiečių lyderis 
pereitą savaitę pasakė: i'

Konvencija buvo labai “Nuo da!^ar’ košdami de- Unijistų Muštynės • Egipte Perversmas Kalėjimas Anglijos 
----- Išdavikuitriukšminga ir vietomis la- monstracijas mes eisime 

bai juokinga. Daugiausia tusciais kiseniais. 
triukšmo buvo dėl piogra-
mos, po kuria atsisakė pasi- i /VilioIįvfVf l iio,

Pittsfieldo miestely, Mas
sachusetts valstijoj, General 
Electric dirbtuvėj susimušė

Policija ir ministeriai 
areštuoti Anglijos teismas pasmer-

___ , r - ________ . r . . • — .. Egipte karininkai Įvykdė kė V» illiamą M. Marshallą
rašyti trijų pietinių valstijų SAKO POPIEŽIUS K??5X_?neS1?H. UmįV *1- ’ perversmą, kuriam vado- penkiems metams kalėji 
delegacijos, šiauriečiai ta-; bininkai. Mat, Electric vauja tuĮas Naguib Bey. Jis man už išdavystę. Jis buvo
da užsispyrė išmesti pieti-! Pereita savaite nomežius' ,.erS U™JOS. aSįtonai tuojau areštavo vidaus rei- Anglijos užsienio reikalų 
niu valstijų delegatus iž mJL PradėJ° agituoti CIO —mų valstijų delegatus 1§ išleido atsišaukimą Į Rusi- um* kalų ministerijos valdinin- ministerijos radijo operato-
konvencijos. Ir pradėjo žmones, ragindamas JlstuSpTz? . ,s.e .atsimestų kus ir policijos viršininkus, rius ir eidamas tas pareigas
balsuoti: išmesti, ar ne. juos “priešintis bedievis- i^i16 Pasienio sargybos vadas išdavė Rusijai tokius daly-
Daugumas balsų nutarė iš-kam komunizmui, o jeigu Huseinas Sirry Amer buvo kus, kuriuos Anglija slėpė
mesti. Bet paskui vienos reįkia, tai ir mirti besiprie- 1UU,zmomų ir.Yu, u\° T?1? pagautas bėgant per Egipto nuo rusų. Marshallas da-
valstijos delegacija po ki- ginant ” Kaip rodos tai ®un^iai. Pnmu.stb ka dreike- tyrus j Libiją. bar apeliuoja ir prašo jį
tos pradėjo savo balsavi- bus Dirmutini/tol[s *> ‘-gonmen. - ■ -
mus ‘taisyti ir pataisė kimas Romos popiežių isto-
+ uin Van “nipfn broliai ... t-» , _ . ~taip. kad “pietų broliai rijoj. Romos katalikų baž- KANADOJ PRIGĖRĖ
pasiliktų, nors jie ir nesu- nyčįa paprastai diktatorius 
tinka su didžiumos priimta remja Bet čia, mat, “be- 
programa. ; dieviška” diktatūra; ji ne-

Tada prasidėjo kandida- leidžia popiežiaus kuni- 
tų siūlymas. Vieni siūlė ki- gąms biznio daryti, 
tus ir kandidatu atsirado ---------------------------

JAUNAS LIETUVIS

Kaip Irane, taip ir Egip- nuo bausmės atleisti, ar 
te perversmo tikslas yra bent sumažinti ją.
pašalinti iš valdžios žmo- --------------------------
nes, kurie negana griežtai DERYBŲ KOMEDIJA KO- 
prie š i n a s i europiečiams, RĖJOJ NESIBAIGIA

Mums praneša iš RediyPač anglams. Egipto na-Į 
Deer miestelio, kad to pa- cionalistai nori išvyti ang- Paskutinėmis 

lūs ir paimti Suezo Kanalą Amerikoj buvoties vardo upėj prigėrė L. 
Jankaus pustrečių metų

labai daug—ne tam, kad 
jie butų nominuoti, bet tam,’ 
kad “pasirodyt” ir gauti 
progos pasakyti kokį nors'

Maištas Kalėjime 
Pasibaigė

savo kontrolėm Perversmo 
vadas jau pasakė: jeigu

Plieno darbininkų strei-
Mossadegh vėl užėmė prem- kas jau pasibaigė. Plieno 
jero vietą ir nuverstąjį Kva- pramonėj dirba apie 650,- 
vamą liepė areštuoti. Tas 000 darbininkų, tačiau dėl 
pasislėpė ir rašant šią ži- plieno streiko turėjo sustoti 
nią dar nebuvo sugautas, ir tos pramonės šakos, ku- 
Perversmas buvo kruvinas, rios plieną vartoja savo iš- 
Dabar nacionalistai kelia dirbiniams, taip kad šis 
demonstracijas prieš ang- streikas buvo išmetęs iš 
ius. Demonstrantai nuplė- darbo apie 2,000,000 darbi- 
šė marmuro pliaką, kurioj ninku ir kainavo kraštui 
buvo Įrašytas Churchillo $4,000,000,000. Vien tik 
vardas, ir šaukė: “Šalin plieno darbininkai neteko, 
Churchillą! Tegyvuoja Mos- vidutiniai, po $600 algų. 
sadegh!” Laimėjimai tačiau ne ka-

--------------------------- žin kokie. Juos galima su-
Pakore Suparaližuo- grupuoti taip :

, D • i L Algų laimėta 16 centų
M Domoimnlcą j valandą. Iki šiol plieno 

--------- darbininkai uždirbdavo ne
pereitą savaitę Montrea- visai pilnus $2.00 Į valan-

lo kalėjime, Kanadoj, buvo dą.
pakartas Generaux Ruest,; 2. Kompanijos pripaži- 
54 metų amžiaus laikrodi- no g apmokamas dienas 
ninkas, kuris 1949 metais švenčių, o jeigu kurią iš tų 
padarė bombą, kad padėti dienų reikėtų dirbti, tai bus 
tūlam Albertui Guayui už- mokama dviguba alga. 
mušti pastarojo žmoną.] 3. Padidintas skirtumas 
Bomba buvo paslėpta oriai- tarp dieninio ir naktinio 
vy, kuriuo Guayo žmona j darbo. Iki šiol naktiniams 
turėjo skristi. Kai orlaivis buvo mokama 4 iki 6 centų 
pakilo, bomba sprogo ir toj j valandą daugiau, negu
katastrofoj žuvo 23 žmo
nės. r

Ruest buvo suparaližuo- 
tas ir negalėjo vaikščiot, 
bet žinojo kaip bombas da
ryti. Guay buvo pakartas 
1951 metais, o Ruest perei
tą savaitę. Dabar busianti 
pakarta dar ir Ruesto se
suo, 43 metų amžiaus mo
teris, kuri tą bombą orlaivy 
paslėpė.

PAMETĖ KELINES SU 
PINIGAIS

dieniniams. Dabar gi nak
tiniai gaus 9 centus dau
giau.

4. Išdirbusiems 15 metų, 
pripažinta 3 savaitės apmo
kamų atostogų.

5. Sumažintas algų skir
tumas pietinėse valstijose. 
Iki šiol šiaurėje buvo 10 
centų Į valandą daugiau ne
gu pietuose; dabar šiaurie
čiai gaus tik 5 centus dau
giau.

6. Sutartis padaryta ne 
dviem metams, bet po metų 
ją galima jau “atidaryti.” 
ir nebus varomi unijon. Bet 
samdomi nauji darbininkai 
turės pasirašyti,ji kad 
jie stos unijon. Ta-

7. Kiečiausis ginčo klau
simas buvo unijos pripaži
nimas. Unija reikalavo, kad 
visi, kurie dirba plieno pra
monėj, butų verčiami rašy
tis unijon. Plieno kompa
nijos buvo tam griežtai 
priešingos. Dabar susitai
kyta taip: esamų senų dar
bininkų unijos klausimas 
neliečia; jei kurie iki šiol 
unijai neprigulėjo, tie jau 
ir nebus varomi unijon. Ta-

Washingtono valdžia nu- čiau pirmo mėnesio laiko- 
tarė uždaryti žurnalą “Ame- tarpy jie gali pareikšti

dienomis 
tikėtasi,

kad Korėjoj gal bus jau su 
komunistais susitarta dėl 
karo paliaubų, nes derybos 
buvo vedamos prie uždarų 
durų. Bet iš tų slaptų po
sėdžių išėjo toks pat bur
bulas, kaip ir iš visų pir
mesnių. Su komunistais ne
galima susitarti, nes Mask
va nori, kad karas butų tę
siamas ir Amerika eikvotų-

amžiaus sūnelis. Red Deer
miestelis randasi Albertosjan^a\ ntišsikraustys geruo 
provincijoj, tarp Calgary ir Ju» tei mes juos meste iš- 

jEdmontono miestų. Apie;mesim-
valstijos 1,000 žmonių ieškojo nu-l Kaip rodos, Iraną ir EgipMassachusetts

kalėjime buvo kilęs mais- skendusio vaiko kelias die-’M Prieš anglus kursto So- 
Stipriausis kandidatas tas, kuris tęsėsi 16 valandų. nas nesurado. Vėliau vtetų Rusija, 

buvo Kefauver, bet Trumą- Per tą laiką kaliniai suardė jo kūnelis netyčia buvo at-
nas buvo jam priešingas, kalėjimo skalbyklą, liejyklą rastas vidurv ‘upės, užkliu
dęs Kefauver yra iškėlęs ir dirbtuvę, kur yra daro-vęs prje nedidelės salukės, 
daug negražių Trumano mos automobiliams blėtos apje gp mylių nuo namų.
frentų darbelių.. Trumanas su registracijos numeriais. Policija atidavė lavonėlį tik lėbaudavo ir švaistyda-
stojo už Illinojaus guberna- Nuostoliai siekia apie 100,- miesto graboriui, ir čia tė- vo šalies pinigus. Jo ne- FRANCUZAI NORI DAU
torių Stevensoną. O Steven- 000 dolerių. Maištas pasi- vas jį atpažino iš drapanė- areštavo, tik ištrėmė iš i GIAU PINIGŲ 
sonas pasakė: “Prezidento baigė tik tada, kai tūli ka- iju.

spycių.

Vėliausios žinios sako, 
kad nuverstas ir pats Egip
to karalius Farouk, kuris 
nieko daugiau neveikdavo,! si.

Egipto. Jis išplaukė su šei-
pareigoms netinka nei ma- linių reikalavimai buvo pri- 1 Laidotuvėse dalyvavo 14|ma laivu Viduržemio jūron Amerika prižadėjo Fran-
no protas, nei būdas, nei imt ir kai kalėjimo virži- automobi,ių ir buvo suau. ' J =“ ............... 1
sveikata. V ištiek Steven-ninkas uztiknno juos, kad k t d United

— — . i •. Church dvasiškis pasakė
ern,®: ., , . A . teismo akcijos. j mornentuj pritaikytą liūdną

Vice-prezidento vietai ------------------------- 1

ir manoma, kad jis apsigy- euzijai šįmet duoti $186,- 
vens Italijoj. 1000,000 ginklavimosi reika-

Farouk teisingai nujautė lams. To neužtenka, sako
franeuzai. Ir jie šaukiasi,

, , • '*aT‘ n Pvrnnln,, MirZ kalbą, buvo sugiedoto ke- PasaKę, uuKu^d Amerika tuė-tuojau
demokratai nominavo Ala- nVū reron Jau iri ir e JetagJ giesmelių, iaįdotuvių • pasauly liks tiktai ketun duotų jiems $62o,000,000.

muzikai pritariant. Jaunas Karaliai, būtent, vynų ka-j “"““j' AA/rfc
lietuvis palaidotas Red rallas- karal,us; <=»'- OLAN?m1 TAMKLI
Deer miestelio kapinėse. karalius ir bubnų kara- AMERIKOS TANKŲ 

llius.
Alberto* gyventoja*.

bamos senatorių Sparkma- 
ną, kupris yra priešingas jų 
platformai.

Pereitą savaitę Buenos 
Aires mieste mirė Eva Pe- 
ron, Argentinos diktato-

DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ AMERIKIEČIUS

savo likimą, kuomet jisai 
pasakė, kad greitu laiku

___________-_____ Roterda/nan pereitą sa-
Sprogo Maldininkų Busa* vaitę atėjo Amerikos laivas

Newfound Gap miestely, 
North Carolinoj. pereitą sa
vaitę buvo suruoštos pamal
dos apielinkės faijneriams. 
Važiuojant Į tuos atlaidus, 
sprogo busas su maldinin
kais ir 34 žinoiK s bi:v«> ap- 

goo bnu

: liaus Perono žmona, paly- 
NELEIDO KELTI PIENO ginamai dar jauna moteris.

KAINŲ Per tris dienas visa šalis
--------  buvo apsidengusi gedulu,

Pieno Kontrolės Taiyba užsidarė visos valstybinės 
Massachusetts valstijoj ne- Įstaigos, sustojo darbai.
leido pieno perkupčiams Eva Peronienė buvo labai Iš Teherano atėjo žinių, 
kelti pieno kainų. Jie no- stipri asmenybė Pietų Ame- kad komunistų sukurstytos 
rėjo jas pakelti teisinda- rikos politikoj. Yra net minios tenai pradėjo kelti 
miesi, kad dėl ilgos sausros manoma, kad be jos Pero-'riaušes prieš amerikiečius ir 
: 4-::i ~ ganykbt. Ėst tuo nas nebūtų galėjęs iki ĮdJ’iį/ti jų tingus šito dč- 
paciu laiku atpigo ištaikyti valdžios, yaifo.lle; Teherane buvo uždaf/ti
niai ja; ai, atsakė pieno Trumanas nusiuntė Pero-1 amerikiečių kariškių ir ei-gė, kad teikėjo 
kontrolės taiyba. ,nui šios šalies užuojauta, [rilių žmonių klubai. (nen.

Vienas senukas iš Fitch- 
burgo, Mass., nuvažiavo 
mėlynių rinkti ir persimai
nė kelines, kuriose buvo 
$1,034 pinigų ir tas kelines 
jis pametė. Per 3 dienas 
žmogelis ėjo iš proto, nes 
tie pinigai, tai visas jo tur
tas. Bet jo kelines rado 
teisingas žmogus ir padavė 
policijai. Kelinėse buvo sa
vininko vardas ir adresas, 
ir policija jam tas pamesti- 
nes grąžino.

“AMERIKOS BALSAS” 
KALBĖS GARSIAU

su Shermano vardo tankais - - .......
olandams. Jis atvežė iš vi- riką,” kuris buvo spausdi- kompanijai, kad is unijos. . ___ ___ un iccIaio iv nuroi^L’i-namas rusų kalba ir siun- jie išstoja, ir tas paleiski 

čiamas Rusijon. Kadangi mas paliuosuoja juos nuo
jStalino cenzūra paskuti- unijos. Čia jau aiškus lai-

Laisvė Austrijos Naciam* njajs laikais pradėjo to žur- mėjimas kompanijoms.
-------- nalo platinimą varžyti, tai I Be to, valdžia leido kom-

Aust’ijoi išleistas įstatv- Amerika jo daugiau pp-’panijoms pakelti plieno 
r.jt l ’K’.u' gražinama b’j- spautdir.£ bet custiprinaY'.air.ą $5 29 tenai. Ett ta:

so 22 tokių pabūklų.

taikyti dsgjn-iu 
Tylika žirtonių taip apds- vusiems

Ižti liconi-
račiams tais-ė.' Voice cf Američa ’ ?adije *-ik paprastam karbono, plie- 

Amerika ketina užptetes- bangas, kad Rusijoj žmo- nui, kuris iki šiol kainavo
Įstatymą, r.čs uit k iau jį girdėtų. tonai.
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LIETUVIS AMER1KON1Z- KAS BUS SOVIETŲ RŪ
MO KATILE

Apie tokią Amerikos lie-
SIJOJ PO STALINO?

Išgyvenęs Rusijoj 15 me-
tuvio padėti “Tremtyje’’ ra- tų, austras Nikolaus Basse- 
šo Vyt. Alantas. Esą— ches parašė knygą “Stalin,”

“Kas yra amerikonizmas? kurioje jis bando atspėti, 
Tara tikra pasaulėžvalga, tam kas atsitiks su bolševikų 
tikras gyvenimo būdas, tam diktatūra, kai Stalinas pa
tikra galvosena. Kai užsienie- kratys savo kojas. Tos 
tis galvoja apie Ameriką, tai knygos turini gana vykusiai 
pirmiausia jis galvoja apie do- atpasakoja “Naujienų” ben- 
lerį, aukštą gyvenimo lygi. eko- dradarbis j Varčius. Jis 
nominę galybę, vadovaujamą. .
politini vaidmenį, kurį ji šian
dien vaidina pasaulyje ir tt. “Stalinas yra 72 metų am- 
Tas vaizdas, be abejo, teisin- žiaus. Ar išsilaikys Sovietų 
gas, tik ne kiekvienas užsienie- Sąjunga Stalinui mirus? Kas 
tis žino. kokiu budu JAV tos perims valdžią po jo mirties? 
ekonominės bei politinės galy- Ar po jo mirties, kurios laukia 
bės yra pasiekusios. Tik ar- milionai pavergtų ir naikinamų 
čiau įsižiūrėjęs į amerikinį gy- Įžmonių, prasidės sąmyšis So- 
venimą pastebi, jog ‘dolerio ka- į vietų Sąjungoj ir ši teroru su
linio’pasaulėžiūra, didelis ir pa-įkurta valstybė sugrius? Tai 
stovus noras praturtėti, atkak- klausimai, kuriuos šiandien sta
lk).* pastangos pasigaminti ko to ir politikai ir eiliniai žmo- 
daugiau medžiaginių gėrybių, nės.
yra tos milžiniškos ir galingos “Nikolaus Basseches minėtos 
spyruoklės, kurios stumia tą vi- knygos pabaigoje nagrinėja 
są didžiulį mechanizmą ir api- aukščiau minėtus klausimus ir

DEMOKRATŲ. PLATFORMOS AUTORIAI

šitie trys vyrai buvo įpareiguoti demokratų konvencijoj 
Chicagoje parašyti demokratų partijos platformą ateinan
tiems prezidento rinkimams. Iš kairės į dešinę matosi: 
kentucky gubernatorius Weatherby, New Yorko senato
rius Lehman ir Alabamos senatorius Spark man. Dėl jų 
paruoštos platformos konvencijoj kilo didelis lermas. pie
tų valstijos atsisakė po ja pasirašyti ir tik per plauką 
neskilo demokratų partija.

Kas Reikia Žinoti
Steigiant Naują 

Krautuvę
Visų pirma reikia nu

spręsti ar bus pirkėjų? 
Kiek yra toj apielinkėj se
nų krautuvių? Ar yra vie
tos naujai? Reikia žinoti, 
kad atidarius jums naują 
parduotuvę, pirkėjų skai
čius nepadidės. Jus gausit 
tik tą jų dalį, kurią mokė
sit atitraukti nuo kitų to
kių krautuvių. Ar daug jų 
bus?

Vieta krautuvei geriausia 
ten, kur daugiausia žmonių 
vaikščioja. Didelės chain- 
storų kompanijos, ieškoda
mos vietos naujam bizniui, 
išleidžia tuksiančius dole- 
dių, kad patirti kiek žmo
nių praeina pro numatytą 
jų vietą, ir kas jie: moterys 
ar vyrai, vaikai ar suaugę, 
gerai apsirengę, ar prastai? 
IJei praeiviai gerai apeiren- 
Igę, reiškia, jie turi pinigo

Žinios iš Tremties
►

Lietuvių Skaičiai Zonomis krašte, ir anglų zonoje, 
Bremeno apylinkėje, kurŠių metų birželio 1 dieną

Vokietijoje organizuotų 
bendruomenes lietuvių bu 
vo:

; stovyklą globos visų pirma 
krašto valdvba ir skautų
vadovybė. Bremeno skau
tai duoda nemokamai pala- 

Britų zonoje .................. 1 pines.
Amerikiečiu zonoje .... 2,872j 
Prancūzų zonoje .......... 245 ■

stengiasi duoti pagrįstus atsa
kymus.”

“KAIP VALDŽIA REMIA S5.0oo.000. Reiškia. valdžia 
KAPITALISTUS” padengia daugiau kaįp pusę 

• nuostolių.**
Jei nežinot, kaip ta nela- .. . "... . . .. o .. -------- T r — «

boji Washingtono valdžia Nukalbėta, kaukis Stab-driskių negalima daug

Viešnia iš Amerikos 
Vasario 16 Gimnazijoje

' iso ........................ 7,442 Viešnia, Miss Alice Kobb,
Tokiu budu ir šiandien specialiai atvyko lankyti 

didžioji lietuvių dalis yra gimnaziją ir studijuoti vai- 
susispietusi anglų zonoje, kų gyvenimo ir mokslinimo 
būtent, neturtingiausiuose sąlygas. Ji yra siunčiama 
kraštuose, Schleswig-Hol- Amerikos vidaus reikalų 
šteine ir Žemutinėje Sakso- ministerijos Public Rela- 
nijoje. Lietuviams, lygiai tions sekcijos. Ji apvažinė- 
kaip ir patiems vokiečiams, jo jau keletą Europos ir 
dar nepavyko išspręsti savo Azijos kraštų, studijuoda- 
tautiečių perkeldinimo į ma specialiai pokario laikų 
ekonominiai palankesnius vaikų likimą. Diepholze ji 
kraštus klausimo. j 4 dienas išgyveno pačiame

Bendras lietuvių skaičius gimnazijos bendrabutyje ir 
kiek sumažėjo, nes keli susižavėjo lietuvių mokinių

budina to mechanizmo kūrėjo 
ir įkvėpėjo, amerikiečio, psicho
loginį veidą. Amerika yra pi- •
nigo karalystė par excellence. į Nurodęs, kad iš revoliu- 
Kapitalizmas čia yra įgijęs cijos laimėjimų, jeigu jų 
kraštutines formas ir labai gi- kiek buvo, dabar jau nieko 
liai įleidęs šaknis. Save ger- neliko: kad ir mokyklos, ir 
biąs amerikietis lygiai nekenčia ^irnynos laįsvė, įr žodžio
komunizmo ir socializmo. Dar- j viskas jau palaidota,
bieciu Anginoje socialines re- - . . . \ . . .
formos daugeliui amerikiečiu 0 V,fa »° v,e.ton atgamnla 
yra rakštis akyse. Churchillio can™« .d'aSla ,r forma,— 
grįžimas į valdžią Amerikoje y}®3 Išskaičiavęs, J. Var- 
buvo sutiktas su dideliu paieng- čius paduoda knygos auto- 
vėjimu. liaus šitokią nuomonę:

“Darbininku sąjungos kapi- .....
tąlizma Amerikoje šiek tiek pa-' T?"“1*,' ka‘p P™*"?* *-
žabojo. bet vis dėlto, kaip so- dzlu‘e® 'alstybes bukui atėjus 

• ___ pradėdavo smukti, taip ir Sta-/■•lolino na, ilgino

remia darbininkų krauge- gVJm®fo,no’. ,Be? .k?rgi,biznio tikėtis. Ir iš vaikų 
rius kapitalistus, kaip ji - .Kaua n kūnai kor- ne>
“slapu laužo streikus įriPoraeijai valdžia užmokėjo. Krautuvė turi buti šviesi, 

,a-_ $5,('00,000 dėl jos pelnų su- švari ir erdvi. Pardavėjaitriuškina unijas,” tai pasi 
klausykit, ką apie tai sako maz ėjimo? ,
Bimbos gazieta. Štai, lie- Laktų Bimbom oi gana® švariai išrodyt. Apsileidęs, 

nepaduoda, nes tokių faktų nesiskutęs pardavėjas, arba 
negali nei buti. Ir koks gi pasišiaušusi pardavėja ne- 
tokiam atlyginimui galėtų patrauks pirkėją, bet at
būti pagrindas? Kokiu gi'stums.
budu. korporacija galėtų! jg patyrimo yra žinoma,

. ........ .... „ triuš- vaLlžiai įrodyti, kad jeigu kad vidutiniškas krautuvės
kinti unijas. Neužtenka to, kad nebūtų buvę streiko, tai ji pelnas yra tarp 2 ir 3 nuo-
teismai išduoda indžionkšinu- butų padariusi 10 milionų šimčiy nuo apyvartos. Va-
prieš unijas streiko metu, o po- dolerių daugiau? idinasi, jei per dieną par-
licija ateina samdytojams tai- Tai yra tokia durna Pa“, duodi už $100. tai gryno 
kon galvas skaldyti streikie- saka, kad ir kleivas kuolas ,peino gay tikėtis nuo $2* iki 
riaras. štai ir kita priemonė, galėtų juoktis. i«3
apie kurią mažai kas tekalba. Tą patį galima pasakyti į Taiei einant i toki bizni • Nemanybitė. kad kompani- jr 'į ,au* strįj. k,

pos 24 d. editorialas:
“LABAI MAŽAI vidutinis 

amerikietis nusimano apie tai. 
kaip musų valdžia šelpia kapi
talistus ir padeda jiems ‘slap
tai’ laužyti streikus

[turi būt mandagus, vikrus,

šimtai lietuvių išvyko i JAV 
etniniu vokiečių vardu. 

BALF’o įstaiga Vokieti-

dvasia, drausmingumu ir 
tautinės kultūros puoselėji
mu. Ji žadėjo Amerikos

joje pradėjo lietuvių bend-:?Pal!doje painformuoti apie
ruomenėms siųsti stambias Slą lletu'f,V .15ta,g« kvl^ 
1 - s- • v • * ti amerikiečius ja paremti,kiaušinių miltelių siuntas. T. , Af- , --100 . *- - u - • - Is Diepnolzo Miss Kobb įs-182 statines bus įssiuntine- , Y o ...............o
tos 161 vienetui. Kelių sa-vy.ko (.Suomiją ,r is Šuo-

, . • u j mijos jau paraše gimnazi-vaicių laikotarpyje bend- . < Y . „ . . ,* . T-j 1 u jos vadovybei, patvirtinda- ruomene gavo dideles rūbų, - j •• , , , , , . ma savo pažadus gimnazijąriebalų, cukraus, o dabar ir *• o * .-• •-, . ... .u x paremti. Savo studijų is-kiausimu milteliu siuntas. \ Af. , v ,,“ * davas Miss Kobb paskelbs
Bendromis jėgomis ren- atskira knyga, kurioje bus 

giamoji vasaros stovykla kalbama ir apie lietuvių
bus dviejose vietose: ame- Vasario 16 Gimnaziją, 
rikiečių zonoje, Hesseno • P. L. B. Inf.

«.VISKO BROLIŲ” Bilioniniai Milžinai 
GENEROLAS į -------

______ ’ Šiomis dienomis dar dvi
“Abendpost” & st hū-že- Amerikos biznio korporaci- 

lio 26 d. sensacinga antraš- Jos Pasidėjo prie bilioninių 
te deda straipsnį apie Lie- milžin^ . kūnų metines pa- 
tuvos partizanus, kuriems jamos viršija bilioną dole

rių,—tai Commonwealth
Edison Co. ir Westinghouse

būtinai reikiakoi “fl •inčl-inimn uni-’___i • - •— ĮapjįkžUCIUvtl,
Juk visi mato ir žino,’anvvnrfa— • u gani., 00 owvja. i^,- į , . „ , . ųptiaiuj.

Panslavizmas. atsiradęs kaip'^juję tų nuostoliu dalį paden- 1 gUtCUOSe SU stambiomis!

.ią arba korporacija paneša vi-!v,,”'"* ~ ~? ,uuujuh iciRia apytl nai
lino karalija savyje jau turi;sug nuostolius, kai iškyla strei-

kas ir gamyba sustoja. Di-u'“'
atrodo žiūrint į jį iš arti. taip1,.
sakant, iš vidaus, o iš tolo ame- ..........- Įgia vaiuzia is vaistyoes izuo —i—----- j—-, . daugiau uždirbti
rikinis aukso katilas spindu- mam7nx) Pavojaus, niekada ne- Paduosime porą pavyzdžių. Te- valdžia atvirai palaiko dar-/ea^mi . \
liuoja labai patraukliai ir jo,turejo natūralaus gyvybingu- streikas užsitęsia keletą de- bininkų pusę. Plieno pra- Pfaso uz sa'® „Pr*;Ke? 5^U" 
šviesa krenta ant viso pasaulio. m0‘ Lankai niekada nesimpa- gėtkų dienu ir korporacija arba monė turėjo eiti net į Vy- negu dldZlOtlOS krau
Amerikiečiai jį labai atsidėję tį£a',° sioms panslayizmo min- kompanija per tuos metus te- riausiąji Tribunolą, kad už- tuvės.
kursto, ir jo galybė nuolat au- J1”18; «*kraimečiai taip pat pasidaro dešimt milijbnų dole- drausti Trumano 1 “ ' * 1"”

labai mažai tuo domėjosi.’ rįy peinOt vietoje dvidešimt mi- įdavimą CIO'unijai JUS.
Teiffu Sovietu trvvpntoiai l’jonu- Tokiam atsitikime val-

piliečiui. keliaujančiam per pa- i.J, i. • sugrąžina kompanijai per- Komunistai meluoja per
šaulį, reiškiama privilegijuota j-nQ diktatūrai tai— " "ai užpernai sumokėtu taksų akis ir

daline nei UKinė šisienia. jis 
yra kietas, negailestingas ir1* 
kartais atšiaurus. Bet tik taip 4/mo

ga. Amerikos ūkinė galybė 
stebina visą pasaulį. Amerikos

lrzibia tui

'judėjimas gintis nuo panger-Į^ valdžia iš valstybės iždo. korporacijomis demokratui
Lietuvos-Lenkijos pasienio

ų aiazioaus a,au- Electric Corp.
Bet aukštesnėmis 'f® 'į « ų vus la Hemz l

.  ................... ,----- r ..—_________------------- -  . ...................... .. ... Schoeder iš Koelnn ls V1SO Jungtinėse Valsti-
■pasidaro mili ni drausti' Trumano taikiniu-gamomis jie nubaido pirkę- tiesa jose dabar yra 24 bilioninės

visai nesisarmatija.
atodaira, ir visur jis jaučiasi, 
tartum butų namie, nes už jo “• - - vis tiek ateityje šioje liau- 
stovi jo krašto galybė.” dyje atsiras pasipriešinimas

Munis, seniems ateiviams,iprie*dabartin' rcžip* ži ki' . . .. ji,--- j . • tos slavu tautos pradės pnesinvisi tie dalykai išrodo taip
paprasti, natūralus, kad 
mes jų ir nepastebim. Bet 
žmogui, atvykusiam Ame-

tis ir pačiai Rusijai.
“šis pasipriešinimas faktinai

jau yra prasidėjęs. Yra labai 
charakteringa, kad Stalinui pa-

rikon vos tik prieš 3 metus, siekus aukščiausio Rusijos jė- 
amerikonizmas išrodo toks gos laipsnio. Jugoslavija ir. ap- 
milžinas, prieš kuri lietuvy- skritai. graikų ortodoksai pasi- 
bė yra labai silpna. " priešino Rusijai. Vienybės ry-

Jisai tačiau mano, kad— šiai sukurti sla'^ talijų reli
giniai ir politiniais motyvais, 
kurie slavus jungė su Rusija, 
neišlaikė.

“Komunizmo laimėjimas Azi
joje tikrovėje vra mirtinas pa- Todėl kova pasi-.vojuj5 ^-iaj Rusijai

“Ne vien tik Kinijos, bet ir

“Lietuvybė butų daug galin
gesnė, jei turėtų savo užnuga
rį. nepriklausomą Lietuvą, bet 
šiandien ji tos didžiosios para
mos neturi
daro be galo nelygi. Ameriko-
nama, i naujo ate.v,o gyveni- • Axijos ^į.
mą įsibrauna su visa savo

▼
Šliupas Mirė Nusivylęs
IŠ vėlesniųjų D-ro Jono Pramogose peštynės ir sužalo- 

Šliupo raštų matosi, kad jis Jir-.ai bei užmušimai. Vagys- aplenkdami, 
buvo nusivylęs ne tiktai ’r Išeikvojimai plinta, kaip

Reikia pasakyti, kad pa
daryti pragyvenimą iš ne
didelės krautuvės šiandien 
labai sunku, nes didžiųjų 
kompanijų krautuvės gali 
daug pigiau parduoti, turi 
didesni produktų pasirinki
mą, ir pirkėjai eina tenai, 
mažesnius krautuvninkus

Kot b- kiaurus vėžys. Brolis žudo bro- --------’ . . . , .lietuvių visuomene, oet 11 w .-jf/' ękjiitvtmii ketina i toki. . .. e *. • h. vyras žmona, žmona—vyža, SKaitytojų neima į iunuvisa zmonna. Savo strain- • • ... • • ... _ :___ ___visa žmonija. Savo straip savo tgvus ^ėl menkos biznį eiti, patartina jam ge-
sny Ar ne šiurpu kurelvel<Jenfe da ncapraJyto ukl() rai apsigalvoti, 
tilpo Laisvoje Mintyje, ,jr žemės sklypelio, arba tiesiog
Jisai rase: !<lel žvėriško nesusivaldymo.

Girtavimas, ištvirkimas, doro-“Mano gyvenimo saulė jau . . ’ ... ’ ,
artėja vakarop. Ir neretai pa- Vln,al ’^ryp.mai kaip aukstuo- 
mastau apie dabartinę lietuviu-s,uos€‘ . taiP f, žemuosiuose 
tautos ir visos žmonijos padėl' toksinuose, šlykštus gandai, 
tį, apie ta kryptį, kurlink mes šmeižtai, garbės plė-

Man'atrodo, kad žmo-Timas net tanamuju drau^einame.
niia ereitai rieda i nraraia to tarpe‘ vi<?špatauja karališkai, n,, |e,„rauna su v.sa komuni2rao sUraiste, J „„“minima, U'pau- Ir *»> atmosferoje dar ,Ui-

np»k—cu, d1dybe 5 galybe Jaimė(iama„ Kinjjoj< pasiekė S. liX„. ‘»kkl kurie vi-
">2e’JUgeltonosios rasės prieš 

baltąją.’’
Ir galima esą neabejoti, 

kad Staliną ir jo įpėdinius 
jau dabar supa tragedijos 
atmosfera.

Viską suglaudus, gauna
si šitokia išvada:

“Stalinui mirus, prabėgs daug 
laiko, kol jo įtaka išnyks. Ta
čiau po šio neišvengiamai tu-

pietinio išsiauklėjimo ir tvirtai 
nusistovėjusių tautinių princi
pų, tas milžinas gali tave leng
vai ir galutinai parblokšti. Nė 
kiek neperdėsiu pasakęs, kad 
Amerikoje ne tik lietuvybės, 
bet ir bet kurios tautybės kova 
su amerikonizmu yra panaši į 
kovą dramblio su pele."

Taip, ameri kon i zm o puo
de tirpsta visos tautos, šve

džia širdį dėl žmonijos likimo 
kuris gali buti tikrai baisus. sas tas blogybes verčia demo

kratijos ir liberalizmo įtakai,jei žmonija, visi žemes gyven .
tojai, nusikratę prietarais ir blogybem.s kaltma kilnų huma- 
iliuzi jomis, nesiims vadovautis! nizms»‘ nors tokius la,kus Lie'’ 
blaiviu protu ir etika. Tiktai tuva ^mat« tik trum^ laiko* 
laisvė, lygybė, brolybė ir tikras
teisingumas visų visiems gali Aišku, kad tuos kaltini- 
išgelbėti Žmoniją iš baisios ka-Į mus gHupas taikė kunigų ir 

tautininku viešpatavimuitastrofos. prie kurios 
greitai veržiasi.

ji taip
Lietuvoje, nes tik jie šmeiž- 
davo “supuvusią demokra-

dai, vokiečiai, franeuzai tu- rėš įvykti sąmyšis. Nė viena
ri savo valstybes, turi aukš- valstybė toj pačioj valdymo
tą kultūrą, gal aukštesnę formoj, kuri priklausė nuo vie- 
dar negu amerikiečiu, o 1X5 asmens, pergyvenus savo 
betgi ir jie tirpsta. Ju laik- kur«j* (organizatorių), neišsi- 
raščiai jau baigia nykti, nes uikė <į‘upriau kaiP vien* *ene- 
jaunoji karta jų neskaito. rac,J*‘

Velionis buvo labai karš
tas Lietuvos patriotas ir užjtiją.
lietuvybę būdavo gatavas__________________
paguldyti savo galvą. Bet!
pagyvenęs Lietuvoje, jis Malayoj Nukapotos Algos
pradėjo kitaip į savo tautą —------
žiūrėti. Tame pačiame i Malajos gumos darbinin- 
straipsnyje jis sako: ^kai sutiko dirbti už mažes-

Taigi klaida yra manyti, Na, ir kai ta valstybė jei nuo tarptautinių san
tykių nukreipsi žvilgsnį į savą-kad lietuviai galėtų prieis žlugs, ne tiktai pavergtos 

‘ amerikonizmą atsilaikyti,1 jos tautos, bet ir visas pa-jį kraštą—nemažiau teks susi- 
jeigu jie turėtų “savo užnu-, saulis galės lengviau atsi- siekti. Kiek pasibiaurėtinų

vsssašlrolfivvtfi Q QT>1inVll1 tgan 1
kvėpti. nusikaltimų įvyksta aplinkui! už $1.12.

nį atlyginimą, nes pasaulio 
rinkoj nukrito gumos kai
nos. Pirma jie gaudavo 
$1.25 į dieną, dabar dirbs

musų žiniomis, nėra visai ^jznA° lmon^- Stambiau-
patikima ir dalinai sufabri-' a*a v*s2? - ra -ra ^e!' 
kuopa. Štai charakteringes- eP^one System, kuri perei- 
nės jos vietos: ta*s metais turėjo $9,<32,-

Žinias suteikia nesenai išį51?,’7,?7 Paįam^
sovietu belaisvės grįžęs 42 0 iau se a'

-- Std. Oil Co. (N. .1.)
General Motors 
U. S. Steel Corp...
Du Pont .................... 2,162^82,4*1

Ir 19 kitų.
Bet tai yra tik pajamos, o 

ne pelnas. Apmokėjus vi
sas biznio išlaidas, pelno

metų amžiaus Ludwig Ma- 
ier, Karlsrahe gyventojas. 
Jis nupasakoja Schroederio 
karjerą, kaip jis 1943 me

$4,707,018,865 
3,<‘»71/>82>>75 
3,140,678 ,W2

tais įsimylėjęs lenkę, dezer- 
Todėl, jei kas iš “Kelei- tyravęs iš vokiečių armijos, 

vat,no , +r>Vi gyvenęg kUrį laiką Varšu
voje, paskui kaime, kol vie
tovę užėmę rusai. Nors vi
sai aplenkėjęs, nesijautęs 
saugus ir patraukęs su savo 
mylimąja į Lietuvos miš
kus, kur prisidėjęs prie par
tizanų. Savo sumanumo 
dėka greit pakilęs į parti
zanų vadus ir jo žinioje esą
6,000 partizanų. Drąsiais 
užpuolimais, kurių metu 
vieną kaitą su sena vokie
čių patranka sunaikinęs 
tris rusų šarvuočius, jis 
greit pagarsėjęs ir rusų tar
pe, kurie už jo galvą pasky
rę 150,000 rublių premiją.

Pirkėjaa.

MASKVOS BERNAS?

Čia matome buvusį Irano 
(Persijos) premjerą Mossa- 
deghą. kuriam šachas nelei
do kontroliuoti karo ministe
rijos. Supykęs Mossadeghas 
rezignavo ir pakėlė maištą. 
Jį remia komunistų partija. 
Išrodo, kad jis dirba Mask
vai.

kartais gali ir visai nebūti. 
Pavyzdžiui, Ne\v York Cen
tral RR. kompanija turėjo 
$1,865,749,359 pajamų, bet 
užmokėjus darbininkams 
algas, valdžiai mokesčius ir 
kitas išlaidas, pasidarė ne
mažas nuostolis.

VADOVAUS KARO 
AKADEMIJAI

“Miško Brolių” sudėtis 
esanti labai marga. Jų tar
pe yra lietuvių, vokiečių, Į 
dezertavusių rusų, latvių, i 
estų ir lenkų. Nors rusai1 
į kovą siunčia pulkus su 
šarvuočiais ir ugniasvy- 
džiais, partizanų sunaikinti 
neįstengia, nes jie vikriai 
pasitraukia į miškus, išsi
sklaido ir sutartose vietose _____________________
vėl susirenka naujiems puo- Brigados generolas John H. 
limams. Jų Žūtbūtinė kova Michaelis, pasižymėjęs Kore- 
remiasi viltimi, kad kartą jos fronte savo gabumais, 
ir Rytų Europoje įsiviešpa- dabar yra paskirtas vadnvau- 
taus laisvė. į d karo akademijai West Po-

P. L. B. Inf. I inte-
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NMUiO

“Didysis Parengimas“ 
Gerai Pavyko .

tinių katalikų ir 
Todėl teisingumas

liberalų.• 
lygy-!ir

Vasaros metu rengiamas bė "skalauja, kad tokiuose 
Chicagos lietuvių "didysis įtikimuose butų kviecia-
parengimas," tai '■Margu- ",i ne ,vien ?om°s fcatal*’» 
iio” piknikas garsiame Ri- kun‘?a’’ ° ?r. k,$L ^ruprų

jonės, kad 
“margutiečiai

verview Parke. Šiemet tas 
piknikas Įvyko liepos 20 d. 
Oras pasitaikė giedras, tik 
gal šiek tiek perkaistas. 
Žmonių rengėjai susilaukė 
daug. Didžiulis parkas bu
vo pilnas. Parke yra gau
su didelių pavėsingų me
džių. Visi galėjo buti pa
vėsiuose ir jaustis visai ge
rai.

“naujieniečiai,”
” ir “sanda- 

į iečiai” tam planui mielai 
pritartų. Teisingumo ir ly
gybės vardan reikia pagei
dauti, kad ir “draugiečiai” 
tam sumanymui pritartų. 
Ta mintis visuomenėje jau 
plinta. Bereikia, kad va
dai i tai atsižvelgtų. (Ge-’ 
riausia butu visai be “invo-

JUROJE LIEPSNOJA LAIVAS SU ŽMONĖMIS

ši nuotrauka parodo liepsnojantį norvegų laivą “Black Guli” už 65 mylių nuo New 
orko. Jis vežė smarkiai degantį naftaliną. švedų keleivinis laivas “Gripsbolm” pri

buvo į pagalbą ir išgelbėjo iš liepsnų 45 žmones. . »

Viena iš svarbiausiu pik- , .
niko atrakcijų buvo vaidi- kac,W -Red > 
nimas veikalo “Burtininko Svarbiausio Daikto 
Pinklės.“ Atliko iš Cleve-' Nepaminėjo 
lando pakviestas jaunimo
teatras “Rūta.“ Matyt, tas 
daugeli paakstino atvykti 
su vaikais, nes piknike vai
kų buvo labai daug.

lietu- metų pavapijonei, kuri 
kitas tinai buvo sužalota

ir

“Draugas z liepos 18 die
nos laidoje Įdėjo paveikslą, 
vaizduojanti šv. Jurgio pa
rapijos vikarą, teikianti 
paskutini patepimą 16-kos 

mir-|

doj Inkvizicijos pasmerki- tų labai gerai, kad atsirastų
mą. kas nors parašyti knygą --------

—Reiškia, Inkvizicijos apie Inkviziciją, palyginant Tėvynės Mylėtojų Draugijos

CLEVELAND, OHIO

Worcesterio Naujienos
Worcesterio apylinkėje Wheelrighto (Hardwick), 

sausra ir karščiai labai var- Mass., lietuviai demokratai, 
gina žmones. Ūkininkai didžiumoje ūkininkai, ren- 
skundžiasi, kad išdžiuvo gia pikniką su vaišėmis, 
šuliniai, soduose ant me- pietais, rugpiučio 17 dieną, 
džių iškepė obuoliai. Daug Leo ir Antano Tamkaus 
pakenkė uaržovėms. ūkyje. A. Tomkus yra se-

Lietuviai, gavę progą, “Keleivio” skaitytojas, 
skubiai traukia i pajūrius, geras rėmėjas lietuviškų 
i Cape Cod. Buvo išvykę darbų, pakvitetė worceste- 
šie vietos veikėjai: K. Žur- »iečius. skaitlingai atsilan- 
lis, K. Budinavičiai, J. Pup- kyti pas juos.
ka, M. Žemaitaičiai ir J. — *—
Neviackai. Musų veikėjas biznierius

Kanadoje svečiuojasi mu- Jonas Dvareckas, išvykęs 
siškiai Pranas Aukštuolis ir ant ežero žvejoti parsivežė 
pp. D. Mažeikai, o pp. V. didelį basą (ne besą)—virš 
Mitrikai buvo išvykę Į 5 svarų.
Wilkes-Bane, Pa. Jonas neatostogauja kaip

Parvykę iš ' Clevelando kiti. Jis tik turėdamas pro- 
; seimų A. Kriaučialis ir J. gos su laiveliu važiuoja 
Krasinskas prakaituoja prie žvejoti. Tai jo mylimas 
savo kasdieninio darbo. užsiėmimas.'

klausime katalikų vadų tar- ją su šių laikų inkvizitoriais 
pe vienodos nuomonės nė-----naciais ir komunistais.

Greta paiko, kui lietu- metų parapijonei, kun mn- —Aš įyg atsimenu, kad Justina buvo vienas iš ido- 
viai piknikavo, yra kitas tinai buvo sužalota auto- kai kurie katalikų vadai sa_ miausiį 
parkas, daug mažesnis. Ja-mobilio katastrofoj. Nelai- ko> buk reikią ne eretikus ‘ Laisvamanis,
me tą pat dieną piknikavo ‘me Įvyko prie sv. Jurgio naįkįnti> 0 eretikiškas klai-
vokiečiai. Lietuviai didžia- parapijos bažnyčios. “Drau- ^as. 
vosi, kad viršijo vokiečius.:ge“ nepaminėta, kad nelai-' 
Lietuviai
daugiau
kiečiai. )TŪ automobilium. Juos po-1

MAHANOY CITY, PA. 

Mirė Mariona Kalėdienė

American Steel and Wire Priešrinkiminėj kampani- 
j kompanijos darbininkai— joj tarp daugybės kandida- 

Tėvynės Mylėtojų Drau- man rašant šiuos žodžius— tų Į valstijos atstovus yra ir 
;Pas gija yra buvusi veikli musų1 streikuoja jau 50 dieną ir vienas lietuvis, Jonas Piga- 

kulturos organizacija Ame- galo nematyt nei negirdėti, ga, žinomų vietos biznierių 
rikoje ir atliko daug gra- Labai daug lietuvių šis Igno ir Ievos Pigagų sūnūs, 
žaus darbo. Ji yra išleidusi streikas palietė, ypač jau- —•—
D-ro V. Kudirkos raštus, nosios kartos žmonėms tas Kaip laikraščiai praneša, 
G. H. Wellso Pasaulio Isto- skaudžiai atsiliepė. Mat, Ievutė Rockefellerienė ku
riją ir daug kitų gerų kny-susipirkę namukus, automo- rė dainas savo vyrui priyi-

Seimelis

i turėjo dvigubai mė ištiko buri jaunų para-! ir . _ „ - - , _ .
žmonių, negu vo-pijonų, kurie važiavo VOG-eme lsvedziotl šitaip: Birželio 25 d. staiga nuo Bet emigracijai iš Lie-bilius, televizijas ir kitos boti.. Taip dabar musų vie-

—Tas, ką jus sakote, yra širdies smūgio mirė Mario- tavos nutrukus, o senes- dalykus išmokėjimams, o nas tunnin as una po
Žymiausias pikniko sve- Įleistai vijosi. Jie bandė tiesa; bet ne tame pati da- na Kalėdienė. Ji gimė apie n^ems musų ateiviams pa- dabai nėia pinigų, stieikas. £Z1J3» a ®au L, .. s 

čias buvo John S. Fine,'pabėgti ir lėkė 70 mylių va- lyko svarba. Grįžkim prie 60 metų atgal S’nenandoah- vai‘gus, TMD veikla lyg ir —. a 4 ,an u.?’ aciau
Pennsylvanijos gubernato-,landoj. Ir jei nebūtų pasi-marijonų tvirtinimų. Jie ryje, kada Shenandoah’ris austojo. Buvę jos darbuo-J.^Žemaičio vedamo^lie-n^®AU, is ų siaut ų ne

as

buvo juos pame- mas? Tai niekam ne- prigulėjo prie teatrališkos viesumon. Alis auskastaip di-Įclstai--- ;to•Margu-i~ . 
kurie jaukauda- Kai

lietuvių nesurengia 
delio pikniko, kaip 
tis.” Kai

sako, kad “Margutis”

Vytautas Mačys su savo 
Programą išpildė J. šeimynėlė dažnai važiuoja

iš Amsterdam, Į pajūrius maudytis. Sako, 
padainavę kele- geriausia ir ramiausia vie- 

dainelių, pritardamas ta atostogauti—juroje.
Šiomis dienomis, kaiKodėl grupės, Shenandoah’io Lie- ------- --------, —

praėjusią žiemą ap- marijonai nesako, kad i In- tuvių Choro, LSS 28 kuo- Clevelande buvo susirinkęs 
rašyme apie Vasario SešiO" ,kvizici ją reikia žiūrėti Kris- pos ir Tėvynės Mylėtojų SLA seimas, tėvynės mylė-;ta - .
liktosios minėjimą as nepa- taus mokslo šviesoje. Ko Draugijos. Kas iš senesnių- tojai padarė ir savo drau- Pats "au. a . emis‘ ^aiP" 

Pasiro-'minėjau, kad tarpe kitų verta inkvizicija Kristaus jų lietuvių neprisimena gijos seimeli. Jis Įvyko lie geiai dainavo Katnna

Tie
•j ic

mi
savo pikniką pradeda skelb
ti nuo viduržiemio. Pasiro-,verta Inkvizicija Kristaus jų lietuvių neprisimena gijos - n;QnjctA hllvn ni™ knmnaniios darbininkai sū
do, kad toks garsinimas ne-|ka buvo. ir katallkų mokslo šviesoje? Taip žiu- Kastanto Bubnio, kuris tais pos 8 d. ir buvo jau 25-tas “7 f - Rimkam grSTi darbu ir nrakaituo-
nueina dykai. kalbėtojas, tai marijonų rįnt į Inkviziciją, ji neturi laikais vedė chorą, arba Ig-jos seimas. Posėdi atidarė) u u. gri . 4
.. . - Teisingamanis už tai maneinei šešėlio pateisinimo. Tai no Rudmino, kuris buvo te- ir vedė draugijos pirminin-i01 ia
Kalbos Apie Lygybę išbarė. Jei marijonų Tei-įne viskas. Marijonai labai atrališkos kuopos režiso- kė p. Alena Devenienė iš!grlzia

Kai Chicagoje vyko re-Įshigamanis iš tikrųjų teisin- geraį padarė, kad dabar už- rium? Tokie vardai, kaip Watertown. Conn. Sekre
toriavo p. M. Kasparaitis.

Johnson Steel and Wire

visus ja 
jus

pubiikonų ir demokratų Sa’ man°. tai jis privalo iš-įsiminė apie Inkviziciją. La- broliai Gruzinskai, Staniš- 
partijų konvencijos, tai vi-'barti ‘"Draugo redaktorius baį įdomu dabar palyginti kiai, Adomas Šaukevičius,
siems metėsi Į akis tas, kad
visos sesijos prasidėdavo su 
invokacija, kitaip sakant,
su malda. O toms maldoms pavogtu automobilium.
atkalbėti buvo kviečiami po Justino Pastogės 
Romos katalikų, protestan- . . .
tų ir žydų dvasiškiai. Kaip . Susirinkę pas Justiną, iš 
pas republikonus, taip ir ghdome toki jo raportą.

už nutylėjimą to fakto, kad; Inkviziciją su nacių Gesta- Antanas Alinskas, Mariona 
nelaimė ištiko --------- -J.., • T i- r.x----T---------------
jaunuolius, kurie važiavo

parapijonų | pU, nacių ideologija ir taip- ir Julia Stanaičiutės, Jurge- 
Įgi su komunistų NKVD ir liūtė ir Kapociutė, tais lai- 
Įsu jų taktika. Vieni ir kiti kais lietuvių tarpe buvo ži-

linksmino 
muzika.

Tą pačią dieną Įvyko Bi
rutės Draugijos piknikas

Šeimėlis‘gavo daug'7v“eikk BaIb,'a,usko -
nimu žodžiu ir laiškais. ^,L;etuvl« J1.oten». P*‘,ec,« 

Klubas turėjo išvyką j

jų tarpe J. K. Šalavie- 
Jonas Palubeckis, A. 

Palubeckis, J. Jablonskiu ir 
daug kitų vietos žymių vei
kėjų.

Rašant šiuos žodžius, tu
rim 100 laipsnių šilimos.

Reporteri*.

WILKESEARRE, PA.

Nantąsket byčių—važiavo
trys pilni busai.

Tą pačią dieną vietos, 
tautininkai vyko pas Rožė- 
ną i pikniką, kaip seniau i 
ubagai Į Šidlavą—nepasili-

Iš pirmininkės pranešimo 
sužinojome, kad Tėvynės 
Mylėtojų Draugija toli gra
žu neketina mirti. Ji turi 
dar nemaža narių, kurie 
moka po $2 duoklių i me-

nomi savo veikla pažangių
jų Shenandoah’rio lietuvių 
tarpe. Prie tos kartos veik
liųjų jaunuolių prigulėjo ir 
velionė Mariona Stanaičiu- 
tė, kuri vėliau ištekėjo už 
krautuvninko -Jurgio Kalė
dos iš Mahanoy City, Pa. 

Mariona užaugino tris 
Du iš

nukopijavo Inkviziciją. In
kvizicija iš šaknų norėjo iš
rauti visokią opoziciją. 
Prie to pat varėsi naciai, 

marijonai prje į0 pat varosi ir komu- 
Naciai pasekė Ispa

nijos Inkvizicijos rasizmą, 
nes Ispanijoj nuo mažiau
sio inkvizitoriaus iki di-

3. Kapočių

Kiek laiko atgal, Ameri-tus ir gauna už tai knygų, ko Worcesteryje nei vieno.—Šiuo sykiu
savo diskusijose, be kita i nįstai 

Iš kataliku te- ko, užsiminė apie Inkvizici
ją. Jie sako, kad norint 
teisingai Įvertinti Inkvizici
ją, reikia pažiūrėti i ją anų

pas demokratus, Romos ka
talikus atstovavo Chicagos 
kardinolas.
ko girdėti, kad visų trijų 
tikybų maldos niekuo nesi
skiria. Pagrinde viskas tas
pat. Ta proga prisiminta, Taikų akimis arba, kitaip 
kad lietuvių Vasario šešio-;sakant, stengtis pažvelgti iš 
liktosios minėjimas ir Chi- to taško, is kurio tada buvo 
cagos Lietuvių Tarybos ra-žiūrima. Vienu žodžiu, ma- 
deninė konferencija taipgi rijonai pateisina Inkvizici- 
atidaroma su invokacija, ją- Ką apie tai manote 
kurią perskaitydavo Ro- ką apie tai žinote? 
mos katalikų kunigas. 0 Nuomonės pasigirdo to- 
kaip amerikonai, tai taip ir kios:
lietuviai yra tikybiškai su- —Aš nemaniau, kad ma- 
siskaldę. Savo tarpe, be rijonai šitaip nukalbės apie 
Romos katalikų, turime Inkviziciją. Aš atsimenu 
evangelikų, reformatų, tau- skaitęs katalikiškoj spau-

džiausio turėjo 
kraujo ispanai, 
kavedistai Rusijoj 
grobtuose kraštuose

gryno; gražius sūnūs.
Kaip en-ivena Philadelphijoj,

buti ją gy-
o jau-

ir pa-'nesnysis žuvo pereito karo 
Įtartus; lėktuvo nelaimėj. Jos vy-

žmones užpuola naktimis,iras mirė kokia 10 metų at- 
tai taip darydavo ir ispanų Į gal. Apart sūnų, ji paliko 

broli, Kazimierą Sta- 
ir dvi seseris, •Julią 

se pilna šnipų, taip buvo iri Zakarevičienę Shenandoah- 
Ispanijoj Inkvizicijos lai* ryje ir Agniešką Tručkaus-

ir inkvizitoriai. Kaip Rusijoj vieną 
ir jos pagrobtuose kraštuo- naiti,

Kas nori skaityti sa jokia partija nesurištą laikraštį 
ir išgirsti objektyvu lietuvišką žodį visais svarbiais klausi
mais, tas skaito 8-10 puslapiu savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
“Nepriklausoma Lietuva” turi daug rimtų bendradar

bių visuose kontinentuose ir duoda daug žinių iš lietuviš
kosios bendruomenės ir visos žmonijos gyvenimo sričių.

PRENCMERATA: metams visur 6 dol., visose Ame- 
rikose—5.50, Kanadoje—5 dol. Už lakraštį galima mokėti 
dalimis—pusmečiais, ketvirtimis ir nuo to kaina nekinta.

Naujai atvykę “Nepriklausomą Lietuvą” gauna bargan 
ligi jie gauna darbo ir užsidirba.

ADRESAS: “Nepriklausoma Lietuva.“ 7722 George 
SL, Ville Lasalle, Montreal, P. Q- Canada.

1

kais. Rusijoj ir pagrobtuo
se kraštuose net vaikai yra 

iv
seseris.

pat buvo ir Ispanijoj Inkvi
zicijos laikais. Kai buvo

kienę Mahano.iuje
Gaila, kad musų draugai, 

mokomi išdavinėti savo tė- su kuriais praleidom jau- 
vus, brolius, seseris. Tas nystės dienas, kartu lošda

mi, dainuodami ir svarsty- 
problemas,

dainuodami 
darni ateities

ant laužo deginamas garsus vienas po kitam mus aplei- 
vyras de Seso, tai dalyvavo džia ant visados. Ot. ro- 
apie 200,000 žmonių ir pats dos, kad tik keli metai at-
karalius Pilypas II. Kai 
pasmerktasis ėjo pro kara
lių, tas jam sušuko, kaip tu 
savo karalystėj gali pakęsti

Pernai jie gavo D-ro Gri
niaus knygą “Atsiminimai 
ir Mintys,” o šiais metais 
gausią “Baluti.” Pirminin
kė paaiškino, kad TMD bu
vo Įkurta 1896 metais ii 
nuo to laiko išleido labai 
daug knygų.

Iždininkas p. Trečiokas 
pranešė, kad šiuo laiku 
draugijos ižde esą dar 
$664.52 pinigų.

Draugija turi kuopų Chi- 
iagoje, Waterburyje, Bosto
ne, Detroite, Newarke ir ki
tur.

Nauju pirmininku seime
lis išrinko “Sandaros” re
daktorių p. M. Vaidylą, o 
sekretorium—p. Kasparaiti.

Dalyvis.

Lietuvai Remti Draugi-;kos Legionas turėjo suren- 
jos pirmas skyrius rengia gęs čia specialų banketą 
pikniką rugpiučio 3 d. Bab- pagerbti lietuvį, taikos tei-
rausko pavilione, Leicester, 
Mass. Šio skyriaus paren
gimai turėtų būt visiems

sėją Simoną Kapočių, uz 
jo nenuilstantį labdaringą 
darb% šioj apielinkėj. Ban-

remtini, nes jis šelpia visus, keto metu jam buvo Įteik- 
kam tik reikalinga pagalba, tas Amerikos Legiono gar

bės medalis. Buvo daug 
kalbų ir sveikinimų.

Šiomis dienomis sušelpė 
vieną naujakurę našlę su
dviem mažais vaikais. Tai 
vargšei lietuvei reikalinga 
ir tolimesnė pagalba. Aš 
tikiu, kad visi geros valios Kapočiaus ir M. Michelso- 
lietuviai skaitlingai atsi- nienės giminė, 
lankys Į Lietuvai Remti Teisėjas gerai vartoja 
Draugijos rengiamą geguži- lietuvių kalbą ir prie kiek

vienos progos pasisako, kad 
jis lietuvis. Seniau jis čia 
mokytojavo.

nę. Bus puiki programa, 
gera orkestrą gros šokiams, 
bus bufetas ir skanus val
giai.

• Kalbant su teisėju po 
banketo teko sužinoti, kad 
jis yra bostoniškio D-ro A.

Ten Buvę*.

gal su Mariona kartu lošėm 
komedijoj “Dėdė Atvažia
vo,” o šiandien jos jau ne
bėra. Nebėra nei Bubnio, 

tokią nedorybę? Karalius nei Rudmino. nei Juozo 
atsakė: “Aš pats suneščiau Grazinsko, kurie kartu su 
malkas laužui savo sunui mumis lošė. Taip greitai 
sudeginti, jei jis butų toks tas laikas bėga. . . . 
iškrypėlis, kaip tu.” Ar Is- Ilsėkis ramiai, brangi 
panija Pilypo II laikais ga- drauge, pavyzdingai gyve- 

IĮėjo buti žmoniškesnė, negu nūs ir staiga mus apleidus! 
Rusija Stalino laikais? Bu-! —M. M. 1

“Keleivio” kalendorių dai 

galima užsisakyti. Kaina 
50 centų. Užsakymus ir pi- j 
nigus prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 East Broadw*y 
So. Boston 27, Mas*.

ATSIDARĖ LIETUVIŠKAS NAMAS
Prie Juro*—Atlantic City, N. J.

Prie pat juros maudynių gražus kambariai su visais pato
gumais—virtuvė, elektra. Frigedaire šaldytuvai. Kaina 
asmeniui $2.00 ir $2.50 per naktį. Prašom atvažiuoti sma
giai vakari jas praleisti. C>2)

VIOLET’S
125 Atlantic Avė., Atlantic City, N. J.

Phone: Atlantic City 5-2338

f
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—Tegul bus pagarbintas, pastatyti. O dabar

Ką Aš Mačiau Lietuvoje tracijos stovykla civiliams. 
Joje matėsi vyrų, moterų ir 
vaikų, kurie buvo nuplyšę Į 
ir bado nukankinti. Jie taip 
pat dirbo miško kirtime,Partizanai Puola Rusus miu nuvykome kažkur

Štai ką pasakoja apie geležinkelio stoties, prie Bet gu susįtikti neteko.,
etuvą buvęs vokietis ka- iais.keh?. pi:?Jkas5L. kaJklV’ ‘ Stovykla buvo aptverta

Staiga is* miško
Lietuvą
ro belaisvis pas 
dabar sugrįžęs iš 
į Vokietiją:

Aš pakliuvau rusų nelais-

aptv
tvora, ap- 

pristatyta sargybos 
bokštelių, kuriuose matėsi 

i kulkosvaidžiais ginkluota

Stovykla
C1” spygliuotu vielų 

link
rusus, ir •^'-“*6“ išėjo 6
Lietuvos vilial apsirengę ir automa- 

tiniais ginklais ginkluoti 
partizanai, atėmė sunkveži-

vėn dar 1945 metais, liepos mf “.?u ab*m sargybiniais NKVD ba Spygliu0 
19 d., 15 kilometrų "važiavo , mišką. Mums „ tvora b^0 dvfe{^( vi
Kauno. Rusai nuvarė mus G'° j)aslu^-ca ;Pryduryje matėsi spygliuotų1 

vielų kamuoliai. Aplink
1 , buvo pasiūlyta prie jų pri- HluS • • , • — *> • • • * t •

Vilniun pėsčiomis ir suvarė ar p?s5^om.1? J2 1
tenai į belaisvių stovyklą, nl^u;‘yaa‘S stovyklą dieną ir naktį pat-
kuri buvo pažymėta Nr.

Tuojau pat mes belaisviai s r j j * r

raliavo sargyba su šunimis 
Rusų kariuomenės Vii-x Uv iau uav iiivc uviaiio v ldi i • • •w __ — X*

buvome vedami prie tilto °"įniuje matėsi dau
statybos per Nerį, Antkai
nyje. Tas tiltas buvo sū
naikintas karo metu. Ank 
sčiau jis buvo gelžbetoni 
nis, 9 dabar atstatėme me-vių 
dinį. Netoli to tilto, antro
je Neries pusėje, atstatėme 
ir elektros jėgainę, kuri 
taip pat karo metu buvo vi
sai sudeginta. Dar vėliau 
atstatėme Napoleono vardo 
institutą prie katedros. Pa- b 
ti katedra nebuvo karo 
veiksmų sugriauta ir joje 
buvo laikomos mišios. Vil
niaus kunigų seminarija 
yra paversta karo mokykla, 
kurioje girdisi šaudymo ir 

Dievas j.jtį pratimai. 1946

ir viso
kių dalinių: pėstininkų,

buvome Stankų ir aviacijos, 
nuvykę 80 km. už Vilniaus

nūs stovyklom 
Tiesa, anksčiau

iš sandėlio parsivežti bul 
Musų buvo: 24 belais

viai. 6 rusų sargybiniai, 1 
vyresnysis leitenantas ir 1 
jaunesnysis leitenantas. Be
kraunant į sunkvežimį bul
ves. staiga iš miško išėjo 
api< 50 partizanų, nugink
lavo be vieno šūvio rusus,

Amunicijos sandėliai yra 
už geležinkelio stoties, miš
kelyje. Tankų dirbtuvės, 
kurias naudojo karo metu 
vokiečiai, atstatytos ir pra
plėstos.

Spalių revoliucijos dienai 
artėjant, 1945 m. visas Vii-j 
nius buvo apjuostas naujai;

ir

Maike!
—Tėvas ir vėl garbini? vas.
—O ką darysi, Maike, ke. 

negarbinęs. Matai, kad —Galima
sudna diena jau ateina.

karo vadai tariasi

Nuotrauka parodu Amerikos armijos vadus karo fronte 
Korėjoj. Iš kairės Į dešinę: gen. Fleet, gen. Clark ir 
gen. Collins.

Apie Viską Trumpai
Tauta,

Yra
manais nusigabeno miškan i įkastais apkasais ir visų c

^tie namai prade- =

kuri bėga iš namų

tauta, kuri iki šiol 
puikiai įrengtuose 

bet kuo toliau,

siūlė eiti kartu, apsigink
luoti ir pradėti atvirą kovą; belaisvių ne\aiė į darbu 

aplink stovyklą sustiprino 
sargybą. Mieste judėjimassu : asais.

m. su-į Musų stovykloje buvo 25

savaites. Per tą laikotarpį Pa nusibosti, ir ji pra- 
' deda iš jų bėgti. Bėga į

• AVI l-' * ** VAA1IV4A* * V A X i • V* ■ - “
apsuko politikieriams gal-degė odos apdirbimo fabri-lietuviai karo belaisviai, ”UY° taip pat suvai-zylas.

Blogas ženklas, Mal kas, kurį taip pat atstatė- 
mt. Žmonės kalbėjo, kad 
jis vadovybės buvo tyčia

leisti 6,000 tarnautojų, nes 
nesą iš ko algų mokėti. 
Trumanas sako, kad dėl to 
esą kalti Kongreso republi
konai, kam apkarpė “rei- 

gas” išlaidas. Bet ko
dėl nekalti demokratai, ku
rie taip pat balsavo tas iš
laidas sumažinti?laukus, į girias 

Tai jauna
karta.

Oficialiomis

į kalnus, 
amerikiečių

Srauniausia juros tėkmė
amerikiečių bėgimas iš na-j Miami universiteto mok-

o * iumatvtas'stovvkloš šū- partizanų akcijos, o gal irim’i- t0? ekskursijos, „tosto-■alininkai sakosi atradę 
linkio p,ils v„,„|karo su vakarais. Bet nie-piknikai ir šiaip pasi-i stiome >rovę,_ kun te

ko panašaus neatsitiko, ta- važinėjimai kainuoja kras-'ka 11 mylių greičiu per Va
ciau tie apkasai dar 1947 tui apie $10,000,000,000 '-andą. Tai esanti srau- 
m. viduryje tebebuvo neuž- l)er

kariavę žiniomis, tasKalbėjo žmonės, kad sovie
tai laukė didelės lietuviu

Wehrmachto eilėse, 
m. kovo mėn. 9 d. bu-194

Y _ _
kilimas. Prieš tai du karo- 
belaisviai lietuviai buvo su
ėję į kontaktą su partiza
nais. Sukilimas nepavyko,

________ ______ nes vienas vokietis išdavė.
gali sų teatrą, kažkur apie Au- Prasidėjo tardymai, bet 

—Visur, Maike, visur tų tiktai sena davatka. kų gatVę. įtiem dviem lietuviam pa
kenkiu pilna. Paimkim kad — Olrait, Maike, jeigu tu už Aušros Vartų teko įvyko iš stovyklos pabėgti, 
ir tas lėkštes, ką naktimis ant šito nesoglasnas, tai as dirbti prie kažkokios pieni- Girdėjome vėliau, kad jie 

po Amerikos pa- galiu tau parodyt kitokius nėS atstatymo ir dažnai,slapstėsi Vilniuje pas kaž

sutikti, tėve,
kad tose konvencijose buvo padegtas—paslėpti išeikvo- 

—Iš kui- ji ateina? daug nerimtų momentų; ta- jimui Buvo taip pat ir
—Nevermai, iš kur. Kai čiau daryti iš to išvadą, kad Medicinos Mokslų Institu-

ateis, tai ir pamatysi, 
klai jau matosi 

—Kur?

skraido

Žen- dabar99 ‘sudna die-jau bus uic- tas
na," yra dar daugiau ne
rimta. Šitaip galvoti

atstatytas. Statėme 
naujus NKVD ramus ir ru 

kažkur apie

a. . V*bto25. UM G? tymakt

niausią juros vandens tek- 
Kas yra važiavęs auto-’mė visame pasauly. Ji bu-

vra vi- mobiliam per Ameriką, tas’vo su?ekta už 15 mylių nuo 
J »*-•- ’ ’• • - Miami Beach pakraščio.

kalne pilis tebestovi, ir jos kelių ir kiek tais pakeliais! cra ytudijavęs okea-
bokšte plevėsuoja raudona Nr a pristatyta moderniškų,no& a GOs žeme api, as zi- 
vėliava su kuju ir piautuvu. motelių, viešbučių, mortor- no, jog panašių srovių.

kasti.
Vilniaus centras

metus.

sai sunaikintas. Gedimino zin°, kokių puikių čia yra

kad

dangę. Visi jas mato, vi-'ženklus. Ar tu žinai, kad vesdavo pro ^u.-iuc .-v« iicl,-,.,,-;,

sos gazietos rašo, ale kas Į bolševikai jau atsiverčia Vartus. Tenai matėsi lai- NKVD buvo suimta ir iš-
jos yra ir iš kur, niekas nie-prie dvasios šventos? Jes, komos pamaldos ir daug'vežta ar nužudyta. Ar ir|
ko nežino. Net kytriausi vaike, atsiverčia. Kai jie gatvėje besimeldžiančiu tie belaisviai buvo pagauti,
prapesoriai negali išfige- paėmė valdžią, tai Leninas žmonių. Matėsi ir Marijos neteko sužinoti.
riuot, kas tai do prajovai. įsu Irockiu ant visų sienų paveikslas, o greta stovinti stovykloje

;vuIIV/VY4T cąiVV i kuri vėliau Trijų Kryžių kalne kryžiai

buvo
Na, tai kaip tu rokuoji, ar į užrašė, kad nėra nei Dievo, bažnyčia nebuvo sugriauta į barakas specialiai kitų tau
tai nėra ženklai, kad sudna 
diena ateina?

—Tėvas pats pripažįsti, 
kad niekas nežino ką tos 
lėkštės reiškia; kaip tuomet 
gali sakyt, kad jos prana
šauja “sudną dieną”? Tė
vas nelogiškai galvoji.

—Bet yra ir kitų ženklų, 
ką parodo, kad bus prastai. 
Ve, paimkim ir tas Ameri
kos politikierių konvenci
jas. Buvo republikonų sko- 
das, buvo ir dimikratų. Su
važiavo didelės galvos, se
natoriai, gubernatoriai, kyt
riausi lojariai. Rėžė ilgiau
sius spyčius, gyrėsi patys ir 
savo kamarotus gyrė, na, o 
kas iš tų sorkių išėjo? Re
publikonai pastatė į Ame
rikos prezidentus generolą, 
katras buvo jau savo mun- 
dierą nusiėmęs ir šoblę ant 
lentynos padėjęs. Na, tai 
koks iš tokio generolo gali 
būt prezidentas? Dimikra- 
tai padarė dar juokingiau. 
Jie pastatė ant prezidento 
tokį lojarį, kuris pats jiems 
pasakė: “Aš neturiu nei ra- 
zumo, nei gabumų, nei svei
katos būti prezidentu, ir ne
noriu, kad jus mane nomi- 
nuotumet.” Ale Trumanas 
davė ukazą jį nominuoti ir 
dac oi. Tada tas lojaris pa
sakė reporteriams: “Jeigu 
jie mane nominuos, tai aš 
nusišausiu.” Nu, ir vistiek 
jį pastatė ant prezidento. 
Ar tas neparodo, Maike, 
kad sudna diena jau nebe
toli? Tu žinai, Maike, kad 
I n; •žp’onps svl<i norėjo nėr 
BabiĮ:cniic3 bokštą 
į dingau* k - -

nei dusios. Buvo sutverę jr veikė. Didžioji dalis na- tYt;ų belaisviams 
net bedievių susaidę ką Die-, Aušros Vartų gatvėje jviams, ukrainiečiams, 
vui špygas rodė ir leido Jr aplink buvo sugriauta, ir manams, vengrams ir
“Bezbožniką,” tokią gazie- 
tą, ką išjuokdavo tikėjimą.
Bet dabar jau nėra nei tos 
susaidės. nei to “Bezbožni-
ko.” Stalinas viską paka-įčia vėliau eidavome ir 
savojo. Dabar komunistai į ležinkelių stoties atstatyti, 
jau renka aukas ant bažny-įjj nebuvo atstatyta, tik bu
čių. Ar tai neaišku, Maike, |vo atlikta, kas * būtiniausia 
kad setonas jau nusigando į susisiekimui palaikyti. At

statėme taip pat ir vanden-Dievo rūstybės?
—O kas tėvui sakė, kad 

Komunistai renka aukas ant 
bažnyčių?

—Vienas buvo jau prie 
manęs pristojęs, Maike, ir 
prašė aukų. Kai paklau
siau, ant kokios intencijos, 
tai atsakė, kad jie statys 
švento Mykalojaus bažny
čią. Net ir persižegnojo.

—Ar aukavai?
—Kad ne su ta ranka 

žegnojosi, Maike. Su kai
riąja pamataravo apie nosį, 
kaip tas čigonas, ir nepasa
kė Amen. Pamačiau, kad

courtų. Jr visa tai turis- ir netaip šreit^’ -vra pilnas 
vandenynas. Tas sroves 
bei tėkmės vandenyne gim
do vėjai.

i... nu-tebestovi, o jų paoėdėje VIsa 2n;f’nein«
buvo laidojami vokiečių rie nenori būti namie, bet
karo belaisviai. Gedimino važiuoja pažiūrėti naujų 
kalno papėdėje buvo laido- vaizdų.

vienas’Jam^ rusU kareiviai. Vėliau . Kiti vežasi į girias būdas, 
jie buvo iškasti ir kitur pa- p-pa i kalnus, braidžioja 
laidoti. upeliais, miega giriose, nes

1947 m. gruodžio mėn. 9 ?ero^ lovos.,, silkiniai rnat- 
d. mane iš stovyklos palei-raca9 radijas,, televizija, 
lo ir išgabeno Vakarų Vo- turkiški kilimai ir kitokia

lietu
ru-

aus-

$28,526,000,000 Apyvartoj
Washingtono žiniomis, 

šiuo laiku Jungtinėse Vals
tijose yra 28 bilionai ir 526 
milionai dolerių apyvartoj; 
tai esą bilionas ir 360 mi
lionų dolerių daugiau, ne
gu pernai šiuom laiku buvo.

prekybininkai suvenyrus kranas. Man teko būti tame 
pardavinėjo gatvėje. Rusų J barake. Juos dienomis ir 
kariuomenės apie Aušros! naktimis tardydavo NKVD, 
Vartus nebuvo matuti. Pro j dažnai išsiveždami kai ku

riuos ištisoms savaitėms. 
Po tardymų grįžę jie nieko 
nepasakodavo, bet matėsi, 
kad tuvo kankinti ir dvasi
nai ir fiziniai. Visus sve
timtaučius belaisvius atlei
do apie 1947 metų pradžią 
iš belaisvės. Ar jie grįžo 
.amo. nežinau.

1945 m. kovo mėn. 15 d. 
musų stovyklon atvežė apie 
5C0 civilių lietuvių: vyrų, 
moterų ir vaikų. Tris die
nas juo? įvairiausiais bu- 
<ais kankino, mušė, klupdė 
išiisoms valandoms į snie
gą. Visą laiką juos klausi
nėjo, kokią tarnybą turėjo 
vokiečių okupacijos metu. 
juos išvežus, po 8 dienų 
atvežė kitą tokio pat didu
mo transĮjortą. Ir su tais 
kgėsi panašiai.

Vilniuje labai dažnai ma
tė <i būriai areštuotų žmo
nių, nemažiau, kaip po 200 
g; upėje. rusų žvalgybos 
NKVD dalinių varomų ge
lt žinkelio stotin.

1947 m. rugpiučio mėn. 
25 d. mane atvežė Šilutėn, 
kaip sergantį vandens liga, 
ir paguldė belaisvių sto
vyklos ambulatorijom Sto
vykla buvo už miesto, lau
kuose. prie girios. Ambu- 
la • ori joj.- išgulėjau 4 savai
tei. Vėliau turėjau eiti vėl

ge-

tiekį Antkainyje. Netoli ( 
tos vietos pastatėme visai; 
naujus ramus “Lietuvos 
prezidentui Paleckiui.” Rū
mai vieno aukšto, bet išvien 
marmuro. Jų fronte pasta
tėme gražias balto marmu
ro kolonas. Netoli esant' 
''ažnvčia buvo uždaryta, o 
klebonas išvežtas.

Kiek teko girdėti, visa
me Vilniuje teveikė trys 
bažnyčios. Sykį prie kated
ros vienas senas kunigas ar 
vienuolis, su juoda sutana, 
juodu paltu ir skrybėle, be'

kietijon.
Lietuva ir lietuviai liks 

mano ir mano draugų šir
dyse, kaip kraštas, kuris 
mums išgelbėjo gyvybę. 
Lietuviai, rizikuodami 
vo gyvybę, visada atrasda
vo progos mus sušelpti 
maistu, nors ir patiems jo 
truko.

P. L. B. Inf.

prabanga jau nusibodo.
Jeigu sąlygos kuriai šei

mai neleidžia ilgesniam lai
kui iš narnų pabėgti, tai bė
ga nors trumpam laikui. 

®a“ Atėjus šventadieniui, prisi
krauna lagaminus visokių

Mandžurijoj 250,000 
mūsiškių

Kalbant apie amerikiečių 
armijos sveikatingumą Ko-

valgių ir gėrimu ir važiuo- seJ°J’ netyčia išsireikš
ta, kad “Jungtinių Tautų 
Armija” tenai turi 250,000 
kareivių. Yra tačiau žino

TURĖSIM LABAI 
DAUG MĖSOS

ne tikras katalikas, tai atki-idideliu kryžium prie juos
tos, dalino mums savo duo
ną. Mus lydį rasų sargybi
niai jį smarkiai sumušė šau
tuvų buožėmis ir ko ne vilk
te atvilko i musu stovykla. 
Ką su juo padarė, neteko 
sužinoti, taip pat ir matyti 
jo vėliau ntteko.

1945 m. lapkričio mėne
sį mes, 15 belaisvių ir du 
rasų sargybiniai, sunkveži-

sau špygą. Sakau, še tau 
Stalino rublis. Kokia žeg- 
nonė, sakau, tokia ir apie- 
ra.

—Ar mušti už tai nega
vai?

—Ne. Maike, jis pasirodė 
’abai lagadnas. Sako, Sta
lino rublis irgi nesiektas 
daiktas, ale Amerikoj ge
riau eiliuoja kapitalistiškas 
doleris. Ir pradėjo prašyt, 
kaip regli čigonas, kad duo
čiau doleri. Mane paėmė 
zlastjs. Sakau, ar jau jūsų

u’itt: tfahna. bar.krut. ar ka, l.a-j 
tli negali jums bažnyčios pa-

kad komunistai jau atsiver
čia | rie dvasios šventos.

—Ne. tėve, jie neat<’v»>»- 
vn. Jie tik apsimsta t- - I H

tMevas sumaišė jiems kai- statyt? Tr 
ta_ kad negalėtų to bokšto tai vot, iš

bs.laL. • iii.- '
kiais. Pinigus jie renka sa- medžių kirsti. Netek mu- 
vo laikraščiams palaikyti, sų' stovyklos, maždaug už 

koncen-
nedaviau. Nu,
to aš ir žinau, bet ne bažnyčioms statyti. 3?0 metrų, matėsi

American Meat Institute 
numato nepaprastai daug 
mėsos ateinančiais metais 
tiek daug, kiek Amerikos 
istorijoj dar nėra buvę. Iš 
kur ji atsiras? Mėsos per- 
teklis atsirasiąs iš mėsos ne- 
dateklio. Ir tai nesanti ko
kia hipochondi ija, bet vi
sai aiški logika, sako šitas 
institutas.

Čia logika tokia:
Dabar turim mėsos neda- 

teklį, todėl mėsa labai 
brangi. Aukštų mėsos kai
nų viliojami, gyvulių au
gintojai paskutiniais laikais 
užvedė labai daug gyvulių. 
Jau pereitų metų pabaigoje 
galvijų skaičius Jungtinėse 
Valstijose pasiekęs 88,000,- 
000 galvų, kas reiškia 6,- 
000,000 daugiau negu me
tai atgal. Gi šių metų pa
baigoje numatoma iau 93.-

cingai padidėjo aria, kiau
lių, vištų, kalakutų ir ančių 
prieauglis.

ma valgyt kui- nors į girias.
Dideli amerikiečių už

darbiai, ilgos apmokamos
atostogos, automobiliai, ge- ma’ ka( vjsos jungtinės 
ri keliai—visa tai viliote kaut°s suoėtos kru\Ton 
juos vilioja užrakinti na-

' mus ir važiuoti naujų įspū
džiu ieškoti.

Uždirba 4 centus į valandą
IŠ Korėjos pranešama, 

dienomis tenai 
sustreikavo vietiniai darbi
ninkai,' kurie dirba ameri
kiečių armijai visokius dar
bus. Metę darbą jie pa
reiškė, kad už savo triusg 
jie nori gauti po 8 centus 
Į valandą. Iki šiol jiems 
buvo mokama po 4 centus 
i valandą.

Uždirbant 4 centus į va
landą, žinoma, negalima 
automobiliais važinėtis ir 
cigaras rūkyti, kaip Ameri
koje.

kad šiomis

Republikonai “kalti’

Kongresas paskyrė “tik-1 
tai” $60,000,000 kainų kon
trolės biurui užlaikyt, kuo
met Tinmano kontrole »ins 
Putli?’” rsihli’c d. įgubai 
daugiai. Negavęs kiek jis 
norėio, dabar ponas Put- 
nam paskelbė turėsiąs at-

ne-
udaro nei 10 nuošimčių tos 

armijos. Iš kiekvieno 100 
kareivių amerikiečiai suda
ro apie 90 ar dąugiau. Tos 
“jungtinės tautos” tiktai 
trukdo Korėjos karą. Jei
gu ne jos, ypač jeigu ne 
Anglija, Amerikos genero
las MacArthuras gal jau 
butų tą karą užbaigęs. Bet 
Anglijai spaudžiant, Mac
Arthuras buvo pašalintas. 
Ir todėl dabar tenka laikyti 
tenai 250,000 vyrų armiją.

IZRAELIO PILIETYBE

Izraelio respublikoie vra 
suvažiavusių žydų iš įvai
riausių kraštų. Visi ateiviai 
tikisi gauti ir prašo Izrae
lio pilietybės, bet nemažas 
■skaičius žydų iš Amerikos 
pasilaikė amerikoniškus pa
sus ir atsisako imti Izraelio 
pilietybę. Taip pat nema
žai žydų ateiviu iš prancū
zų Šiaurės Afrikos pasilai
ko Prancūzijos i’artjc.

“Kel^nryie” v**
daryti vi»olcin«« biznio <kel> 
Eismu u- pajięZktjtmąa.

J
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Polemika ir Kritika
KREMLIAUS AGENTAI Lietuvą ‘myli’ kryžiokiškai, 

ANT SKAURADOS taip, kaip ją myli Jenkins.”
--------- Tai kas čia tokio, kad

Andai mes rašėm apie Lietuva nuo senų laikų bu
tai, kaip Kremliaus agentai vo ir mes tokią palikom— 
iš “Laisvės” pastogės ap- visą kryžiais nukaišytą.

TRUMANO ŽMONA

šmeižė Lietuvos žvejus ir 
kartu išplūdo šių žodžių au
torių. Jie bandė inkrimi
nuoti, kad, esą, Jenkins “vi
suomenės kaštais” specia
liai atvyko j Lawrence’ą 
dalyvauti žvejų mitinge. 
Dėl to davėm jiems propo
ziciją: jeigu jie faktais pri- 
parodys, kad Jenkins iš kur1 
nors specialiai “visuomenės 
kaštais” vyko dalyvauti 
žvejų mitinge, tai duosim 
čielą šimtinę j dvėsiančios 
“Laisvės” niekad nepripil- 
dpmąjį fondą.

Vietoj pasinaudoti proga, 
parodyti faktais ką pirmiau 
kalbėjo ir pasiimti šimtinę, 
jie dar daugiau komunistiš
kai išsipludo. “Laisvės” nr. 
139, jau ne slapyvardžio 
kaukę užsimovęs “Salietis,” 
bet pats redaktorius savo 
apžvalgose atsiliepia. Esą: 
“Didelis politinis. šaldra Ą/ 
Jenkins (Jankauskas) Ke
leivyje sušilęs gina tris 
‘žvejus iš Lietuvos.’ Girdi, 
jie netarnavo ir netarnauja 
svetimiems dievams, tai yra, 
lietuvių tautos priešams.

Taip, mes teisingai sa
kėm ir dabar pakaitoj am, 
kad jie niekad netarnavo ir 
netarnauja svetimiems die
vams. Tą kvislingų darbą 
atlieka patys komunistai.
O Lietuvos žvejai kaip bu
vo, taip ir yra geri patrio
tai, savo tėviškės didžiausi 
mylėtojai. Kremliaus agen
tas, “Laisvės” redaktorius, 
to negali užginčyti ir visi 
gerai žino, kad jis sužiniai 
per akis meluoja.

Tą dieną, kai Jenkins ra
šė atgerėdamas /‘Laisvės 
melūs'* prieš nekaltus žmo^o9„ 
nes, buvo labai karšta , to
dėl jei jis buvo sušilęs, tai 
ne ką padarysi. Kad šie
met tokia karšta vasara, vi
si žino. Bet kam tas keiks
mažodis, “politinis šaldra,” 
reikalingas? Ką gi tuomi 
norima pasakyti? Juk nie
kur tiek nėra “politinių šal- 
drų,” kiek jų yra komunis
tų liogeryje, “Laisvės” ir 
“Vilnies” pastogėse. Mes 
galime jų išvardyti visą 
puskapį. Tai kam jų ieško
ti kitur? Tik pasižiūrėkite 
vienas į kitą, ir pamatysi
te “politinį šaldrą”—didelį, 
it dramblį.

Bet pas komunistus toks 
jau paprotys: jie iškolioja, 
išpravardžiuoja nepatinka
mą jiems žmogų, ir mano, 
kad tai svarbus argumentai.

Apie . žvejus “laisvinirt- 
kas” dar sako:

Kryželiai ne vien ant kapų, 
bet prie kiekvieno kaimo, 
prie kiekvienos kryžkelės— 
visur musų tėvų pastatyti 
kryžiai. Juk mes kitokios 
Lietuvos nei nežinome, kaip 
tik tokią, kokią palikome ir 
kaipo tokią tegalime my
lėti.

Be to, lietuviškas kryžius, 
kaipo krikščionybės simbo
lis, nei kiek neatrodo pras
tesnis už rusišką svastiką iš 
kūjo ir piautuvo, kaipo bol
ševikiškos vergijos simbolį/ 
Mes galime apsieiti be sve-, 
timų simbolikų ir pilniau-J 
šiai pasitenkinti Lietuvos 
emblema Vytimi.

Dar daugiau. “Laisvės” 
redaktorius apsimeta nieko 
nežinančiu durneliu ir sta
to mums keletą klausimų 
dėl žvejų atvykimo. Gerai, 
čia duosime paeiliui .atsa
kymus.^- “Laisvė” klausia:

1: “Tal kam jie tarnau
ja?” Atsakymas: Visai lie
tuvių tautai, nepriklauso
mos Lietuvos interesams.

2. “Kas juos čia atkvie- 
tė?” Atsakymas: Niekas, 
patys prasilaužė per geleži
nę uždangą iš komunistinės 
vergijos.

3. Keno kaštais jie atvy
ko?” Atsakymas: Iki Šve
dijos krantų—Stalino kaš
tais; gi iki Amerikos kraš
to, Dėdės Šamo patarnavi
mu.

4. “Kas juos dabar užlai
ko ir siuntinėja po Ameri-

Atsakvmas: Visi

KELEIVIS, SO. BOSTON

Kai Trumanas po republikonų konferencijos buvo susir
gęs, jį pamatyti atvažiavo iš namu žmona, čia ji paro
dyta išlipus iš traukinio su palydovu.

o tuomet bus aišku, ar tau-! PABALČIO TAUTŲ GEDULO DIENA 
tinmkai, su savo vadu, bu- JS'T’J//I f JT*
vo demokratai. Jeigu
va

‘Dir-
įrodys, kad buvo de-

ruomenė rius tai trumpas žinutes, taimokratai, tai tuomet Pagi- Lietuvių Bendru 
ris bus ne tik fanatikas, bet Vokietijoje, vadovaujama ilgesnius straipsnius pa- 
ir melagis. Na, pažiūrėsi- krašto valdybos, vis akty- vergtojo Pabaltijo temomis.- 
me, o mieli skaitytojai pa- yiau dedasi į kovą už savo “Die^Neue Zeitung’’ pir
tys padarys sprendimą.

Prašo Karsto?

krašto išsilaisvinimą, vis želio 17 d. davė trijų skilčių 
' sumaniau panaudodama apžvalginį straipsnį, antraš- 
esamas galimybes, eidama te “Rytų Europos Tremties 

į Que- į viešumą, laimėdama savo Politikų Konferencijos.” Ja- 
seimelį I kraštui vis daugiau draugų me nupasakojamos tremti- 

anekdo- ir daugiau dėmesio vietos nių politikų pastangos kon- 
spaudoje ir visuomenėje, iferencijomis Waskingtone 

pirmininkas! Birželio 14 d. minėjimai ir New Yorke pasiekti dar 
besimaudyda- buvo organizuojami drau-į didesnės vienybės kovoje 

mas pradėjo skęsti. Neto- ge su latviais ir estais. prieš sovietip prięspaudą. 
iiese buvę du jaunuoliai jį Pahalti_Aiu Tarvbo, j Rašydamas apie Ūkininkų
išgelbėjo. Išgelbėtasisklau- , . a- i t -mt Internacionalo ir Vidurio• • • du buvo atspausdinta 4,o00šia pirmojo: ..... ., . Europos Krikščionių Profe-A, nori už Dupples- f?2’ v?k,.«cl,į kaIbS ?ts‘saV' sinių Sąjungų Tremtyje Fe-
sis’o išgelbėjimą? v de.acijos kongresus, visur

-10 000 ’ dolerių,-atsa- U-30b.v,etOV1,J’ T" ..................... ' ' ' ’'
... . 4 sisaukimais gimtosiomis

, . . . . kalbomis ir instrukcijomis,—A e, tiek pinigo tu įslei- , . . - • ;' •• , , . .k ° . kaip pravesti siu metų misi labai greitai. As tau pa- _.t 1 ar. — i • • ,, . . 6 o A ji- nejimą. Atsišaukimai bu-skirsiu po 2,000 dolerių J . . ....... , - ---- -------
pensiją. ,y.° .vlsoje o ietlJ?^e., Pa".stambiu šriftu, korespon

—Sutinku!—sušuko pir- ?121 ..eist1’ J ei iantĮdenciją iš Bonnos, antraš-
masis jaunuolis. JUOS vokiecn* pareigūnams, Miliono Bai

Prieš rinkimus 
fcec'o provincijos 
.ursavo sekantis 
tas:

M misteris 
dupplessis

mini lietuvių atstovų akty
vų dalyvavimą šių institu
cijų vykdomuosiuose orga
nuose. Birželio 18 d. laik
raštis deda trumpą, bet visą

Vo?’ rk«j i

. „ visuomenininkams, vietinei tu non?-pa- h. Rai kuriose vie_

Iš Kanados Politikos
Quebec’o Rinkimai zuota darbininkija, o pro- 

Šių metų liepos 16 d. šio-'vincii°ie- su ^‘"inkais. U.

—0 ką
klausė Dupplessis antrojo. 

—Gražų kai-stą,—pasi
girdo atsakymas.

—Kodėl?—nustebo Dup
plessis.

—Kaip mano tėvas suži
nos, kad aš pridėjau rankas

tose išlipinant juos prie sa
lių ar įstaigų.

Konferencijoje pateikto
ji medžiaga yra jau pa
skelbta didžiausiųjų vakarų 
pasaulio spaudos agentūrų

n —UP, AP ir DAP. Ja pa-pne Dupplessis o ■sge'beji-: ’ k-k
...... .. .. m°’ VISV‘e,n- ™ane Tf’ cago Daily Tribūne,” “Stars
n v o . , . N laimėio tik ūkininku nes mano tėvas yra asbesto \i e. • „ - <5. •je provmojoje (vyko imki- £a, lalmeJ0 ’ kasyklų darbininkas,-pa-!and ,Stnpes ,r Sve.canjos

mai i provincijos seimelį. °* ..a '• spauda.Rinkimais susidomėjimas, Dėl Pačių rinkimų. Su-!ai?kino Jaunuolls- 
organizuotos darbininkijos daiant balsuotojų sąrašus ragins
tarpe, buvo nemažas. Var- nesilaikyta vienodumo. Vie-

Vokiečių Spaudoje
Suminėti visus vokiečių 

laikraščius, dėjusius Pabal- 
gedulo dienos

žėsi Union nacionalai, libe- m surašinėtojai į balsuotojų KODĖL RUSTA 
ralai, CCF (socialdemokra- grasus įrašė ir naujaku- 
tai) ir komunistai. Pasta- nus? kurie Kanadoje yra iš
lieji prisidengę “Labor ^vene daugiiiu 1 metų, o
Progressive Party” vardu. L 1S_ ta sodinti aplink savo ^didieji Vokiečių laikraščiai,

Pačią ‘ rinkimų dieną, ™ Tat S

tlJ0 tautų 
proga straipsnius, neįma- 

7 3 _ noma. Pastebėtina gal įdo-
Amerikoje žmonės mėgs- mj naujovė, kad kai kurie

te: “Pusantro Miliono Bal
tų Deportuota.”

Dar nuosekliau tuo keliu 
ėjo Nordhein - Westfalijos 
sostinės žymus laikraštis 
“Duesjseldorfer Načhrich- 
ten.” Birželio 17*-d: stam
biu šriftu duoda korespon
denciją iš New Yorko “Tru
manas Padrąsina Pabaltijo 
Valstybes,” su Trumano de- 
kleracijos tekstu: “Musų 
Pabaltijo draugų mes neuž
miršime. Perduokite jiems 
musų iš širdies gelmių ei
nančią viltį, kad jiems už
tektų kantrumo ir jė pakel
ti jiems uždėtą tironijos 
kančią, kad laikui atėjus jie 
vėl galėtų pasidžiaugti at
gauta laisve.”

P. L. B. Inf.

Amerikos lietuviai, susijun
gę į Amerikos Lietuvių Ta
rybą.

5. “Kodėl jie spruko iš 
J-Lietuvos' ir dabar jai kerši

ja?” Atsakymas: O kas 
jums sakė, kad jie keršija 
Lietuvai ?

Kodėl jie spruko, per
skaitykite Juozo Grišma
nausko knygą “Tolimieji 
Kvadratai,” tai pamatysite 
nevien kodėl ir kaip jie pa
spruko, bet dar sužinosite, 
kaip iš tikrųjų dabar Lietu
vos žmonės vargsta po Ru
sijos jtingu, komunistinėj 
vergijoj, ir jei tik galėtų, 
jie visi spruktų kur tik akys 
neša.

A. Jenkins.

$10,000,000 Nuostolių

Iki šiol provincijos val
džią turi Duppiessis’o vado
vaujami Union nacionalai. 
Rinkimų išvakarėse provin
cijos ministeris pirminin
kas Dupplessis savo kalbo
je į balsuotojus tarp kitų 
savo atliktų darbų pasakė:

provincijos valdžia 
apsaugojo ' industriją nuo 
darbininkijos sauvaliavi
mo.”

Rinkimų diena pasitaikė 
graži. Bet rinkimuose da
lyvavo 50.2 procentai turin
čių teisę balsuoti. Nors lai
mėtoja išėjo Duppiessis’o 
vadovaujama Union nacio-

L.

Bostono gatvėkarių už
laikymas • šiemet duosiąs 
miestui $10,000,000 nuosto
lių. »Kol gatvėkariai buvo 
privatinėse rankose, neda
tekliaus būdavo apie milio- 

“Tas tik reiškia, kad jie nas dolerių.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ .
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET 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 Broadway, Boston 27, MaaZ

»«■ , , . , . . Ims, evergreenais varti-,mo datos Bonnoje, birželioMontrealyje buvo vienoie vadinsi m J • ," ’ —... . C1~ vauinsim ig d ? pnes tai ir po to _
juos žaliažiemiais, nes planingai sudomino vokie-apylinkėje paleista šūvių ir

Salotės0 dėdami' per
langai Jr policija turėjo tą ke‘’S la"U nUme‘
asmenis areštuoti. medelių pradėjo rusti. Pa-

Bet rinkimai praėjo, ir Į'U(^ lapai bei spygliai 
iki ateinančių rinkimų lai- išdžiūsta ir byra žemėn, 
ko yra 4 metai. Dirbantie- Medelis išrodo nesveikas ir 

negražus.
Massachusetts valstijos

daržininkų sąjunga aiškina,
tais tinkamiau savo žodį. kad tuos medelius ėda labai

r o smulkus, nuoga akimi ne-Kas Fanatikas’ . , ,, « jmatomas brudas, raudo- 
“Dirvos” Nr. 28 yra už- nuoju voru” (red spider) 

vardinimas “įdomi Fanati- vadinamas. Vasaros karš-

Netižmirškit, kad “Keleivio” 
eriumerata Amerikoje yra tik 

$3 metams, kuomet kiti savait
raščiai kainuoja po $5.

ji per tą laiką, reikia tikė
tis, pasimokins iš klaidų 
ir sekančiuose rinkimuose

nalų konservatyvioji parti
ja, bet ne taip kaip 1948 ko Galvosena.” Po šio pa- čiuose tas brudas veisiasi
metais, štai rezultatai:

Šįmet Union National 
partija gavo 726,860 balsų, 
o 1948 metais 773,746.

Liberalai šįmet surinko 
662,703. o pereitais rinki
mais 552,325 balsus.

CCF (socialdemokratai) 
šįmet gavo 15.177, o perei
tais rinkimais jie turėjo tik 
9,126 balsus.

Komunistų “Labor Pro
gressive Party” surinko vos 
tik 2,973.

I naują seimelį atstovų 
pravedė:

Union National partija 
68, vietoj turėtų 82.

Liberalai pravedė 23, 
vietoj turėtų 8.

CCF nepravedė nei vie
no.

Indcpendent praėjo tik 1 
atstovas, vietoj turėtų 2.

Taigi dar 4 metus Que- 
bec’o provincijos dirbantie
ji nesusilauks geresnių dar
bo sąlygų, draudimo ligo
je ir nelaiminguose atsiti
kimuose.

Dėl CCF nepasisekimo 
• cikia priežasčių ieškoti 
i 4,' ve’L’*ro

kartota Montrealio žinutė, labai greitai ir gausiai, 
tilpusi “Naujienų” Nr. 149, ypač tarp tankių lapų ir ša- 
apie tautininkų “veiklą”— kų. kur mažiau užpučia vė-į 
užpirkinėjimą mišių už Lie- jas.
tuvos diktatoriaus A. Sme- Šita sąjunga pataria 
tonos vėlę. Dirva tvirtina, purkšti apsėstus medžius ši- 
kad tos žinutės autorius yra tokiu skiediniu:
“fanatikas.” I 100 galionų vandens \

Manau, kad šiuo atveju įdėti 4 svarus šlampamos; 
“Dirva” suklydo. Tvirtin- sieros (vvettable sulphur)! 
ti, kad tautininkai yra de- ir 4 svarus rotano (anglis-, 
mokratai, reikia būti jau kai: rotenon). Arba po 4 
ne eiliniam fanatikui, bet šaukštus šitų medžiagų į 
galima prilyginti užkietėju- galioną vandens. Šitokį 
šiai davatkai. skiedinį reikia supilti į

Ar per 13 valdymo metų purkštuvą ir gerai juo me- 
tautininkai atliko nors vie- (lėlius apipurkšti. Pakarto- 
ną demokratinį žingsnį? ti tai kas savaitę kol oras 
Ar turėjo tautos pritarimą bus karštas

LAIVELIU PER ATLANTĄ

šiomis dienomis į Miami. Fla.. atplaukė iš Londono nedi
deliu laiveliu Pat riek Ellam. Laivelis be motoro, tik vėju 
ir irklais varomas, ir Ellam plaukė juo 10 mėnesiu.

jų suorganizuotas sei
mas”? Kiek buvo rengta 
per tą laiką perversmų? 
Kiek buvo išžudyta ūkinin
kų? Kiek kalinta politinių 
kalinių? At neveikė kon
centracijos stovyklos (ne
svarbu kaip jos buvo pava
dintos)? Ar spauda galė
jo laisvai rašyti, nors apie 
kriminalinius

Be to, tokiems medeliams 
reikia duoti daugiau van
dens. Gerai palaistyti apie 
juos žemę ir kas vakaras 
apipurkšti juos šaltu vande
niu iš viršaus.

AKIS UŽ AKI

Vakarų Vokietijos jau- 
tautininkų nuolių grupė siūlo už kiek 

valdžios asnn nų nusikalti- kiekvieną žmogų, kurį tik 
mus? ko'nu’!? lai pagrobia iš Va-

Galri’a bttVt ir d i lgiau karu rrs;oF‘i

aparate. Keikia ieškčtiikla jiimų paitat;ti. 5 -t te- Trru.'.ri ; . j.į .t
glaudesnių santykių su tau- gul “PiTvą” turi drąsos tei- Rytų Vokietijos, kurią val- 
tinrir.is grupėmis ir črgani-*singai bent i iu&s atsakyti,}dc ’rsai.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS 
636 East Broad*ay So. Boąixm 2«” k’.aAS.

J
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Moterų SkyriusX

Prižiūrėkime Dantis
Yra apskaičiuota, kad vandenių. Kai maistą pai- 

amerikiečk per metus iš- mam į burną, kartu su juo 
leidžie 8 p.i *.000,000 dantų į burną patenka tūkstančiai 
pastoms L milteliams pirk-bacilų. Didžiausias dantų 
ti. Nežiūrint tos milžiniŠ- priešas yra bacila, vadina- 
kos sun e s (taniu priežiūrai, ma lactobacillus. Ji surau- 
Amerikos žmonės turi labai gina pieną, bet taip pat ji 
blogus dantis, ir ne iš tolo sugadina musų dantis. Be 
negali susilyginti su pus- to, musų burnoje, kaip ko
lūkiniais Afrikos negrais kioje cheminėj labaratori- 
arba šiaurės ašigalio eski- joj, vyksta cheminiai pasi
niais, kurie niekad nematė keitimai. Seilės paverčia 
dantims Šepetėlio, bet turi angliavandenius į įvairias 
sveikus dantis. rakštis, o rakštys pragrau-

Niekur nerasi tiek daug žia dantų emalę ir padaro 
žmonių, kurie turi “bau dantyje skylutę. Nors ema- 
bite” * (apatinių ir viršuti- lė, kuri dengia musų dantis, 
nių dantų blogą suderini- yra labai kieta, tačiau rak
iną). Daktarai sako. jogištim ji neatsilaiko. Chemi- 
tai yra dėl to, kad Ameri- nes reakcijos ir danties ge- 
koje susimaišė visokios ra- dimas vyksta labai trum- 
sės ir žmonių giminės. Bal- pai.—tol kol valgome ir 
taveidžiai vedasi su gelton- truputį po to. Paskui seilės 
veidžiais, juodveidžiais ir rakštis išplauna ir dantys, 
raudonaisiais, kurie turi ki- iki sekančio valgymo, yra 
tokia struktūra. Nenuosta- saugus.
bu, kad dėlto turime daug ,jnti dant
žmonių kūnų apatine 2iau- di rejkia g lvoti k? 
na yra didesne uz viršutinę kag užmu-a bakterijas

ir sustabdo rūgščių veiki
mą į dantis. Ilgus metus 
mokslininkai tyrinėjo įvai

-KELEIVIS, SO. BOSTON
— 1 ~1 IBM JT 1-------1 I

MOTERŲ ABI. \VA ANT VYRŲ A. ČECHOVAS:

L a ž y b o s
Tamsi rudens naktis. Se-ibas? Kas š to gero? Ad

lius bankininkas vaikštinė- vokatas nustoja penkiolikos 
jo savo kabinete iš kampo metų savo gyvenimo, o aš 
į i ampą, į risimindamas su- išmetu du milionus. Ar dėl 
e!' ą, i.ui i įvyko prieš pen- to žmonės įsitikins, kad 
kiohką m.tų. Toj sueigoj mirties bausmė yra bloges- 
’• .1.0 daug gudrių žmonių nė už kalėjimą visam ani- 
ir daug įdomių pasikalbėji- žiui? Ne, ne! Tai tikra 
n.ų. Svečiai (jų tarpe bu- kvailystė. Iš mano pusės 
vo mokslininkų ir žurnalis- tai buvo viską turinčio 
tų) didesne dalim pasisa- žmogaus išsišokimas, o iš 

:.ė prieš mirties bausmę, advokato pusės—geidimas 
Jiems lokia bausmė atrodė aukso.”
atgy venusi savo laiką, ne- Jis atsiminė, kas atsitiko 
morališka ir netinkanti krik- po to vakarėlio. Buvo nu- 
sčiomskai valstybei. Kai tarta, kad advokatas tiri 
kurie sakė, kad mirties kalėti siauram bankininko 
uausmę reikia pakeisti ka- kambarėlyje, kuis išėjo į 
•ėjimu iki gyvos galvos. - į sodą. Buvo sutarta, kati

“Aš nesutinku su jumis,” 
tarė šeimininkas. “Aš pats 
nesu patyręs ant savo kai-

advokatas negalės išeiti į 
lauką, matyti žmonių, gir
dėti jų kalbų, negalės gauti

Sakoma, kad Kalifornijoj ir Floridoj yra labai daug turtingu našlių, kurios ieško sau 
vyrų. Viena kompanija sako. kad nuvažiavęs Hcridon jos “salesmanas nieko dau
giau nematęs, tik našles. Našlės iš kairės, našlės iš dešinės, našlės iš priešakio ir 
našlės iš užpakalio. Ir jos taip ji nukamavusios. kad nabagas turėjęs gulėti 3 savai
tes lovoj, iki atsigavęs, šitai situacijai pavaizduoti, artistas nupiešė ši vaizdeli.

ir dėl to turi tą “bad bite”. 
Sugedusius dantis turime 
dėl to, kad gerai gyvename. 
Kuo storesnė piniginė, tuo 
riebesni ir saldesni valgiai, 
o tuo pačiu—blogesni dan
tys.

Daug metų mokslininkai 
tyrinėjo, kas dantyse
lia puvimą ir kaip jį paša 

Pavii šutinės odos žaiz

rias medžiagas, bet galuti
no vaisto nesurado. Dr. Fo- 
sdick. kuris tuose tyrimuo
se ypač pasižymėjo, duoda 
keletą patarimų, kaip pri

kas geria lemonų ir orenčių 
sunkas, kurios turi rakšties. 
Jeigu aplinkybės neleidžia 
plauti dantis po kiekvieno 
valgio, tai reikia nors gerai 
išskalauti burną su vande
niu, kad pašalinti rakštis 
ir valgio liekanas. Daboti, 
kad šepetėlis butų nenusi- 
devėjęs ir švarus. Geriau
sia turėti du šepetėlius ir 
vartoti pamainomis. Brau
kant dantis šepetėliu, brau-'

lio nei mirties bausmės, nei laiškų ir laikraščių. Jam 
Kalėjimo visam amžiui, bet buvo leista turėti muzikos 
dei galima spręsti be paty- instrumentus, skaityti kny- 
rimo, tai mano nuomone gas, rašyti laiškus, gerti vv- 
miiiies bausmė yra mora- nąi ir rūkyti. Pagal sutartį, 
liškesnė ir žmoniškesnė, ne- jįs gali susisiekti su išori- 
gu kalėjimas visam amžiui.jniu pasauliu tiktai raštu. 
Žudymas užmuša staiga, o Per mažą langutį, tam tiks- 
kalėjimas užmuša paleng-jui tyčia išplautą, jis gali 
va. Kuris yra žmoniškes- ; pasiųsti žinią, ko jam rei- 
nis žudytojas—ar tas, kurs kia ir gauti viską, kas rei- 
žudo lėtai, ar tas, kurs ati-į kalinga: knygų, vyno, po- 
ma jums gyvybę per kelias į pįeriaus ir tt. Sutartyje bu- 
sekundes?” (vo aiškiai pasakyta, kad

“Abu lygiai nežmoniški,” i advokatas turi išbūti vie- 
pastebėjo vienas svetys, nui vienas penkiolika me
nes abiejų tikslas yra vie-'tų, nuo spalių 14 d. 1870 
uodas—atimti žmogui gy-Įmetu iki spalių 14 d. 1885 

metu. Mažiausias bandv-

ŽVEJAS
Paupėj, prie aukšto kranto,
Stovi namas apkerpėjęs—
Cia daug metų jau praėjo,
Kaip gyvena senas žvejas.
Žvejas žilas, susilenkęs,
Daug jis rūpesčių praleido:
Daug gyvenimo svajonių 
Išrašyta ant jo veido. . . .
Prie vandens jisai užaugo.
Šilko bangos ji liūliavo;
Nors jo laimė nedėkinga,
Bet jis myli dalią savo. . . .
Iš žuvėdrų jis išmoko
Ilgas dienas grobio laukti,
Jis šventai visuomet tiki
Daug brangios žuvies ištraukti............
Tinklą ilgą, tinklą platų 
Į vandens gelmes skandina—
Cia jo triūso visa laimė,
Cia jis džiaugsmo godas pina.
Vilnys ūžia. vilnys šnera,
Vilnys supa valtį žvejo—
Kas atspės, kiek jis čia džiaugsmo, 
Vargo, rūpesčių turėjo. . . .
Kuomet buvo žvejas jaunas— 
šauniai jis irklais mosavo,
Dažnai pusryčiais audringais 
Skrodė upę luotu savo. . . .
Kas jam rustus, šalti vėjai?
Kas, kad tranko vilnys luotą?
Jo likimo brangi laimė 
Džiaugsmo posmais apdainuota’.
Daug naktų jisai nemiega,
Daug jis rytmečių rymoja,
Klauso kaip žuvėdros klykia 
Skaidrios upės tolumoje. . . .
Linksma žvejui čia gyventi—
Cia jis gimė ir pražilo,
Laimės skilią žvejo dalią 
Jis giliai, giliai pamilo. . . .

VL. VIL1UNAS.

vvbę. Valstybė nėra Die
vas. Ji neturi teisės atimti 
tai, ko ji negali sugrąžinti, 
jeigu ir panorėtų.”

Būryje buvo advokatas, 
jaunas, apie dvidešimt pen- 
kiu metu vvras. Paklausus kalėjime advokatas, 

į jo nuomonės, jis tarė:
“Mirties bausmė ir kalė

jimas visam amžiui yra ly
giai nežmoniški. Bet jei 
man butų leidžiama pasi-; . ....
rinkli, aš imčiau kalėjimą.'Į^. Vynas, rašė jis, su

mas pabėgti paliuosuoja 
bankininką nuo įsipareigo
jimo sumokėti du milionus.

. Per pirmuosius du metus 
spren

džiant iš jo laiškų, labili 
kentėjo nuo ilgesio ir vie
numos. Jo kambaryje die
na iš dienos skambėjo pia
ninas. Jis negėrė ir neru-

sukę- ?. 4 / J!kyti ne į šonus, bet aukštyn
zmretI'g,’ly- žemyn. Tuomet geriau iš-

plaunamos tarpudantės, ku-, . , . “plauti danus rytą ir vaKa=
e jokio? ra Kafjanaj dantų eredimas 

vaistų, bet
dos užgija pačio

vyksta tuoj po valgio ir tę
siasi trumpai, tai ir reikia 
dantis plauti po kiekvieno 
valgio, kad pašalinus kenk
smingas rakštis. Geriau

Musu maistas didelėje plauti dantis po pusryčių, , . . ,
dalyje ‘ susideda iš anglia-nes per pusryčius daug Įf <*vas»>e būsena gera ar

priežiūros ir 
dantys, kurie vra kieto kau
lo, patys niekad 
do. Jei pradėjo gesti, tai 
genda kol visai išpūva.

nose gera laikytis rakštim, i 
bacilom ir valgio liekanom. 
Vaitoti bet kurią gerą pa
stą ar miltelius, net draską 
arba kepimo miltelius (ba- 
king soda).

Daktarai randa, kad mu-
■ kelia norus

blosra

EVITA PERONIENĖ

Čia yra parodyta Argentinos diktatoriaus Perono žmona, 
kuomel ji buvo dar sveika. Dabar ji sunkiai serga vėžio 
1'ga-

nuotaika, 
veikia į dantis. Kiekvienas 
jir be daktarų sakymo yra 
i patyręs, kad kai žmogus į 
susinervina, jo sistema su
trinka. Kai kurie nori vem
ti, kitiems sugenda virški
nimas, tretiem išdžiūna 
bumą. Daktarai sako, kad 
dvasiniai sutrikimai veikia 
ir dantis. Mat, nervingumas 
'atsiliepia į seilių liaukas. 
Kai žmogus jaudinasi, sei
lių liaukos negamina užten
kamai seilių, bumą džiuna. 
ir nuo dantų nėra nuplau
namos rakštys ir kitokios 
medžiagos. O dėl to dantys 
(greičiau genda. Žmonės, 
kurie jaučiasi nelaimingi ir 
nervingi, dažnai turi krau
juojančius dantų smegenis. 
Žmonės, kurie miegodami 
griežia dantimis, daugumo
je yra nervingi, prislėgti ir 
turi saužudiškų minčių.

Daug yra atsitikimų, kad 
žmonės, kurie turi gražius 
ir sveikus dantis, po didelių 
dvasinių sukrėtimų jų ne
tenka. Taigi musų savijau
ta ir nervai“ veikia ne tik 
jautresnius kūno organus, 
bet ir kaulinius dantis.

Prasidėjo gyvi ginčai.'
Bankininkas, kurs tada bu-'&eifTnaĮ X\a 
vo daug jaunesnis ir nėr- lmi° kančia 
vingesnis, labai įsikarščia-

, vo, rėžė kumštim į stalą ir, 
atsisukęs i advokatą, sūri-Į f 
ko:

ir geismus, o 
didžiausia ka- 

Be to, nieko 
nėra nuobodesnio, kaip
gerti gerą vyną vienam.” 
Pirmus metus advokatas 

lėmė lengvo turinio knygas:
“Tai melas! Aš einu la-'irpeilės istorijas, noveles,

žvbosna iš miliono, kad 
tamsta neišbūsi kameroj nė 
penkių dienų!”

"Jei tamsta kalbi rim
tai." atkilto advokatas, ‘‘tai 
aš lažynuos, kad aš išbusiu 
penkiolika metų!”

“Penkiolika! Sutinku!” 
suriko bankininkas. “Ger
biamieji. aš statau du mi- 

ilionu!”
“Gerai, tamsta statai du 

milionų, o aš savo laisvę,” 
tarė advokatas.

Taip Įvyko šios žiaurios, 
juokingos lažybos. Banki
ninkas, kurs tuo laiku turė
jo daugiau milionų negu

detektyvų romanus ir pan. 
Antrais metais pijaninas

nutilo ir advokatas paprašė 
klasinių autorių. Penktais 
metais pijaninas vėl pasi
girdo ir advokatas paprašė 
vyno. Tie, kurie jį stebė
jo, pasakojo, kad tais me
tais jis tik valgė, gėlė ir gu
lėjo ant lovos. Jis dažnai 
žiovavo ir pats sau rūsčiai 
murmėjo. Knygų neskaitė. 
Kartais naktimis rašydavo. 
Būdavo, rašo per visą nak
tį, o rytą suplėšo. Ne vie
ną sykį jis verkė.

Baigiantis šeštiems me
tams, kalinys pradėjo uo-.» --- O--- ------- j -7 W I

mokėjo suskaityti, labai išĮliai mokintis kalbų, fi’oso-

Norint turėti gerus dan
tis, reikia netingėti juos 
plauti po kiekvieno valgio, 
nevartoti daug cukrinių 
valgių ir bent du kartų per 
metus lankytis pas dantistą, 
kad menkos skylutės butų 
užgydytos ir puvimas su
stabdytas.

Lg.

PAŠOVĖ ŽMONĄ IR PODUKRĄ

čia matosi veteranas Vincent Pugh. kuris New Yorke 
peršovė savo podukrą, kuri čia parodyta iš dešinės, ir 
mirtinai sužeidė savo žmoną. Policijai jis aiškina, kad 
podukra sukursčiusi savo motiną prieš jį

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugiu užsisakyti “Kelei- 
▼j.” Kaina metams $3.

jto juokavo. Vakarienės me
lu jis advokatui pašaipiai
pasakė:

“Susiprask, vaikine, kol 
nevėlu. Man du milionai 
\ra niekis, bet tamsta gali 
nustoti trijų ar keturių savo 
gyvenimo geriausių metų. 
Aš sakau, trijų ar keturių, 
r.es ilgiau vistiek neišlaiky
si. Ir neužmiršk, vargšeli, 
kad laisvas įsikalinimas 
yra sunkesnis už priversti
ną. Tamstą užnuodys ži
nojimas, kad kiekvienu me
tu savo noru gali pasiliuo 
suoti. Man tamstos tikrai 

Įgaila!”
| Ir dabar bankininkas, ei
damas iš kampo į kampą, 

i tą viską atsiminė ir klausė 
savęs:

i “Kodėl aš ėjau į lažy-

fijos ir istorijos. Jis tais 
dalykais taip domėjosi, kad 
bankininkas vos spėjo pirk
ti jam knygų. Laike ketu
rių metų jam buvo nupirk
ta šeši šimtai tomų knygų. 
Laike tos permainos, banki
ninkas gavo nuo kalinio to
kio turinio laiškelį: “.Mano 
brangus sarge, čia rašau 
šešiose kalbose. Parodyk 
žinovams, tegu ir jie per
skaito. Jei jie neras nė 
vienos klaidos, tai meldžiu 
iššauti sode, kad žinočiau, 
jog mano pastangos nenu
ėjo niekais. Visokių am
žių ir šalių galvočiai .kalba 
skirtingomis kalbomis, bet 
juose dega ta pati ugnis. 
O, kad žinotum mano 
džiaugsmą, kad dabar aš 
juos suprantu!”

< t
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Iš Plataus Pasaulio
COLOMBIA

Partizanai veikia. — Co-; 
lombijos valdžia praneša, 
kad kovoje su “banditais”; 
per vieną tik susirėmimą' 
krito 96 kareiviai. Valdžia1 
“banditais” vadina partiza-1 
nūs.

SOVIETAI

CANADA
Netikros dešimtinės. —

Ontario provincijoj paskli
do netikros 10-dolerinės. 
Nore jos padarytos labai 
nevykusiai ir esą lengva jas 
pažinti, vis dėlto du bankai 
nepažino ir apsigavo.

Karas už 5 metų.—Igor 
Gusenko, kuris andai pabė
go iš Sovietų ambasados 
Kanadoje su dokumentais, 
parodančiais Rusijos šnipų 
organizaciją Kanadoj, sa
ko, jog už 5 metų Maskva 
pradėsianti karą. Jisai pa
žymi, kad bolševikų dabar 
varoma propaganda, buk 
Amerika vaitojanti 
bakterijas Korėjoje,
aiškus įrodymas, kad 'bolše
vikai ruošiasi patys tokias! 
bakterijas vartoti, ir kad 
toki karą jie pradėsią už 5 
metų.

ligų
esąs

HAMBURG
Prieš Schachtą. — Ham

burgo senatas atsisakė duo
ti D-rui Hjalmarui Schach- 
tui leidimą steigti privatini 
banką. Schachtas buvo 
Hitlerio finansinių reikalų 
specialistas.

RUSIJA

PARYŽIUS
Nuskandinti doleriai. —

Paryžiaus policija išgriebė 
iš Seino upės didelį čemo
daną su Amerikos doleriais.
Suskaityta $110,000 netik
rų Amerikos pinigų. Kas- 
nors jų prisispausdino ir iš-! 
sigandęs įmetė upėn. j

IZRAELIS
Užpuolimas ant Saiemo- Žinios apie Lietuvius BRIGHTON PARK, 1LL. 

no kasyklų.—Izraelio (Pa-

KELEIVIS, SO. BOSTON

TARPTAVTINfi OLIMPIJADA SUOMIJOJ

šiomis dienomis Suomijoj yra susirinkusi tarptautinė olimpijada, kur suvažiavę Įvairių šalių sportininkai rodo 
savo jėgą bei miklumą, čia juos matome einant į sporto aikštę.

• * Q Skraidomos Lėkštės 110 0 Nuo Marso?
Prašymas Visiems

kur Sv. Petro Raktai?

Ar žinai kur jie dabar randasi? 
Jei nežinai, aš pasakysiu veltui. Ra
šyk prisiųsdamas 3 cnt pašto žen
klelį atsakymui: Alik Armin,
3444 "Mass. St., Gary, lnd. (31)

Reikia Darbininkų

Vištų farmoje reikalingi darbi- 
' ninkai. Duoda butų ir užlaikymų, o 
'atlyginimas geras, pagal patyrimų 
darbe. Kreiptis į Julių Aukštikalnį, 
55 Sumnier St. Middleboro, Mass.

(31)

Varmai Keikia Vyro

Gali buti dipukas arba ir nejau- 
! nas, kad tik" butų stiprus ir mokėtų 
' fanuos darbus dirbti. Vieta pas na- 
|šlę moterį; darbas nėra sunkus, yra 
(visi farmos įrankiai, melžiamos ma
šinos. Teisingam žmogui gera vieta. 

'.Bet tinginiai arba feikeriai neat- 
sišaukit. Aš esu dora ir teisinga
moteris ir gerai padarau valgyti.

Mary Stasiūnas 
R. D. 4

Cortland, N. Y. (32)

REIKALAUJAME 
AGENTŲ

I Didelė proga dėl moterų ir vyrų. 
[pardavinėjimui Deksnio mosčių. Tu
rėsi naudingų ir ptdningų darbų, su 
geru atlyginimu. Tuojau rašykite:

DEKEN’S OIXT.ME.NT CO- 
P. O. Bo\ Ne»ark 1, N. J.

(31)

PAIEŠKOJIMAI

Bijo šviesos.—Kaip jau 
žinoma, rusai nušovė Balti
jos jūron švedų orlaivį, ku
lis ieškojo kito švedų orlai
vio. Švedija paskelbė, kad 
nušautas jos orlaivis buvo 
beginklis. Rusai atsakė: 
ne tiesa; jis buvo ginkluo
tas ir primutinis pradėjo 
šaudyt. Švedija pasiūlė pa
vesti šį reikalą pasaulio tei
smui ištirti. Maskva atsa
kė; “Ne nužno.”

lestinos) tyruose yra kara- HUDSON, Mass.—Šiomis 
liaus Salemono vario ka- dienomis čia mirė 4 lietu- 
syklos, kurios jau per 3,000 viai: Karolis Baranauskas, 
metų nėra dirbamos, tačiau 76 metų amžiaus vyras; Ig- 
žydų valdžia nutarė jas nas Lazauskas, 84 metų; 
atidaryti ir pastatė sargybą Andrius Janužis, 65 metų, 
prie jų. Atjojo anądien ir Marė Saputavičaitė, 45 
pulkas arabų nuo Jordani- metų.
jos pusės ir tas kasyklas *
smarkiai apšaudė. Penki BOSTON, Mass.—Atos-
sargybiniai buvo užmušti, togaujant Billericoj prigėrė
—-----------------------------------------  Jono ir Marijos Genevičių

6 metų amžiaus sūnelis. 
Romualdas Bričkus,MOKESČIAI IR ŠUNS UODEGA 18

Moterų Klubas Uždirbo 
$223.25

Seniau, kuomet Michel- 
sonienė vedė Moterų Skyrių 
“Keleivy,” laiks nuo laiko 
tilpdavo žinučių apie musų 
Brightono Parko Moterų 
Klubo veiklą, bet dabar jau 
nieko nesimato. (Parašy
kite, tilps ir dabar.—Red.)

Taigi, nore aš ir neįpra- 
tus korespondencijas rašyti, 
tikiuosi, kad pataisę šį ma
no rašinėlį patalpinsite.

. metų amžiaus dipukas, Ko-
į a" gi v i .^rat, nes kai tu pasensi, mercijos RUmų suruoštose įnkima<; ivvko
leidiny tilpo šitokia anek-arba neteksi darbo ir netu- automobilių lenktynėse lai- d susuinklmas !<vko 
dota: įrėši iš ko gyventi, Dėmė Sa

‘The American Wavr” Brightono Motetų kiuoo

, mėjo pirmą vietą kaip ge-
Teisman buvo atvilktas ^as dukos tau Par.arn?s- T°7 l iausis automobiliaus vai 

-j.- , ,.. dėl dabar tu turi užmokėtiindiionas, kaltinamas nesu- • • ,
mokėip< valdžiai «.vo naia J3m SaVO PaJan^ mokesti, mokėję, 'aldz ai savo paja- «Suprantu „ tarė indijo_
mu mokesčio (income tax).' . ’ , . - x . --------------------» —
Vietoj teisintis ar atsipra-?a?' - ai *ia ^^iai „ ]P’į Rugpiučio 10 d. čia ruošia-
šinėti, raudonodis paprašė Tai^? ^s. q mano šuo.:ma \akarų Pennsylvanijos 
teisėja paaiškinti, kodėl jis, 1S T1 ^ra- ,.ai J1' Lietuvių Diena. Lietuvių
indijo'nas. turėtų mokėti ™sldlrba >r alksta. Jis at-;sąskri(iis bus West View
baltveidžiu valdžiai kokius eina Pne n?anęs,’ Pav^1_ (Parke. Panašus “atlaidai” 
mokesčius. -Ir pridūrė: na uod<^ n suloja: Bos,ičia buvo ruošiami ir kitais

mes čia gyvenome aS sunįiai dirbau; Duok metais. Toms iškilmėms
raudonodžiai, mes a.^ mėsos. ruošti yra susidaręs tam tik-

. , ... , — i As« paimu peili, nupiau-niekam jokiu mokesčių ne- , - , * .* * nu gabalą jo uodegos ir ša
mo ėjom. jkau: ‘Tu geras šuo, štai tau

Teisėjas pradėjo tėviškai gabalas mėsos.’ 
indijonui aiškinti, jog Dė- “Jis toks kvailas, kad ne- 
dei Šamui reikalingi pini- žino skirtumo. Net juokas 
gai, kad turėtų kuo sušelp- ima—jis laižo man ranką

ruotojas.
*

PITTSBURGH, Pa. —

“Kol
vieni

ras komitetas.
*

CHICAGO, Ilk—Arturas 
M ont vidas, D-ro A. Mont- 
vido sūnūs, šiomis dienomis 
grįžo iš Korėjos karo laukų, 
kur jis buvo bolševikų su-ti pasenusius savo piliečius, ir dėkoja už savo paties uo- . veid Per antra.

Čia, sako, ir tau pačiam bus degą. -- - -

ČIA REIKIA GERŲ KAILINIŲ

šitoj laboratorijoj, New Jersey valstijoj, yra bandomi 
radaro instrumentai tolimai šiaurei. Kuomet lauke buvo 
96 laipsniai karščio, šitoj laboratorijoj dirbtinis šaltis sie
kė 60 laipsnių žemiau zero.

jį pasaulinį karą jis yra ka
riavęs Burmos ir Kinijos 
frontuose.

NORWOOD, Mass.—Per 
BALF’o vajų lietuviai čia 
surinko $274 pinigų ir 350 
svarų rūbų, kurie buvo nu
siųsti BALF” o centrui 
Brooklvne.

liepos 10 d., pp. Burokų na
muose. Kadangi protokolų 
raštininkė Nellie Wilcop 
šiame susirinkime nedaly
vavo, tai jos vieton buvo 
pakviesta p. S. Puniškienė. 
Skaitlingai atsilankiusios 
narės draugiškai svarstė 
klubo reikalus.

Rengimų komisija, susi
dedanti iš B. Žemgulier.ės, 
A. Sankienės ir M. Patkie- 
nės pranešė, kad piknikas, 
kuris įvyko liepos 4 d., da
vė klubui gryno pelno 
$223.25. Pirmininkė p. A. 
Burbienė padėkojo komisi
jai, pikniko darbininkams 
ir Onai Palaikienei už do
vanas laimėjimui.

Šiame susirinkime klu- 
ban įstojo 13 naujų narių.

Rengimo komisija prane
šė. kad klubas rengia “sil
kių pikniką” spalių 5 d., 
Liepos sode.

Apie “skraidomas lėkš
tes” Amerikos spaudoje vėl 
pasirodė gausybė žinių. 
Rašo paprasti laikraščių re
porteriai ir mokslininkai. 
Kad tos “lėkštės” iš tikrųjų 
skraido, apie tai jau niekas 
neabejoja; taip pat niekas 
neabejoja, kad jas operuo
ja ir valdo keno nors pro
tas. Kaliais jos skrenda 
neapsakomai greitai, kar
tais lėčiau; kai kada jos ei
na tiesia horizontaline lini
ja, o kai kada smarkiai šo
kinėja vertikaliai—aukštyn 
ir žemyn. Ir beveik visada 
jos būna apskrito pavidalo, 
paplokščios, todėl “lėkš
tėm” ir vadinamos.

Kadangi jos beveik visa
da apskritos ir dažnai išro
do kiaurai permatomos, lyg 
butų stiklinės, tai kai keno 
buvo manoma, kad tai nėra 
jokie medžiaginiai daiktai, 
bet šviesų atspindys ant de
besų. Bet dabar šita teo
rija atpuolė, nes šiomis die
nomis, būtent 19 liepos, tos 
lėkštės buvo užrekorduotos 
Washingtone radaro apara
tuose. Padangėse dar nie
ko nesimatė, o radaro spin
dulys nuo jų atšoko ir grižo 
atgal, parodydamas, kad 
ore randasi kažkokie me
džiaginiai daiktai. Užre- 
korduoti aštuoni dalykai.

Netrukus oro trafiko 
kontrolės centras Washing- 
tono National Aerodrome 
gavo žinią, kad tarp VVa- 
shingtono miesto ir Mai

Jungtinėse Valstybėse ir Paieškau Kasunės Lukomskaitės, 
kitUOse kiaStUOSe leidžia- dėjau, kad ji gyvena Chicagoje, bet 
muose vadovėliuose, enci- adrtao,„netu"X -Kas’ paieškojimą skaitys, malones man
Klopedijose, šiaip leidiniuo- parašyti. <32>

. -i . . I Barbora čeperaitė,se ar žemėlapiuose pasitai-j 1204 sarah Street,
ko kreivų teigimų apie Lie-j_____ Pittsburgh 3, Pa._________
tuvos praeitį ar dabartį.

Užbaigus susirinkimą,'tinsburgo miestelio VVest

ROCHESTER, N. Y.— 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
skyrius čia buvo surengęs 
baisiųjų birželio dienų Lie
tuvoje minėjimą, kuomet 
raudonieji Maskvos bernai 
per dvi ar tris naktis suėmė 
ir išgabeno iš Lietuvos apie 
40.000 žmonių, ir veždami 
daugelį jų išžudė. Kalbėjo 
iš bolševikų nelaisvės pabė
gę Lietuvos žvejai, kap. 
Kublickas ir Grišmanaus- 
kas. Lietuvos išlaisvinimo 
kovai surinkta $261.50 au
kų.

Laikas užsisakyti •‘Kelei
vio” kalendorių 1953 me* 
tams. Kaina 50 centų.

',A gimtadienių proga buvo pa
sveikintos narės Zuzana 
Gestarienė ir Adelė San- 
kienė. Narės joms sudai
navo “Ilgiausių Metų.” o p. 
A. Sankienė ir S. Gestarie
nė pavaišino visas skaniais 
užkandžiais ir gėrimais.

Nutarta daugiau mitingų 
vasaros metu nelaikyti. Se
kantis klubo susirinkimas 
bus spalių 2 d. Narė.

Reikalauja $100,003 Už
Žmonos Paviliojimą

Kepyklos darbininkas H. 
Butman apskundė savo bo
są Morisą Leviną reika
laudamas $100,000 atlygi
nimo už jo žm >nos pavilio
jimą. Teisėjas Swift uždė
jo Levino turtui areštą 
(atačmentą), kad butų iš 
ko patenkinti Butmano ieš
kinį.

. .. _ . , .z-, i Paieškau Kastanto Gedaminsko ir
Patariamoji Lietuvių Gl'U-'Aleko Kasparavičiaus. Jiedu kilę 

pė dėl visu tokiu netikslu- nuo Žagarės, Šiaulių apskričio. Kas 
. , - • apie puoš žino, arba jie patys, mamų pasiryžusi daryti žygių, atsiliepti šiuo adresu: 

kad jie butu pataisyti, kad Barbora Stonaitė-Kavaliauskienė 
u . • 1 -j 1 i 192 Sumrait Avė. Wollaston, Mass.bent naujose laidose nebu-l_________________________________________________

tų kartojami Tačiau pačiai) Jorlls wv,nanti, Rlu
Gl'Upei į rankas tokių SU General Polidore No. 2 (Farmacia)
klaidomis apie Lietuvą lei-1<Botafogo), Rio de Janeiro Brazil, 
... , . i ... paieško savo knkstamotinos, M. Ma
dinių bei Žemėlapių retai (šiotienės arba jos vaikų. Ji pati ar 
tepatenka. Todėl Grupė aP* ■)» žino rašyti virš-
... . . . nurodytu adresu arba į “Keleiviomaloniai prašo visus, kam'ofiSJ>

I tenka susidurti su leidiniu 
;ar žemėlapiu, kuriuose butų 
; klaidingų teigimų apie Lie
tuvą, tuojau parašyti Gru
pei šiuo adresu: Lithuanian 
Consultative Panel, 16 W.
58th St., New York 19, N..
Y., pranešant leidinio ar
- -1 • i- • 1 rėčiau pasiturinčios. Amžiaus galižemėlapio pavadinimą, ka- buti iki 45 metų. Rašykite, atly
da, keno ir kur išleistas, kas'**" visoms: 324 Queen st. Box m 

'jame neteisinga apie Lietu- loronw ______________

APSIVEDIMAI
Panelės, našlės ir gyvanašlės, ku

rios esat suinteresuotos vedybomis, 
rašykit man. Nusibodo vienišas gy
venimas, todėl noriu susirasti sau 
gyvenimo draugę. Esu 35 metų am
žiaus, šviesiaplaukis, mėlynakis. No-

j vos praeitį ar dabartį.
Visiems tokiems lietuviš

ko reikalo talkininkams 
(t)upė iš anksto dėkoja.

New Yorkas,
1952 m. liepos 17 d.

Vargas klabino į žmo
gaus duris, bet, išgirdęs vi
duje juoką, greitai pasi
traukė. —Threads.

Virgijoj oru skrenda kaž
kokie keisti 8 daiktai. Apie 
tai raportavo kapitonas 
Pierman, kuris tenai skrido 
Capital Airlines orlaiviu iš 
Detroito. Tie keisti daik
tai skridę “dideliu vertika
liu greičiu,” tai yra greit, i 
šokinėdami aukštyn ir že
myn.

Vienas mokslininkas da
bar spekuliuoja, kad tie 

!dausų keistuoliai gali but 
Marso ar kitos kurios pla
netos gyventojų sklaidytu
vai. Gali but, jis sako, jog 
kitose planetose yra tiek iš- 
tobulėjusių gyvų esybių, 
kad jos jau bando susisiek
ti su mūsiške planeta.

—Žydeli, ne į tą pusę 
balną ant arklio uždėjai.

—Nu, o ką tu žinai, į kat
ram puse man jos?

—Liaudies juokas.

Drukštoris Pardavimui
Drukštoris arba vaistinė randasi 

p<> numeriu 390 I^fayette Street, 
fSridgęport, Conn.. labai gera vieta. 
Bi .nis išdirbtas per 30 metų. Da
bar savininkas numirė, tai biznis 
turi buti greitai parduotas ir gali
ma pigiai nupirkti. Kreipkitės šiuo 
adresu: Stanley Morkūnas ,
.............. 230 Igifayette St....................

Bridgeport, Conn. (32)

Ieškau gyvenimo draugės. Esu 
52 m., vidutinio ūgio. su aukštu
mokslu, dabar—amatninkas. Prieš 
2 metu atvykau į Amerika- Mano 
skonis: inteligentinga, nedidelio
ūgio, laiba. Rašyti: P. O. Box 542, 
Flushing, New York 52, N. Y. (31)

NAUJA GYDUOLE
Alexander’s Nauja 
Maistinga Gyduolė 
yra mišinys riešutų, 
uogų. šaknų ir lapų; 
ji yra vartojama nuo 
visokių nervų ligų ir 
nerviškų galvos skau
dėjimų, nuo šalčių ir 
lytiško silpnumo, grei
to pavargimo, gera 
nuo inkstų (kidneys) 

ir dėl visokių vidurių nesveikumų— 
ištvermingas maistas ir stimuliuo
jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga 
sirgtumėt, šitame mišiny yra pa
stiprinimų. Vartojama arbatos for
moje. Svaras SS.OOO, nusė svaro 
$4.00, kvoteris svaro $2.00. Prisiun-
čiam į namus.

ALEXANDER S CO
414 West Broadawy 

South Boston 27. Mana.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Lithuanian Alliance of America

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Fraternalė Organizacija 

(kurta 1886 Metais 

TURTAS VIRŠIJA $2,420.359.00

Kuopos įvairiuose Jungt. Valstybių ir Kanados Miestuose 
Gyvybės apdrauda nariams nuo $100.00 iki $5.000.00 

Nariais priimami abiejų lyčių lietuviai 
nuo gimimo dienos iki 60 metų 

Nariai gauna savaitraštį “Tėvynę” nemokamai
Iš Susivienijimo Labdarybės Fondų šelpiami nelaimių 

ištikti nariai ir remiami lietuvių kultūriniai reikalai 
Visi kviečiami tapti šios broliškos organizacijos na
riais. Smulkesnių paaiškinimų klauskite vietinėje SLA
kuopoje, ar rašykite j centralinę raštinę tokiu adresu:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 West 30th Street New York 1, N. Y.
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DIDELI

Vietinės Žinios
TURTAI
JUROS

ANT
DUGNO

RIMŠOS ARTOJĄ’ 
PRISIMINUS Tire Liability

TURĖJOM SMAGU 
PIKNIKĄ

BROCKTONO KLEBO
NAS VIS SAVO

Juos Galima Pasiimti 
Savo

Ties Nauja Anglija ir vi
su Atlanto pakraščiu ant 
juros dugno guli daug 

laivų, kuriuos i

Kaip Jo reikalas, rodos, 
užbaigtas

nėra

sekmadieni ‘Ke- Liūdnų birželio Įvykių

Amerikos 
per 
nu

pa- marinos. Iki šiol visuome 
nei tas nebuvo žinoma, tik

Turėdamas laiko per ato
stogas, pradėjau vartyti se
nus “Keleivio” komplektus

MARY H. GASTON 
Lietuviška Apdraudos (staiga

Virš 20 metų patyrimo 
Palisų pristatau į 10 minučių

317 E Street, arti Broadway —:— South Boston 
AV 2-8344—Telefonai—SO 8-8793 

(Oct. 8)

Pereitą
leivio” ir “Darbo” draugai sukakties proga taryba 
turėjo smagų šeimynišką prašė kleboną, kad jis at-
pikniką draugų Pesliakų laikytų mišias už bolševikų šiomis arenomis armijos m 
vasarnamy, Pelham, N. H. nužudytus ar išvežtus lietu- žinierių viršininkas, majo 
Vieta prie gražaus ežero, vius ir primintų žmonėms ras Arthur L. Mercer, šitą 
tarp medžių, ir iš didmies- bolševizmo pavojų. Mišios
čio durnų nuvažiavęs tenai buvo atlaikytos, bet biule- 
žmogus jautiesi kaip paša- tenyje pažymėta, 
kiškame rojuje. kun. Klimo auka

South Bostono ir apylin- ir nesuprantama. Argi kle
bės draugai susirinko sek- bonas negali tokia intenci- 
madienio rytą prie "Relei- ja skini neapmokamų mi- 
vio.” Kurie neturėjo savų šių. kad jas turėjo apmokė- 
automobilių, tuos paėmė ti vikaras? Aš manau, kad 
tie, kurie turėjo. Susėdę po tokias mišias atlaikytų be 
5-6 Į mašiną, visi išvažiavo jokio mokesčio nelietuvis, 
piknikan. O lietuviai kunigai tokio-

Pakelėj bostoniečiai sus- mis progomis dar renka au
tojo Latvrence’o Lietuvių kas Lietuvos gelbėjimui.
Klube, kur jų laukė tos!
apylinkės draugai.

Beje, važiuojant i Law-
rence’ą bostoniečius buvo 
užklupusi pašėlusi audra, 
kurios niekas nesitikėjo ir 
nepranašavo. Staiga dan
gus aptemo ir su dideliu _ . . .. , ,-r----- -----------,-------------- . .-

Taigi, išnaudota proga pa- iima butu pa5tatyti ant-“\ Ar“J/ls'
patriotus,,rą New yorko miestą. 'padovanotas 

Kiekvieno nuskandinto Draugų ir 
— r----o.—,------------------ iiaivn vieta vra i

kai įimtai rūpinasi Lietu

Per mišias klebonas aiš
kino, kad Lietuvos nelaimę 
laisvamaniai panaudos sa
vo reklamai.
kaus, bet nieko 
Ot, mes, katalikai 
kita — mes

užimu pakilo viesulas. Me
džiai pradėjo lūžti ir griūti 
ant kelio. Prapliupo toks 
smarkus lietus, kad už ke
lių žingsnių nieko nesima
tė. Bet kaip urnai ta oro 
išdaiga atsirado, taip grei- 
tai ji ir praūžė. Oras išsi
blaivė ir diena buvo labai 
graži. Į pikniką suvažiavo 
keliasdešimts automobilių. 
Kai kurie tačiau skundėsi, 
kad atskirai važiuojant 
jiems sunku buvo surasti 
pikniko vietą Nevv Hamp
shire kalnuose. Kai kurie 
gal ir visai nesurado.

Draugas Jenkins buvo

"antrąjį pastulini kar7ir radau dauS įd°miU da,-V-i turėjo sulinkęs jau $392. ki,
skandino vokiečių ŠE ", P*r .f"*’ *t°8- . Ta**> ar ¥<

•• _ ti.; -• i eities. Kai ;.une ja ou\o Komitetas dabaige reikiamą enr

paslaptį atidengė.
Nuskendę su tais laivais 

kad tai turtai esą apskaičiuojami 
Keista bidonais dolerių. Kas no

ri ir gali, sako majoras 
Mercer, gali eiti ir tuos tur
tus dabar pasiimti kaip sa
vo, nes pagal jurų Įstatymą, 
kiekvieną nuskendusį laivą, 
jeigu per 7 metus niekas jo 
neapžiurėjo, gali pasisavin
ti kas tik nori—jis jau nie
kam nepriklauso.

Musų pakrašty esą nu
skandinta daugiausia taip

2. kime jisai turi pranešti, 
kiek iš viso pinigų yra pri- 

dabaigė reikiamą ėmęs ir kiek išmokėjęs, 
jau visai pamiršti, taigi ido- sumą rinkti, ar ne? Šiaip Metų pabaigoje jis tuii su
mų buvo pasiskaityti apie ar taip, kiek buvo surinkta vesti visas sąskaitas ir me- 
juos is naujo. \ ienas tokių įg viso, ir kas su surinktais tiniame organizacijos susi- 
pamirštų dalykų pasirodė pinigais padaryta: ar visi rinkime duoti pilną rapor- 

*etro Rimsos su-.jįe buvo perduoti P

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 l'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

dailininko Petn
Rimšai, ar ne? Jeigu

Petrui tą.’
kurtas "Lietuvos Artojas.”
Pasirodo, kad Bostone bu- tai kiek yra likusių ir 
vo Įsikūręs net tam tikras jie dabar randasi? 
komitetas, kuris rinko iš
visuomenės aukas, idant J Kehu šį klausimą viešai, .
"Artoją” iš Rimšos nu- nes neatsimenu, kad bučiau būt rašomi, 
pirkti ir pastatyti jį Bosto- kur matęs galutinę komite- yra vienas 
nn Fine Alis Muzėiui^ to atskaita. Butų gerai, mas, būtent, nepasakyta, 

* J kad p. S.‘Minkus, ar kiti kaip turi būt disponuota

ne,
kur Kaip matome, konstituci

jos kalba labai graži ir aiš
ki. Iš tikro, tai yra pavyz- 
dis, kaip tokie Įstatai turi 

Vis dėlto joje 
svarbus truku-

štai, kas apie tai 
1940 metų 19-tame 
vio” numery:

lasoma buvusieii to komiteto na-
•Kelei- riai, paaiškintų viešai, kaip

organizacijos
organizaciją

turtu, jeigu 
likviduojant

tikrųjų šis reikalas stovi, tokio turto butų.
"Lietuvių Dailės Draugų Ko

mitetas (Friends of Lithuanian 
Art) šiuomi praneša, kad *Lie-
LU,U.- Artojas’ yra jau išstaty-, - . - ....

tory” laivų, kurie buvo sta-tas parodon Bostono Fine Arts klausimą tik dėl to, kad likviduota, tačiau ji nieko 
tomi vien transporto tiks-'Muziejuje ir visuomenė yra. manau, jog jis yra Įdomus neveikia, susmnkimų nelai-

vadinamų “liberty” ir “vic-[tuvos

Aš čia neieškau prieka- Massachusetts Lietuvių 
biu ir nedarau niekam jo- Ūkininkų Sąjunga, kaip 

priekaištų; keliu šį rodos, formaliai dar nėrakiu

šiepti lietuvius 
pakiršinti prieš juos katali
kus ir pasigirti, kad katali- liaįv0 vieta yra aiškiai pažy-

vos reikalais, nes meldžia-! „io (master map)
Apie kitas kovos prie- jngtone.

mones prieš bolševizmą nė- per kara 
ra ko kalbėti. Katalikai jį ma didžiausioj paslapty, 
nugalės savo maldomis, ku- (jaį)ar kiekvienas gali

Ploughman 
Lietuvių Dailės 

jis pasiliks šiame

pava- suomenės turtas, todėl ji leivyje,” kad pas buvusi jos 
yra turėtų žinoti, kur jis dabar iždininką yra likę apie $50. 

randasi ir kaip buvo atsi- Kas buvo paskutinis jos iž-
muziejuje ant visados. Nors ^kaityta su jo kurėju.

mėta ant tam tikro žemėla- musų šiame pasaulyje ir nebus.1
Wash- bet skulptoriaus Petro Rimšos 

kūrinys stovės tarp kitų tautų 
buvo laiko- kurinių ir atstovaus Lietuvos

dvasia.

Žingeidus.

KUR DINGO LIETUVIŲ 
ŪKININKŲ SĄJUNGA?

VAISTAS “AZ1VA”
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.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-3)

Joseph Machinskas 
2S5 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n36)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483
dininkas, aš neturiu žinių, 
bet buvę vėlesnieji organi
zacijos nariai turėtų žinoti. 
Taigi jų pareiga turėtų būti 
sušaukti susirinkimą, nusta
tyti aiškiai, kiek pas iždi
ninką yra likusių pinigų, ir

crauti Washimrtone vi^as in ‘Bet neužte"ka.to’ kad Savo laiku Randolphe, paaukoti juos arba BALF,
,uuu \ a.hmgtone visas in tcno Meno Muziejus pneme neton nuo Bostono, gyveno arua Amerikos Lietuviu Ta- 
formacijas ir gali pasirinkti Rimšos ‘Artoją.’ Dar reikia J Stevensonas žan- .u • * U

Jraisau laiv3 arčiausia prie sa-Rimšai užmokėti už jo triūsą. w N veikius ūkininkas J ^b31*
toks, kad misiąs klebonas vietos, ieiem. žinoma. Jam brangiai kainavo ‘Artoją’ J-

rios užperkamos pas klebo
ną.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokią vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvli- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. GyvenameCI* JSU

Buvęs Narys.žinoma,
>rė ne savo iniciatp a.i^-į pakankamai kapitalo nuliedinti ir atvežti Amerikon. uki^da
taiybos prašymu. Kai toki laivą iškelti ir jQ tur. Atlydnimui už tą darbą‘susi-, įnnrid^
ai niekas mišių nepra-;t,,, darė Bostono Lietuvių Dailės Jls nonuojj.

parūpinęs piknikui užkan- ; 
džių ir vėsinančių gėrimų.
Buvo trtimpos prakalbos ir 
pasitarimas apie busiantį 
lietuvių socialdemokratų su
važiavimą South Bostone.
Paaiškėjo, kad salė tam su
važiavimui jau paimta, tai 
Strand Hali prie Broadvvay, 
šalia South Bostono Lietu
viu Piliečiu Klubo. a ...

Pikniku visi buvo paten- uJ\ln®mis 
kinti. Nors lauš buvo, bet clzia51 
niekas nepasigėrė. Tai yra 
graži mūsiškių pramogų 
ypatybė, kad jose niekad 
nėra girtų. Biznio niekas 
čia nedarė. Draugė S. Pap 
lauskienė iš Bradfordo

paskyrė ne 
net
pernai niekas mišių nepra-!tu, na^įmti 
šė, tai jų ir nebuvo. Dar * 
idomiau, kad užvestas

Jam čia tada vadovau
jant, Massachusetts valsti-

RADIO PROGRAMA

Butų gerai dažniau tokių
ekskursijų turėti. Rep.

, . . , , . i Drangų Komitetas. Iki šiol
ant! Tle lalval gabendavo vis- yra suaukauta $392.00. Apa

kėlio, klebonas paėmė pini. ką. pradedant Šipuliukais v0 jau sekančios organizacijos:
vika- Ciantims krapštyti U bai-SLA seimas Scrantone. $25;

" giant tankais, kurie sver- SLA antras apskritys iš Mass.. 
davo po 30 tonų—viską, $10d: Rąndolpho ir Stoughtono pa5įklausykit, 
kas tik buvo reikalinga ka- apielinkės Ūkininkų Sąjunga.

frontui ir užfrontei. j?™: SLA 330 kp., $3; Santos. konstitucija.

.......... . kad dau‘ Lietuvos Šonu ir Dukterų! TurėdamiI savo tikslu
notas ir mano, kad maldo- gumas nukendusių turtų te-DraUpja. ?l5; Birutės Draugi- paskatinti didesni susido- 
mis Lietuvai galima pagel- bėra dar geram stovy, nes ja ?10; SLA 318 kp.. S12; SLA mėjimą žemės ukiu ir pa-
bėti. tai kodėl jis net sukak- diskas buvo gerai apsaugo-57 kp., $5; Lietuvių Moterų kelti visuomenės labą savo

mej. ta nuo vandens ir nuo su-Klubas, $10; šv. Kazimiero • miestuose ir valstijoj, mes
už Lietuva tik tada,Jgedimo. “Aš galėčiau eit Draugija, $5. Pavieniai asme- kuriame Lietuvos Ūkinin

kai’ji paprašo ir už tai dar Į lažybų,” jisai sako, “kad aš nys iš Worcesterio: F. Skliutas; |kų Sąjungą. Mes norime 
užmoka? Geras patriotas !?aIėčlau ?škeltl. 1S tokio lai- K. žurhs, $1 J. Dvarec
tai turėtų daryti neprašo-P? orlaivį ir už kelių minu- ‘ ?clų
mas ir neapmokamas! 1 čių galėčiau juo lėkti. | . dvasią

Bet kas gi tie laisvama- Kadangi tie turtai prigu- "Komitetas turi surinkti nrie to 
"niai, prieš kuriuos klebonas I aidžiai, tai šiandien $800, taigi fondui reikia dar šalyje.

• • • , „ o • i-nuvoi tam b’o Tr kac Sana 1 “Toliau mes nustatom,
prasidės piknikų sezo-Įka(į siekdama savo užsi- 

todėl prašome visų orga- brėžtų tikslų, ši organizaci 
or<ranizuoia nėr radiia nra-'buvo palikta Pacifiko salo- niz;iCdų paskirti dali pelno ir neitai Ltetuvos ^kafaitiee i,- niekam nerūpėjo juos f ,r ons.ust, , „ fondą

gus uz misiąs iš savo 
ro, lyg be pinigų mišios ne
gelbėtų.

Kiekvienas supranta, kad! 
čia kažkas netvarkoje. Jei 
klebonas yra lietuvis pat-i Majoras mano,

ro

Lietuvių Radio Korp. pro-
joj buvo Įsikurusi Lietuvių grama P^r stotį \\BMS,, 
Ūkininkų Sąjunga. Tai bu- 1090 kilocycles, 9:30 iki 
vo apie 15 metų atgal. Štai, 10:30 vai. ryte sekmadienį, 

ką skelbė.bus sekanti:
musu ūkininkų sąjungos i_Falcons Radio Orkes

trą.
2— Artistė Ona Kubilie

nė iš Cambridge.
3— Magdutės Pasaka.
4— Di a 1 o g a s “Moteris 

gamtiškai viršija vyrus.”

sukelti
A'girdc Į žadintu entuziazmą, kuris 

bendradarbiavimo 
ir vestų lietuvius 
paties tikslo visoje

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nas S IU d 

bm TUI
546 BROADWAY 

•O. BOSTON, MASS.
Telefonas: SOUtt Boston 1

4. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE A IN8UBANCB 

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON,
Office Tel. SOboston 8-0948
■m. 87 ORIOLB 

W«st Roxb«ry.
Tel. PArkw»y

Po programos prašome 
parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court St., Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadway, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus.

2 KAMBARIAI
296 D St.. pirmas aukštas. 2 kam

bariai ir didelė virtuvė, šaltas van
duo. toiletas ir elektra, $16.06 į mė
nesį. Vienam iki trijų suaugusių. 
Raktas po num. 699 E. 5th St.. apa
tiniam aukšte. Telefonuot 6 vai. 
SO 8-9070.

7-0402- M.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Masa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

ja privalo griežtai 
netikybinės, 
nepolitinės

laikytis 
nepartinės ir 
nuotaikos ir, 

kaip organizacija, ji nie
kuomet nedalvvaus valsti-v
jos politikoj.

“Šios organizacijos var
das bus: Lietuvių Ūkininkų 
Sąjunga (The Lithuanian 
Farmers’ Association).

“Visi lietuviai, kuriems 
rupi žemės ūkis, gali buk 
šios organizacijos nariai.

“Pirmininkas, vice-pirmi- 
ninkas, sekretorius ir iždi
ninkas sudalys oficialią 
šios organizacijos valdybą, 
ir jie bus renkami savo par
eigoms vieniems metams.
^“Kasmet spalio mėnesį 
nariai mokės po vieną do
lerį ($1.00) metinių duok
lių šiai organizacijai.

“Iždininkas priiminės vi
sus organizacijos pinigus »r
iv L” < T*- ’ r> d *4 T- A « 1 - »-N r.- j,. J..c
sąskaitas, ''žsa tai į knygą
užrašydamas. Kiekviename

prisiųsti ir prisiųsti Į šį 
atmokėti skulptoriui Rimšai. 
Ypač prašome tų organizacijų, 
kurios dar neatsiliepė j parašy
tu- laiškus prišidėti kiek išgali 
ir neatidėliojant prisiųsti savo 
aukas, čekius ir money orde
riu.- reikia rašyt vardu Dr. Juo
zas L. Pašakarnis, iždininkui. 

Bostoną atvyko iš Palo Al- 447 Rroanway. So. Boston, 
to, Calif., Antanas ir Anelė Mass. W rcesterio apylinkės 

Shallna Vėl Išrinktas (lapučiai ir atsivežė 8 metų organizacij ,s siųskite savo au- 
J Teisininkų Komitetą labai budrų sūnelį Antanu- kas Worce-terio skyriaus pirm.------ i Antanui Dailydei. 10 Siegel

Bostono teisininkų drau- Antanas Gaputis per 20 st • Worcester, Mass. šis dar- 
vėl išrinko lietuvi ad- metu buvo aviatorius Ame-'bas

renka aukas Lietuvos ge!-'surinkti ir pargabenti na 
bėjimui. Per tragiškų bir- mo 

šu-i 
tai'

Gelžkelis Skundžia Uniją žeHo įvykių sukakti jie
Bostono - New Haveno kavo” Per radiją. Ir 

gelžkelio kompanija iškėlė dar angliškai, kad suprastų 
ir nelietuviai. . . .

—L. K.
AFL vežikų unijai bylą ir 
reikalauja $100,000 atlygi
nimo už padarytus jai nuo
stolius. Gelžkelio kompa- Ądv 
nija sako, kad unijos kurs
tomi, gelžkeliečiai keliais' 
atvejais neleido įkrauti nei
iškrauti gelžkelio trokų su gija

Svečiai iš Kalifornijos
. _____

Šiomis dienomis į South

rikos karo orlaivvne. Da liu.
nėra vieno žmogaus ar ke- 
bet visos musų visuome- 

Tarl prašome prisidėti!"greitai gendamais produk- vokatą, p. A. O. Shallną,
tais ir produktai sugedo, nariu į savo Committee on'bar iš naujo įstojo į tą pa-1' '
Prieš gelžkelio kompaniją Unlawful Practice of Law. čia tarnybą dar šešiems me- 
r.ebuvo jokio streiko ir Adv. Shallna ir pirma buvo tams. Jis yra parašiutų in-rašo Steponas Minkus, bu 
kompanija neturėjo jokio to komiteto naiys. spektorius
ginčo su unija, todėl unijos 
vadai neturėjųę jokios tei
sės trukdyti gelžkelio veik
lą. Kodėl tat vežikų uni
jos vadai šitaip elgėsi? To
dėl, sako gelžkelio komoa- 
vi-jj. L?4 ve'jkų’unir? n*-
n, kad prčd iktų «: jntėjii g*ama, 
siuntinėtų juos trokų ke

Alphonse Stecke inomo
Pasitraukė iš Melody Hour riaus 

--------- 'duktė.

Po šituo pranešimu pasi-

Tel. SO 8-2150
3AV-dfc ROOFING CO. 

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stojtus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šinsreliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

TeL SO 8-2805
DAKTABA9

J. L. Paiakamū
OPTOMETR1STA3

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto Iki 7

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 18

447 Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

vęs tuomet to Lietuvių Dai
lės Draugų Komiteto pirmi- 

So. Bostono biznie- ninkas.
Juozo Genevičiaus Perskaitęs tą pranešimą 

Svečiai čia atvyko aš nutariau pajudinti ši da-

Anelė Gaputienė yra ži-
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą
Pritaiko Akini”*

’ ALANBOS: ūjc 2-4 aao 7-8
534 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė 

172 L St., So. BostonAlphonse Stecke, kuris,į Anelės brolio, Jono Ge-dyką iš naujo, nes, kaip 
nevičiau.s. sūnelio laidotu- man rod-“Artojo reiku- 

jv-s rv3:kutiz, kiip.žinoma.!!>; iki ir! dar Re"2 uzh?: - 
prigė/ė Mitcsie, kad t r'o

kad is tos programos jis jau Grįš atgal Į Kaliforniją viešai renkami pinigai, ši-

flri šio! 
Hcar

VC’Le
^'1 ’J

J.ė su Melodv, j.
Vaistiniai 
sakn' ? iš

r:
r :i :.šž

liais, o n- gs^keliais. 1 pasitrauk 5 maždaug uz msnesic Iaik: tuo pranešimų, komitetas.direktorių tarybos susirin-

daktarr 
žinoti, kad »a 
nešėt ėio.'.ai
žino kad mes
listai.

lapai, žievės 
viso pasaulio.

ir
v.•js sr.-..ijj 

c receptu at- 
įšpirt.-t. • Jis
esam spedia-

f




