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Vėliausi Ginklai Gali Sunaikint 
Civilizaciją

a
PREZIDENTAS EISENHOWERIS RUOŠIASI JSPĖTI 

PASAULI, KAD ŽMONIJAI GRESIA 
DIDELIS PAVOJUS

Hydrogeno Bomba Išvysto Saulės Karštį, Gali Sutirpinti 
Didžiausius Murus ir Geležies Pastatus

RUSAI APIPLĖŠĖ 
VOKIETIJĄ

Vakaru Vokietijos social
demokratų partija paskelbė 
raštą, kuriuo parodo, kad 
nuo 1945 metų iki šiol ru
sai išplėšė ir išvežė iš Rytų 
Vokietijos $28,000,000,000 
vertės gerybių.

Tai yra trissyk daugiau, 
negu rusai reikalavo 1945 j 
metų užsienio ministerių 
konferencijoj Maskvoje iš 
visos Vokietijos karo repa
racijų.

TAIKOS PASIUNTINYS * MISIJĄ UŽBAIGĘS’

Watter S. Robertson, valstybės sekretoriau* padėjėjas, kurį prezidentas buvo nusiun
tęs Korcjon paruošti kelią karo paliauboms, sakosi savo “misiją užbaigęs ’ ir atsisvei
kina su Amerikos karo vadu gen. Clark (dešinėj).

Karo Paliaubas Pasirašius 
Šaudymas Tuojau Sustos

PALIAUBŲ PASLAPTĮ KOMUNISTAI PASKELBĖ 
VIEŠAI; AMERIKA JIEMS DAUG NUSILEIDO

Jeigu Pietų Korėja Komunistams Pasipriešintų, Amerika 
Leidžia Jiems Vartoti Karo Jėgą

ANGLIJOS BIZNIS 
SU KINIJA“Christian Science Mon- 

itor’o” korespondentas Saw- 
yer praneša iš Washingto- 
no, kad prezidentui Eisen- 
houeriui esanti parašyta 
moksliška kalba, kurios tik
slas esąs įspėti pasaulį, kad 
žmonijos civilizacijai gresia 
didžiausis pavojus nuo nau 
jųjų ginklų, jeigu didžio 
sios valstybės nesusitars 
tuos ginklus uždrausti ir už
tikrinti šios planetos gyven
tojams taiką.

Didžiausis žmonijai pa
vojus, tai hydrogeno (van
denilio) bomba. Jeigu to
kia bomba butų numesta į Negana išplėštų ir išvog- 
didelį miestą, tai nuo neap-turtų, rusai dar yra už
sakomo karščio tas miestas krovę Rytų Vokietijai $2,- 
išgai uotų kaip lašas van- 900,000,000 mokestį už tai, 
dens—ne vien tik jo cen-Jkad jų armija stovi Rytų 
tras, bet ir visos apylinkės.l^okietijoj. Ar galima tat 
Per kelias dienas toj vietoj ^bėtis, kad Rytų Vokieti- 
butų toks karštis, kaip sau
lėj, kur visi mineraliai ran
dasi sutirpusiam stovy. Mie
sto vietoj liktų tiktai duobė, 
kaip krateris vulkanui išsi
veržus.

Vieną tokių bombų per
nai Amerikos mokslininkai 
bandė Pacifiko saloje. Sa
la visai išgaravo. Karštis 
buvo toks baisus, kad už 20 
mylių nebuvo galima pa- 
pakęsti.

šito įspėjimo prezidentas 
dar nėra pasauliui paskel 
bęs tur but dėl to, kad da
bartiniu laiku jis galėtų but 
suprastas kaip tam tikra 
propaganda prieš Rusijos ir 
Kinijos komunizmą.

joj prasidėjo žmonių suki-
Įimai?

TEISĖJO ŠPYGA 
KONGRESUI

AUSTRALIJA SPAUDŽIA 
KOMUNISTUS

Vyriausiojo Tribunolo tei
sėjas Clark pasakė ignoruo
siąs kvietimą, jei jis bus 
kviečiamas į Kongresą pa
siaiškinti dėl korupcijos 
Justicijos Departamente, 
kuomet jis buvo to departa
mento galva. Štai jums ir 
demokratija: teisėjas gali 
parodyt Kongresui špygą, 
ir ką jus jam padarysit?

BUVO SUSIRINKĘ
SOVIETŲ MARŠALAI

Išspirtas ir Vienas 
Lietuvos Pavergėjas

Musų skaitytojai žino, 
kad rusai, užėmę Lietuvą 
1940 metais, atsiuntė iš 
Maskvos tokį Dekanozovą, 
kuris turėjo vadovauti Lie
tuvos neva “savanoriškai” 
prie Rusijos prisijungimo 
komedijai. Jis tą savo už
davinį atliko ir Maskvos 
buvo gausiai apdovanotas.

Šiuo metu jis, pasirodo, 
buvo Gruzijos vidaus rei

KĄ REIŠKIA MAS-Italijoj Rado
Senovės Kurortą

Italijoj dalydami kasinė-
Sovietai prižadėjo duoti į™.“5 ,rado RomosJmpe.a- 

A, !tonu laiku romiečiu vasa-

$1,000,000 Tautų Sąjungos - -
ekonominei ir socialinei ta- . P .rybai, kuri teikia paramos'j™^ 
at«i1ikn«npms krantams Iki maudynes, jų uzpana
šiol Maskva tiems i'eika-^ buvo Platai poilsiui, , ... • 'teatras, sporto stadionas.Iams n.eko nėra davusi auk-tų; .

KVOS “PUOŠ
NUMAS”

net vadindavo tokią para-;

Paskutinėmis dienomis 
Sydney mieste, Australijoj, 
buvo krečiami visi komu
nistų namai ir kitos patal
pos. Buvo ieškoma prieš
valstybinės medžiagos.

SUSIRINKO 80,000 
JEHOVOS GARBINTOJŲ

Maskvoj buvo susirinkę 
žymiausieji Sovietų karo 
vadai. Jie pasmerkė Beriją 
ir pareiškė ištikimybę Ma- 
lenkovo vadovaujamai vy
riausybei.

V. SIDZIKAUSKAS
VYKSTA EUROPON

Hong Kongo žiniomis, 
per pirmutinį šių metų pus
metį iš to uosto išvežta ko
munistų Kinijon 119 nuo 
šimčių daugiau reikmanų, J^yta 
negu pernai per tokį pat J 
laikotarpį. Anglai siunčia 
Kinijos komunistams che
mikalus, vaistus, visokias 
mašinas ir įrankius. Kiek
vienas tų daiktų reikalingas 
karui, bet kadangi tai nėra 
aiškus šaunami ginklai, tai 
anglai tokią pagalbą vadi
na “nestrategine,” neturin
čia karinės reikšmės.

Einant “Keleiviui’ spau
don, žinios iš Korėjos skel
bia, kad tenai jau viskas 
paruošta karui baigti. Ka
da bus paliaubų sutartis pa
sirašyta, dar nebuvo aiškiai 
žinoma, bet spėjama, kad 
šią savaitę ji bus jau pasi-

SUKRUSKIME!

Sutartį pasirašius, per 12 
valandų turės sustoti šau
dymas ir visos armijos bus 
atitrauktos nuo fronto į nu
statytą atstumą.

Amerika užtikrino komu
nistus, kad Pietų Korėjos 
Respublika karo paliaubų 
nedrums; tačiau, jeigu ji 
pradėtų priešintis, tai Ame
rika leidžia komunistams 
vartoti karo jėgą Pietų Ko
rėjai sumušti. Amerika ne
gelbės jos nei savo karei -

o ~ v Iviais, nei ginklais, nei ki-Svarbu, kad Kongr esas tokiab b 
Kereteno rezoliuciją pmm- gitje Amerikos nusileidi.

mai komunistams iki šiol

m, “Amerikos imperializ-'antr«! aukst« '“‘.P1?1. mar' 
mu.” Dabar gi ji užsima- murfnlai’ dau« v,sokl« P?‘ 

t , . . t . t . .. . ,nė tą “imperializmą” pa-’P“08™1*
kalų mimstenu, kūno zinio-.rernti Duodama tokiems 
je buvo visa policija. Į tą kraštams lėšų, Maskva tiki- 
vietą jį buvo įtaisęs Berija. » j galėsiant/nusiųsti tenai 
Berijai nuo sosto nulėkus,^ agentų komunistinei
nukentėjo ir Dekanozovas. 
Jis jau paskelbtas “niekšiš
ku išdaviku,” “klastingu 
Gruzijos tautos ir Sovietų 
valstybės priešu,” “buržua
zinių imperialistų samdi
niu.”

Jei jau taip, tai jo diene
lės suskaitytos.

LYG PATYS KVIESTŲ
BOMBARDUOTI

propagandai skleisti

Mergina Kreisery

Liepos 24 d. ten išvyksta 
Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas V. Sidzikaus
kas. Jis aplankys Angliją, 
Prancūziją ir Vokietiją, ir

Nevv Yorke suvažiavo iš 
viso pasaulio fanatikai, ku
rie vadina save “Jehovos 
Liudytojais.” Bet karštis 
buvo toks didelis, kad 300 turės svarbių pasitarimų ei
jų apalpo nuo saulės smū
gio.

Susirenka Sovietų Seimas

Liepos 28 d. susirenka 
Sovietų Sąjungos Aukščiau
sioji Taryba. Ji svarstys 
sąjungos pajamų ir išlaidų

namosios politikos reika
lais, kurie liečia Lietuvą.

Parama Nukentėjusiam 
Worc  esteriui

Prezidentas Eisenhoweris 
prašė Kongresą paskirti ci
vilinei apsaugai $87,450,- 
000, o Kongresas tą sumą 
sumažino iki $37,700,000. 
Iš jos Washingtonui, pa
čiam svarbiausiam taiki
niui, tektų $23.339. Jų už
teks tik ofisų tarnautojų al
goms ir nuomai, o iš kur 
paims kitiems pasiruoši
mams.

R. TAFTAS DAR
NEDALYVAUS SENATE

Kreiseris “Los Angeles,” 
išplaukęs į jurą pratimams, 
turėjo grįžti j uostą, nes bu
vo pastebėta, kad laive yra 
moteris. Paaiškėjo, kad tai 
24 metų mergaitė, kuriai 
jos draugas pasiūlęs “pa- 
šposauti” su laivyno nuo
statais, griežtai draudžian
čiais pašaliniams, o ypač 
moteriai, būti karo laive. 
Pasiūlymas jai patikęs, ji 
nusikirpusi vyriškai plau
kus. draugas jai parūpinęs 
jurininko drabužius, įgulos 
pažymėjimą ir viskas buvę 
“okei.” Bet kažkas tai pa
stebėjo i’ juokai baigėsi ne
linksmai. Grįžusia į kran
tą mergina pasiėmė FBT 
agentai, o jurininką laivy
no prokuroras.

Rasta minerali
nio vandens fontanai, plau- 
klojamasis baseinas, o taip 

; pat baseinas lietaus vande
niui, kuris buvo vartojamas 
gėrimui.

žodžiu, ir gilioj senovėj 
žmonės mokėjo patogiai 
įsitaisyti, bet tais patogu
mais naudojosi tiktai valdo
vai ir turčiai.

tų dar šioj sesijoj, kuri bai
giasi liepos 31 dieną. Todėl 
Amerikos Lietuvių Taryba 
prašo visus tuojau užversti 
Kongresą telegramomis. 
Prašyti trumpai, kad H. 
Res. 231 bilius butų skubiai 
paduotas balsavimui.

Telegramas siųsti kaip 
night letters,” kurios iki 

50 žodžių nekaštuoja nei 
dolerio. Jas adresuoti taip:

1. Hon. Joseph W. Mar
tin Jr., Speaker of the 
House of Representatives, 
Washington, D. C.

2. Hon. Leo E. Allen, 
Chairman Comittee on 
Rules House of Representa
tives, Washington, D. C.

3. Hon. Hugh Scott,

buvo slepiami, bet dabar 
komunistai paskelbė juos 
viešai. Sako, tegul visas 
pasaulis žino, kokiomis są
lygomis daromos karo pa
liaubos.

Komunistai sako, jog 
amerikiečiai prižadėję 
jiems pristatyti ir tuos 27,- 
000 karo belaisvių, kurie 
nenorėjo pas komunistus 
grįžti ir kuriuos Pietų Ko
rėjos prezidentas Rhee pa
leido laisvėn.

Be to, amerikiečiai suti
kę, kad paliaubų laikas bu
tų neribotas. Tuo tarpu gi 
Pietų Korėjos prezidentas 
yra pasakęs, kad paliaubas 
pasirašius ir taikos derybas

SU JAIS ATSISAKO 
TARTIS

Rytų Vokietijos vyriausy
bė pasiūlė Vakarų Vokieti
jos vyriausybei tartis Vo
kietijos suvienijimo ir rin
kimų vykdymo reikalais. 
Bet Vakarų Vokietijos vy
riausybė atsisakė tartis. 
Juk tai tik lėlės, o ne vy
riausybė—klauso ką Mask
va pasakys. Tas klausimas 
tegali būti išspręstas ketu
rių didžiųjų valstybių.

Komunistai jau bubnija, 
kad Vakarų Vokietijos vy
riausybė nenori suvienytos 
Vokietijos.

Griuva*Kaip Supuvę Grybai

Member Committee on pradėjus> per 90 dienų Ko-
Rules House of Representa
tives, Washington, D. C.

4. Hon. Charles A. Ha- 
leck, Majority Leader 
House of Representatives, 
Washington, D. C.

rėja turi but suvienyta. Jei
gu per 90 dienų tas nebus 
padaryta, jis pradėsiąs karą 
iš naujo.

Bet paliaubų sutarty, kaip 
ją dabar paskelbė komunis
tai, apie Korėjos suvieniji
mą visai nekalbama. Taigi 
reikia suprasti, kad Šiaurės 
Korėja paliekama komunis
tams, taip kaip buvo iki šio 
karo. Jeigu taip, tai ką ta
da darys Pietų Korėja? Va
rys iš tenai komunistus gin
klu? Bet Amerika prižada 
komunistams Pietų Korėjos 
daugiau neremti.

Jeigu Korėja po 90 dienų 
pradės karą ir jeigu Ameri-

Lenkijos partizanai^ jaį nepadės, tai aišku, 
sprogdina traukinius, vals-į kad Kinijos ir Rusijos pa- 
tvbinius pastatus, mėto dau-'dedami komunistai užims

CHICAGON ATVYKO 
ANTANAS VAIVADA

Jis buvo atvykęs pasisve
čiuoti pas uošvienę Baro
nienę. Vaivada yra valsty
bės departamento tarnauto
jas; jis nesenai grįžo iš Eu
ropos, kur išbuvo 2 metus.
PARTIZANAI SILEZIJOJ

Prezidento Eisenhovverio 
sutikimu, nuo audros nu- 

sąmatą, patvirtins jos pre-j kentėjusiam Worcesterio 
zidiumo nutarimus, padary-'mieMui bus duota paramos 
tus po paskutiniojo tarybosiš Louisvillės, Ky., karo 
susirinkimo, ir tt.

Jai teks patvirtinti ir nu-

Senatto republikonų va
das Taftas dar negalės dėl 
ligos dalyvauti rudens se
sijoje.

“U. S. News” žurnalas

Streikai Rvt-» Vokietijoje 
Nesiliauja

tarimus pašalinti iš ministe- 
rio pareigų Beriją, Mališe- 
vą ir kt.

sandėlių. Be to, Kennedyjsako, kad Europos apsaugai 
fondas įteikė $150,000 ka-Įvidutinis amerikietis išmo
ta likų Assumption mokyk
lai, kurią viesulas smarkiai 
apgriovė.

Merseburge 14,000 dar
bininkų paskelbė sėdėjimo 
streiką.’ Jenoje garsių Zeis- 
so fabriku darbininkų strei
ką policija palaužė, pagra
sinusi sušaudyti kas dešim-ka $69 per metus, kai tuo 

tarpu europietis išleidžia tą darbininką, jeigu ne
tik $58. dirbs darbo.

Kasdien ateina žinių apie 
to ar kito Berijos šalininko 
griuvimą iš aukšto sosto. 
Jų grius dar daugiau ir 
mums tai netaip svarbu. 
Bet įdomu pastebėti, kad 
nulėkė nuo sosto ir visų tau
tinių respublikų ministe- 
riai: Lietuvos— Kondakov, 
Latvijos—Kovalčuk, Esti
jos—Oskalenko ir tt.

gybę proklamacijų, ragi
nančių priešintis komunistų 
valdžiai.

Pelno Mokesčiai Prailginti

visą Korėją ir įvyks tas, 
prieš ką Amerika kariavo 
trejis metus.

Didelė Lėktuvo Nelaimė

Senatas priėmė preziden- Texase nukrito didelio
to Eisenhowerio pasiūlymą karo lėktuvas, kuris vez 
pratęsti 6 mėnesiams padi
dintus mokesčius korpora
cijoms už pelno perviršį, žuvo, 5 sužeisti.

studentus kariniams prati
mams. Iš 46 keleivių 41
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DOKUMENTUS LENGVA 
SUFABRIKUOTI

Šiandien tik vieni komunistai tvirtina, kad sukilimą 
Rytų Vokietijoj buvo padarę “kapitalistų agentai.” 
Šiaip gi visas pasaulis žino, kad tai buvo plataus masto 
žmonių pasipriešinimas nepakenčiamam komunistų jun
gui.

Šarvuotos rusų divizijos ši kartą vokiečių liaudies 
sukilimą sutrempė, bet Maskvai to dar neužtenka. Ji 
norėtų dar ir “dokumentais” Įrodyti, kad tas sukilimas 
buvęs “Amerikos agentų” darbas.

Šitą melą skleisti Maskvai padeda skleisti ir mūsiš
kiai komunistai. Štai, jų “Laisvė” išspausdino ilgą ru
siškos “Eltos” pranešimą, kur smulkiai atpasakotas neva 
suimtojo sukilėlio “prisipažinimas.” Tas niekam nežino
mas “sukilėlis” neva “prisipažinęs,” kad jis buvęs “ka
pitalistų pasamdytas” Rytų Berlyne, kad “nuverstų de
mokratinės respublikos vyriausybę” (suprask: komunis
tų diktatūrą). Už tą darbą jam buvę pažadėta 50 mar
kių ir duoda bonką benzino namams padeginėti.

Tai esąs aiškus “dokumentas,” kad Rytų Berlyne 
riaušes suruošę “kapitalistų pasamdyti agentai.”

Bet kas gi Maskvos melagiams ir jų “dokumen
tams” gali tikėti? Juk visi žino, kad tokius “doukumen- 
tus” labai lengva sufabrikuoti. Maskvos žvalgybininkas 
gali nemirksėdamas tvirtinti, kad jis buvo pasamdytas, 
kad gavo 50 markių ir bonką benzino, ir kas gali Įrodyt, 
kad visa to nebuvo? ,

Šiandien jau visas pasaulis žino, kad suimtieji Mas
kvos daktarai irgi buvo Stalino žvalgybai “prisipažinę,” 
kad “kapitalistai buvo pasamdę juos išgydyt iš šio pa
saulio visus sovietų lyderius.” Bet, Stalinui mirus, Be
rija visus juos paleido ir parodė, kad tariamas jų “pri
sipažinimas” buvo sufabrikuotas.

Taigi, komunistų žvalgybai išgaunamiems “prisipa
žinimams” ir “dokumentams” niekas negali tikėti, ir nie
kas netiki.

Bet apie Vokietijos darbininkų sukilimą yra ir au
tentiškų, nesufabrikuotų dokumentų. Galima kai kuriuos 
jų čia nurodyti:.

1. Rytų Berlyne sukilimas prasidėjo prie tiesiamos 
“Stalino Alėjos,” kur 17-kai tūkstančių darbininkų ko
munistai bosai užkrovė daugiau darbo, bet atsisakė pa 
kelti atlyginimą ir parūpinti daugiau maisto.

2. Sukilimas 100,000 darbininkų uranijaus kasyk
lose ir kituose pramonės centruose, net kolchozuose, aiš
kiausia parodo, kad žmonių kantrybė buvo jau išsisėmusi 
ne tiktai Berlyne, bet po visą komunistų valdomą Vokie
tiją. ’

3. Justicijos ministeris Max Fechner viešai paskel
bė, kad dėl streikų ir sukilimų buvo suimta 50,000 dar
bininkų. 1

4. Dabar vokiečiai streikuoja sėdėdami prie darbo 
ir reikalauja, kad suimtieji jų draugai butų paleisti iš 
kalėjimų.

5. Premjeras Otto Grotevvhol viešai prisipažino, 
kad jo valdžia padariuv daug klaidų; ji neteisingai už
krovusi darbininkams daugiau darbo už tą pati atlygini
mą; ji nepasiiupinusi, kad žmonės turėtų ko pavalgyt 
ir perdaug griežtai vykdžiusi krašto sovietizaciją. Jis 
prižadėjo visus apsunkinimus pašalinti; darbininkams 
ji? prižadėjo parūpinti daugiau maisto" ir nuimti padi
dintą darbo krovini; ūkininkams ir biznieriams jis pri
žadėjo kitokių palengvinimų. Ir, žadėdamas tų paleng
vinimų, jisai nekaltino “Amerikos agentų” dėl žmonių 
sukilimo, bet aiškiai pasakė, kad jo paties valdžia kalta. 
Ir, kad žmones numaldyt, jis pašalino justicijos ministe- 
rj Fechnerj.

Taigi, jei dėl buvusio darbininkų sukilimo Rytų 
Vokietijoj reikia kokių dokumentų, tai šitie faktai yra 
geriausis Įrodymas, jog žmonės buvo sukilę negalėdami 
toliau kentėti nežmoniškos komunistų priespaudos ir 
bado.

KELEIVIS, SO. BOSTON

ginkluoti rusų sargai Berlyne

į i’ nitj,, : J

čia matosi Rytu Berlyno skersgatvis. Tie? viduriu matosi trys rusu sargai su šau
tuvais ant pečiu. Rusai bijosi, kad Berlyno darbininkai vėl nesukiltų prieš jų dik
tatūra.

Apžvalga Tito,” “kapitalizmo atstaty-

Amžiną Atilsį Berijai!..
Amžinatilsį Berijai! ......... ,da gal pamatysime, kaip

Piautynės Sovietijos va- Kruglovas ir Malenkovas 
dų tarpe išėjo viešumon. ’ kars Žukovą ir Bulganiną,
Vienas iš didžiųjų vadų,'arba gal armijos vadai pa- 
politinės policijos viršinin- džiaus kartuvėse Kruglovus
kas ir ministerių pirminin
ko pavaduotojas, Lavrentij 
P. Berija, nuvirto nuo sosto 
ir atsidūrė kalėjime.

Berijos politinį galą Mas
kva paskelbė liepos 10 d., 
bet jo areštas buvo padary
tas jau birželio 27 d. Apie 
dvi savaites Malenkovas ir 
Bulganinas slėpė nuo Rusi
jos žmonių tą faktą, kad 
vienas iš didžiųjų vadų jau 
uždarytas cypėje. Per tą 
laiką žymieji Berijos talki
ninkai, be abejo, buvo išva
lyti ir padėti Į saugią vietą.

ir Malenkovus.
Kova dėl valdžios tarp 

Rusijos vadų nėra tiktai ko
va dėl to, kas bus viršuje 
ir kas kalėjime. Asmenų 
ir klikų imtynės neišvengia
mai reiškiasi ir Įvairių poli
tinių ir ekonominių klausi
mų sprendime.

Rusijoj, po Berijos areš
to, jau paaiškėjo, kuo Beri
jos politika skyrėsi nuo Ma- 
lenkovo, Molotovo ir Bul- 
ganino politikos.

Berija atstovavo nuomo’ 
nę, kad atskiros Sovietijos 

.1 tautos — ukrainiečiai, lat-Buvę Berijos prieteliai
dabar verčia ant jo visas kt turėti daugiau ku!

viai, gruzinai, lietuviai ir
didžiąsias bolševizmo nuo-

to jas,” “atskalūnas ir išda-j^®mes- kaltinamas bu- 
vikas,” “tarptautinio impe- vęs “buržuazinis renegatas”

BIMBA GINA KUNIGUS Į brangesni, negu gyvuliniai, tad 
. 'šiuo atžvilgiu pasninkas virsta 

Pasauly yra dar daug ne atgaik>s, o savotiškos pra-
“Jonukų durniukų,” kūne 'bangos dalyku, todėl manoma, 
vis klaidžioja ir kelio nesu ; kad Bažnyčia atgailos praktiką 
randa. Jų yra net ir kuni- gali pakeisti. Sakoma, pvz 
gų tarpe. Jie dar nemato’gali rūkytojams Įsakyti tam 
komunistų tikrųjų darbų ir tikromis dienomis susilaikyti 
dėl savo neapdairumo daž-|nuo rūkymo, kai kuriuose kraš- 
nai jiems patarnauja. i,u1ose nustatytomis dienomis su-

Bimbai tačiau nepatinka, ; • . , . /

jei kas parodo, kad tokie' jams tam tikru )ajku nej(i 
dvasiškiai tarnauja ne ltle-jj aikštes, teatro ir kino
vui, bet Maskvai. Todėl jo mėgėjams tam tikromis dieno

mis neiti į spektaklius; gali bu-“Laisvė” rašo:
“Pradėti pulti ir dvasinin

kai,—pasiryžta ir juos vary
ti per šerengą. inkvizuoti. 
šmeižti, niekinti.

“Aną dieną kongresinis ne- 
amerikinis komitetas paskel
bė, buk šalyje yra apie 7,000 

_ protestantų dvasininku, ku
riuos reik inkvizuoti.”

ti atgaila perkelta i susilaiky
mą nuo radijo klausymo tam 
tikromis dienomis ar valando- 

Aplamai imant, civilizuo-

(Pruseika, ar girdi?), “sve
timo imperializmo agen
tas,” “liaudies priešas,” 

ir kitoks ne-

rializmo agentas,” ir tt.
Kad išsireiškimas “liau

dies priešas” butų vaizdin- 
gesnis, dažnai pridedama:
“nedoras,” “begėdiškas,”} 
šlykštus,” ir tt. I Nuo 1938 metų Ben ja bu
Jei jau Berija dabar toks \o didysis Sovietijos bude

niekšas, tai ką daryti su mi
nėtu enciklopedijos tomu? 
JĮ reikės sudeginti ir kitaip

“avantiuristas
naudelis.

lis, politinės policijos virsi 
ninkas. 0 dabar Malenko
vas sako, kad Berija buvęs. • • r iapie Beriją parašyti. Betfsvetimo imperializmo sam- 

ten taip Įprasta ir ne kartą ;dinys.
jau net paties Stalino raštai! Kada bolševizmo vadai 

j tokius kaltinimus kelia 
______________________ I prieš savo buvusį prietelių,

KAS JIEMS RUPI ’tai reiškia, jog Berijos kai-
įliukas nebėra vertas nei

belgų du vaikai gavo kvie
timą vykti į Izraelį. “Vii-.

... _ ....... „„ nis” tuo susirūpino ir iš-
maisto reguliavimo atgaila ga-!spausdino A. Šilėno straips- 
li būti perkelta Į susilaikymą J nį, kuriame stengiamasi 
nuo moderniškų malonumų: ru-jĮrodyti, kad RsScnberglU- 

T. A., . . .kymo, sporto, radijo, televizi-Įkams nereikėtų važiuoti į
Is tikrųjų, tas Bimba ta- jos> automobilių srity. Pran- įvdu karalvstę, nes__

cuzijoj vienas garsus pamoksli

mis
tas gyvenimas sudaro plačią 
dirvą atgailai praktikuoti: nuo

po minkštaširdis. Jis verkė 
Rosenbergų, o dabar jis ko 
neverkia dėl tariamų kuni
gų kankinimų, nors gerai 
žino, kad jų čia niekas nesi
rengia kankinti ar kikaip 
persekioti, jei jie tik Dievo 
garbinimu teužsiima. Bim
ba gerai žino, kad čia nei .

ninkas atgailai jau pataria 
‘nuosaikiau naudotis radijo 
transliacijomis,’ o kitas dau
geliui penitentų pataria tam 
tikromis dienomis savo auto
mobiliu nuvežti kunigą atna
šauti šv. mišias tokiose vieto
se. su kuriomis kunigui sunku

. . j.susisiekti.”
vienas kunigas nėra perse- , ,.Draugo bendradarbis 

sako nežinąs, ar tie gandaikiojamas, jei jis skelbia,
kad pasaulyje turėtų būti, ,
taika, kad baltieji sugyven- \?a tačiau mano, kad

Nužudytųjų šnipų Rosen-jp^į,^ kapeikų. Jo laukia 
kulipka į pakauši, arba Ja- 
godos ir Ježovo likimas. 
Visai galimas daiktas, kad

“Rosenbergų vaikai 
amerikiečiai. Jų tėvai mirė Į 
už šios šalies žmones, čia jų 
šaknys, čia buvo jų viltys, 
čia vieta ir jų vaikams.”

O nuvažiavę į Izraelį jie 
busią išauklėti sionistų dva
sioje.

MUSŲ STUDENTAI IR 
PROFESORIAI

vra 
- 1

Berija jau yra nužudytas. 
Berijos niekas nepasi

gailės—budeliui budelio ga 
las! Bet Berijos likimas 
kelia nemažai klausimų.

, Po Stalino galo Rusijoj 
ėjo kova tarp bolševizmo 
tūzų dėl Stalino Įpėdinys
tės. Kas griež pirmą smui
ką? Keno žodis bus pas
kutinis ir neklaidingas? 
Žodžiu, kas bus “choziajin” 
ar “vožd”?

J Ta kova tarp vadų buvoI . • • v * • • •

turinės autonomijos. Jis 
buvo priešingas priverstinai 
rusifikacijai, kuri buvo ve
dama Stalino laikais.

Tuo tarpu gi Malenkovo 
ir Bulganino klika stoja už 
Stalino politikos tęsimą. 
Taigi Berijos žlugimas reiš
kia imperialistiniam rusų 
nacionalizmui laimėjimą.

Pavergtų tautų žvilgsniu 
Berijos galas reiškia toli
mesnę rusifikaciją ir rusų 
tautos garbinimą.

Berija, kaip nerusas (gru
zinas), jautė Įvairioms So
vietijos tautoms daromą 
skriaudą ir, matyt, tikėjosi 
atsiremti Rusijos gausiomis 
tautinėmis grupėmis, bet 
suklupo.

Didysis Berijos žygis, po 
Stalino mirties, buvo žydų 
gydytojų paleidimas iš ka
lėjimo, pasisakymas prieš 
antisemitizmą ir gynimas 
atskirų tautinių grupių in
teresų. Kad toks laisvesnis 
vėjelis pūstelėjo iš politinės 
policijos viršininko, galima 
paaiškinti tik tuo, kad jis 
manė tautinėse grupėse 
rasti šalininkų.

Iškyla ir daugiau politi
nių skirtumų. Atrodo, kad 
Berija tikėjosi rasti para
mos valstiečių masėse, ku
rios dabar suvarytos Į kol
chozus nerimauja ir kur

SOCIALDEMOKRATAI REIKALAUJA 
LAISVŲ RINKIMŲ LIETUVOJE

Lietuvos ir kitų komunistų užimtų kraštų socialde
mokratų atstovai, susirinkę Stockholme, priėmė rezoliu
ciją pavergtųjų tautų išlaisvinimo reikalu. Ji buvo pa
siųsta Washingtone posėdžiavusiems Amerikos, Anglijos 
ir Prancūzijos Užsienių reikalų ministeriams. Toje rezo
liucijoje socialdemokratai prašo šių trijų kraštų vyriau
sybes spirti Sovietų Sąjungą, kad Lietuvoje, Latvijoje, 
Estijoje, Lenkijoje, Čekoslovakijoje ir Balkanų valsty
bėse butų įvykdyti laisvi, tarptautinės komisijos prižiū
rimi rinkimai.

tų žmoniškai su negrais ir 
tt.; bet jei kunigas pradeda 
pusti Maskvoj padirbtą dū
dą, tai reik žinoti, kas jis 
yra. Tačiau pusti tą dūdą 
jam dar niekas nedraudžia. į 
Juk ir Bimba štai ja groja 
kasdien, o vis dėlto vaikšto 
New Yorko gatvėmis lais
vas.

Iš viso ko atrodo, kad 
Bimba rengiasi greitai mir
ti ir nori, kad po jo mirties 
už jj pasimelstų, jei jau ne 
pats popiežius, tai nors 
koks protestonų kunigužis.

KEIČIASI KELIAI 
j DANGŲ

Vienuolių leidžiamas 
“Draugo” dienraštis at
spausdino savo bendradar
bio J. G. straipsnelį, kuria
me sakoma, kad esama gan
dų, jog Vatikanas įoošia 
atgailos pakeitimą. Esą:

Tokiems gandams duoda pa
grindo Bažnyčios istorija, kuri 
rodo, kad atgailos nuostatai 
Bažnyčios nuožiūra keičiami, 
pvz., iš sauso pasninko pereita 
prie leidimo valgyti mėsą vieną 
kartą paroje. Kadangi nemažas 
tikinčiųjų katalikų skaičius mė
sos valgo mažiau ir rečiau, ne
gu Bažnyčia leidžia, tad to
kiems žmonėms pasninkas, kai
po susilaikymas nuo mėsos,

jie yra galimi
Kodėl ne, mes pasakysi

me? Mainosi svieto margi 
rūbai, gyvenimas verčia ir 
vieną konservatoriškiausių 
organizacijų, katalikų baž
nyčią, keisti savo praktiką. 
Juk jau praeitos gavėnios 
pasninkas buvo žymiai pa
lengvintas. Gegužės pir 
mosios (ji šiemet buvo 
penktadienį) proga popie
žius taip pat davė “mani
festą.” leido mėsą valgyti.

Kodėl tat nenutiesti dar 
lengvesnių kelių į dangaus 
karalystę? Juk automobi- 
liaus ir orlaivio gadynėj 
žmonės jau nebenori šunke
liais keliauti.

Čia, Amerikoje, įkurtoji 
Lietuvos profesorių draugi
ja turi 70 narių; iš jų 15 
dirba savo profesijos darbą, 
o kiti fabrikuose ir kitur.

Kiek yra lietuvių studen
tų Amerikos universitetuo
se ir kitose aukštosiose mo
kyklose, sunku pasakyti; 
bet Lietuvių Studentų Są
jungai priklauso per 400 
studentų. Tai gražus būrys. 
Labai malonu, kad jauni
mas ir nelengvomis sąlygo
mis siekia aukšto mokslo. 
Jo pasiekę, jie turės geres
nį gyvenimą ir galės būti 
naudingesni savo tautai.

PRANCŪZIJOJ RIAUŠĖS

NELAIKĄS ILSĖTIS
Europos kariuomenės vyriausias vadas Gruenther 

pareiškė, kad dabar esąs pats blogiausias laikas ilsėtis, 
kol nesustiprintos karo jėgos. Nei nauja Kremliaus tak
tika, nei Maskvos nuolaidos, nei savitarpinės bolševikų 
skerdynės neduoda pagrindo manyti, kad sovietų karinis 
pajėgumas susilpnėjo arba kad jų vadai atsisakė senųjų Auga
siekimų. liniai riebalai daug kur yra

1789 metų liepos 14 d. 
Paryžiaus gyventojai išgrio
vė Bastilijos tvirtovę—ka
lėjimą, kuriame buvo laiko
mi uždaryti valdžios prieši
ninkai. Tai buvo ženklas, 
kad karaliaus ir didžiūnų 
viešpatavimui atėjo galas. 

Prancūzai tą dieną kas 
metu jis linksniuojamas vi- met iškilmingai švenčia.

BĖDA TOJ RUSIJOJ
1953 metais Sovietų Ru

sijos enciklopedijoje Beri 
jai buvo pašvęsta daug vie
tos. Jis buvo keliamas į 
padanges. O štai dabar jis 
sėdi kalėjime ir, aišku, ne 
trukus bus po velėna. Šiuo

šokiais “gražiausiais” žo
džiais. štai keli tokių pra
vardžiavimų: “Judošius,”
“išsigimęs išsigimėlis,” “tris 
kartus prakeiktas,” “supu
vusi žmogaus skeveldra,” 
“banditas,” “žemas niek

inąs,” “apgavikas,” “akyplė 
šiškas karjeristas,” “naujas

matoma ir is užsienių, įrjjaueiamas rūgimas, 
apie ją mes jau esame kai-1 
bėję. Berijos galas tačiau 
yra tik vienas etapas kovo
je dėl valdžios. Dabar ga
lima klausti, kas bus sekan
tis “svetimo imperializmo 
agentas” ir atsidurs cypė
je? Bulganinas? Žukovas?
Molotovas? O gal ir pats 
Malenkovas?

Rusijoj yra trys organi
zuotos pajėgos, kurios gali 
grumtis dėl pirmenybės.
Tos pajėgos yra: (1) komu
nistų partija su savo plačiu 
aparatu ir “neklaidinga” 
vadovybe; (2) politinė po
licija su milioniniu šnipų ir 
karių aparatu, ir (3) rau 
donoji armija, kurios vadai 
gali rasti atramos karių 
drausmingoje kovoje už 
valdžią.

Berija rėmėsi politine po
licija ir . . . pralaimėjo. Jo 
artimas bendradarbis, ge
nerolas budelis Kruglovas, 
persimetė į Malenkovo pu
sę ir šiandien sėdi buvusio 
savo viršininko kėdėje. . . .

Armijos vadai, po atmin
tinų Tuchačevskio ir jo ša
lininkų valymų, atvirai į 
kovą dėl pirmenybės dar 
nestojo. Kovoje prieš Be
riją armijos vadai sudarė 
bendrą frontą su komparti
jos viršūnėle ir laimėjo.

Tolimesnėje kovoje ar
mijos vadai gali panorėt

Vienas kovos etapas Ru
sijoj pasibaigė stalinizmo 
politikos laimėjimu. Įdo
mu bus stebėti, kuris iš bol
ševizmo vadų bus vėliau 
patiestas ir kokius kaltini
mus busimieji laimėtojai 
kels prieš busimas savo au
kas. —J. D.

SVARBIAUSIEJI 
ŠIŲ METŲ ĮVYKIAI

United Press agentūra, 
kuri seka, atžymi ir įverti
na pasaulio įvykius, sako, 
kad šių metų piimojo pus
mečio svarbiausi Įvykiai 
buvo šie:

1. Stalio mirtis.
2. Eisenhowerio prezi

dentavimo pradžia.
3. Taikos derybos Korė

joje.
4. Sukilimas Rytų Vo

kietijoje.
5. Rosenbergų nužudy

mas.
6. Anglų karalienės ka

rūnavimas.
7. JAV transportinio lėk

tuvo žuvimas su 129 kelei
viais.

8. Viesulas ir kiti gam
tos prajovai Amerikoje.

9. Įkopimas į Everestą, 
aukščiausią kalną pasauly.

10. Pirmasis šūvis iš ato-

Taip buvo ir šiemet. Pary 
žiuje buvo milžiniškas ka
riuomenės paradas; vakare 
gatvėse šokta, linksmintasi.

Bet buvo ir liūdnų daly 
kų. Komunistai surengė ei
seną. Jos metu įvyko susi
rėmimų su policija. Penki 
asmenys žuvo, 125 sužeista.'tarti nusveriamą žodį, ir ta-minio pabūklo Nevadoje.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

ro NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NEPEABO

Kas Girdėt Chicagoje
Api^ Prelato M. L. Kruszo 'korporuota ir Amerikos vy- 
Test&mentą Į riausybės pripažinta orga-

“ Keleivio” liepos 1 die-’ni^afija-. Ką testamento 
nos laidos korespondenci
joj iš Chicagos buvo pri
mintas prelato M. L. Kru-
szo testamentas. Ten buvo 
rašyta, kad šv. Jurgio pa
rapijos parapijonai kelia 
klausimą, ar velionis Kru- 
szas nėra palikęs savo tur
to dalies šv. Jurgio parapi
jai, kurioje jis klebonavo 
apie 25 metus. Parapijonų 
tarpe esą kalbų, kad velio
nis savo testamente užra
šęs nemenką sumą nukentė- 
jusiems dėl karo šelpti, o 
BALF’as apie gavimą iš 
prelato palikimo nieko ne
sąs paskelbęs.

Aš šiuo reikalu galiu pa
tiekti ir parapijonams ir

vykdytojai padarė su tokia 
nemenka suma? Jiems už 
dalbą, kaip testamentas ro
do, buvo paskirta $456.

Toliau testamente* randa
me tokius palikimus:

Mišių stipendijoms, SL
OPO.

Kunigams ir vargoninin
kams, dalyvavusiems laido
tuvėse, $230.

Vaišės laidotuvininkams, 
$328.36.

Marijonams, $721.58.
Kazimierietėms, $721.58.
Praneiškietėms, $2,786.- 

32.
Tikėjimo Praplatinimo 

Draugijai, $1,082.37.
Tai stambieji paskyrimai.

ŠITŲ ŽMONIŲ ŠIANDIEN JAI NEBĖRA

“tjii’žiižafįa
Čia vaizdelis iš Guamo salos. Jo apačioje matosi keleiviai einą į orlaivį. Viršuje 
parodytas ir pats orlaivis. Jis išskrido į Wake Island salą su 58-niais žmonėmis. Ke
lionėj orlaivis sprogo ir nukrito į Pacifiką. Visi žuvo. Vienuolika lavoną buvo suras
ta. Visi buvo apdegę. Kitus surijo vadinamieji “jurą vilkai,” rykliai. Iš tą žmonių, 
ką matosi šitoj nuotraukoj, šiandien jau nebėra nei vieno.

Lawrence Padangėje
Per Dvi Dieni Mirė Trys si jos pažanga. Ten pat Šil

dymus Lietuviai situokė su Uršule Gurskai- 
tyte ir sugyveno gražią duk-Liepos 9 d. mirė ir 13 d.‘ . „.. .

palaidotas tautinėse kapi- rel« .DlJon«- Velion.es žmo
nėse Povilas liaugevičius,iaa’ ,m z,noma kal.p, Ne },e 
69 metu amžiaus. Prieš 4TiPenkus> >',a T’1 l.e-
metus Povilas atvyko iš'įu.Y.ll<. darbuotoja, Motenj 
Lietuvos, įsikūrė ir visų lai-|Pll>e«u Klubo pirmininke, 
ka čia gyveno. Kada buvo'^V"“8 su zmona Pa7yltO 

tanesnis ir pajėgus, daugi18 Ll,etuvos a‘«al » 
dirbo lietuviškoj- dirvoj.!,enee=»’ pavyzdingai jstku;
Priklausė Lietuvių Piliečių^ vls?18 la!kals P"l,al fe 
Klubui ir Lietuvos Sun’;lyvavo lietuvių veikloj. Til
Draugijai. Abejose organi
zacijose visais laikais ėjo

buvo žymus Lietuvos patr 
riotas. Kai Rusijos bolšė- 
ikų siaubas pavergė Lietu*atsakingas pareigas, ir ne i T x. , , .

t,v, v, LtotiL Jv4, Justinas labai dėlto sie-

apskritai plačiajai lietuvių. lietuviu vtsuo-
visuomenei tikru žinių. Aš menel.?en,.P,>, ar s,.tle P1"1.- 
esu matęs prelato kruszo g11 atiduot., kam jie skirti, 
testamentų ir ji skaitęs nuo,Bet. visuomene privalo zi-
pradžios iki galo. Mano 
Čia patiekiamas žinias gali 
patikrinti kas tik nori. 
Mat, testamentų reikale yra 
tokia tvarka, kad kiekvie
nas žmogus bet keno testa
mentą gali pamatyti. Ve-

noti, kas padalyta su pa
skirtaisiais pinigais nuken
tėjusių dėl karo lietuvių 
šalpai? Pirmoje vietoje 
apie tai turi žinoti ir pasi
rūpinti BALF’o valdyba. 

Prelato M. L. Kruszo tęs-

Kas Naujo Brooklyne

lionis galėjo būti guberna-| tamento vykdytojai (exec-
torius, majoras, generolas, 
kardinolas, vyskupas, rabi
nas, milionierius ar papras
tas žmogus, skirtumo ne
bus, nes visų testamentai 
laikomi “Probate Court’o” 
archyve. Nereikia būti nei 
velionio giminaičiu, nei 
laikraščio reporteriu, nei 
advokatu, kad gavus progą 
pamatyti bet keno testa
mentą. Kas tik nori, gali 
nueiti i “Probate Court’ą,” 
kuris yra County Rūmuose,

utors) testamente yra 
žymėti šie asmenys:

pa-

Anthony M. Phillips, 
3307 S. Lituanica Avė., 
Chicago, Ilk, ir Rev. Fran
cis Lukošius, 730 S. Lin
coln Avė., Waukegan, III.

Kadangi iki šiol BALF’o 
atskaitose nebuvo matyti, 
kad butų nors kiek gauta 
iš prelato M. L. Kruszo pa-

buvo tos komisijos, kurioje
Povilas nebutų dalyvavęs. . .
Velionis paliko dideliam sa™. teyIsk« v.el ’alsv’ 
liūdesy žmonų (Valenčiu- sal>' I eja to nesulauke. Jo
tę), sunu Povilų, brolį Pra-aukra DanJl* "“rs dar 
na ir tris snukučius. . nute- vos,.tlk « metų bet

_ .__  jau parode tunnti gabumą
t m j’ • - • u i rašyti ir jos tėvelio buvo di- Liepos 10 d. mirė ir 14 d. J . ,, . , ,

palaidotas Immaculate Con- dz‘.auslas, l™sk™.as:
ception kapinėse Justinas duk? butVT, T a “
Penkauskas, 57 metu am- egahm .Pal.lnkF,t1' kad >° 

d:h,- t - * • troškimai išsipildytų. Vėžiaus. Priklausė Lietuviu ,. . . . *
Piliečių Klubui, Aušros Var'- 1,,?nls ml'.e uma1’ nuo s,r‘ 
tų Draugijai ir abejose or- dles smūgio^
ganizacijose daug dirbo.! T. . . . , . ,u • - ♦ i- • i Liepos 11d. mirė ir 14 d.Pnes antrą pasaulini karą , .f . . ... - -

t - * • • .‘palaidota lietuvių tautinėselankėsi Lietuvoj ir džiaugė- . . , . T, , ...J & kapinėse Juze Baleviciene
(Čepukaitytė), 72 metų am
žiaus našlė, velionies Ado
mo Balevičiaus žmona. Ji
nai išaugino lietuviškoj 
dvasioj puikią šeimą—tris 
sūnūs ir tris dukteris; Juo- 
zas gyvena Lawrence, Jo
nas Methuenuose, Alfonsas 
Rhode Islande; dukros, Al
bina, Marijona ir Juzė, vi
sos ištekėjusios ir gyvena 

■šioj apylinkėj. Jos šunys ir 
marčios yra žymus darbuo- 
.tojai lietuviškoj dirvoj, tai 
pavyzdingi musų kolonijoj 
jaunuoliai. Velionė priklau
sė Apsirei&imo draugijai 
ir tautinei parapijai; kilusi

lojosi, dirbo ir troško mą-

tinis Lietuvos garbės konsu
las Los Angeles, iš Lietuvos 
valstybės tarnybos išėjo j 
1926 metų lapkričio mėne
si, ir šiuo metu vadovauja 
apdraudos įstaigai Los An

čia ne Rusija, tų piketuo
toju nesušaudysi ir su cizo- _

Liepos 11 dieną bimbiniJn.ku Jų tod.v f^geles mieste,
rodąs rengė savo geguži-1 geJam.s b,ellko Pasikv.1.e^1| 1926 metais konsulatas 

policiją, kurios^ jie šiaip ;jjew Yorke pakeltas i ge

Bimbininkams Neduoda 
Ramybės

narodas rengė savo geguži 
nę. Jie rengė ją ne savu, 
bet prisidengę svetimu var
du. Kitaip jie nebutų gavę 
ir tos vietos gegužinei. Ji, 
mat, priklauso čekoslovakų 
katalikų draugijai. Ji tik
rina, kam vietą išnuomuoja, 
bet bimbininkai sakėsi nie
ko bendra su komunistais 
neturi ir tikėjosi, kad visa 
eis, kaip sviestu patepus, ta
čiau apsiriko.

Bimba ir Mizara rašo,

baisiai neapkenčia.
Atvykusi policija ir pa

mačiusi, kad piketuotojai

neralinį konsulatą ir jo pir
muoju generaliniu konsulu 
nuo tų metų lapkričio mė-

elgiasi padoriai, nieko jiems nesj0 paskirtas Henrikas 
nesake, ir pabuvusi iki 41 Rabinavičius. Jis ėjo tas 
valandos, išvyko {pareigas iki 1927 metų rug-

Aš paklausiau čekoslova- pįuči0 1 d.
ku kodėl iie leido komu- 
nistams rengti gegužinę. 
Jie atsakė, nežinoję, kad

Trečiuoju įstaigos virsi 
ninku, nuo 1928 metų va
sario 1 dienos, buvo gene

likimo, tai BALF’as gali 
kreiptis Į minėtus testamen- 

ir ne tik perskaityti, bet ii'jto vykdytojus ir sužinoti,{kad dipukai jau apsiprato 
nusirašyti bet keno testą-.kodėl iki šiol nebuvo ati- su Amerikos tvarka ir jau
mentą. Kas žino “Probate * -• 1-------a-.-.I.—«±— .
Court’o” tvaiką, gali pats
surasti toki testamentą, ko

tai komunistai rengia. Jie, ralinis konsulas Povilas Ža
deikis,

1935 metų liepos 1 dieną!

kio nori. Jei ne, tai gali 
paprašyti valdininko, kad 
padėtų surasti. Reikia tik 
žinoti velionio mirties datą.

Dabar paduodu iš a. a. 
prelato testamento tokius 
dalykus, kurie parapijo
nams ir plačiajai lietuvių 
visuomenei rūpėjo.

Šv. Jurgio parapijai nėra 
užrašyta nė cento. Nuken
tėjusių .dėl karo lietuvių 
šalpai yra taip užrašyta: 
“Charitable trust for Lithu
anian War Relief 25 per 
cent residium. Totai $1,- 
803.98, no inheritance tax.”

Kiekvienam išrodo, kad 
čia paminėtą sumą turėjo’ 
gauti BALF’ as, kaipo

sako, pareiškė esą progre- 
sistai ir gegužinę rengia sa
vo laikraščiui palaikyti irjam persikėlus Washingto-,

duoti jam priklausantieji įgalime būti su jais draugai.1 .nan’ nauJy°ju _§ei}era’in;u j
pinigai sumoje $1,803.98.

Katalikas.
J- T- aš jiems išaiškinau, kas yraIr tikrai, pradžioje, dipukai , b j b-_

labai gausiai piketuodavo** . . .
v įjosi ir gailėjosi.

MIRĖ M. DUNbULIENĖ

Marė Dundulienė . gaire 
liepos 16 d. Hart miestely, 
Michigan valstijoj, sulauku
si beveik 80 metų. Anks-

bimbininkų parengimus. 
Kartą Bimba net cizoriką 
išsitraukęs jiems parodė, 

. .kad gali patraukti skersai 
MreIit Dipukai _nenj«si-

gando ir liepė jam bučiuoti 
Stalino “feisą.”

Vėliau jie buvo lyg nu
stoję bimbininkus pykinti.

konsulu New Yorke buvo 
paskirtas Jonas Budrys, bu
vęs generalinis konsulas 
Rytprūsiams. Jo padėjėjai 
šiuo metu yra vice-konsulas 
Vytautas Stašinskas, gene- 

Baigdamas as norėčiau i aijnįo konsulo pavaduoto- 
stai»ką pasakyti dipukams. jas, įr vice-konsulas Anice- 
ŠĮ kartą jūsų nebuvo tiek tag gimutis

Piketavimas visai apylin
kei parodė, kas yra tie pro- 
gresistai.

PO VESTUVIŲ

I

čiau ji gyveno Chicagoje ir
daug' dirbo socialistų kuo- įj£'įtoi/ įrėp^'7l d^dipul

kai vei susirinko prie tos 
vietos, kurioj buvo rengia
ma bimbininkų gegužinė. 
Jie ant nešamų skelbimų iš
rašytais Šukiais sveikino at
einančius bimbininkus.

poj, o ypač jos didelis nuo
pelnas yra vaidybos srity. 
Ji daug ir gerai vaidino, 
režisavo ir net pati parašė 
vieną kitą veikaliuką.

Chicagoj ji paliko liūdin
čia dukteri.

Remkit biznierius, kurte 
in-| skelbiasi “Keleivyje.”

daug kaip seniau, bet atli
kote gerą darbą. Atrody
tų. kad jus jau prisivalgėte 
lašinių ir pradedate pamiršti 
jums lr visai Lietuvai ko
munistų padarytas skriau
das.

F. Lavinskas.

Lietuvos Konsulatui 
New Yorke 30 Metų

Generaliniams konsulams 
besikeičiant ir iki naujai 
paskirtiems atvykstant, ge
neralinio konsulo New Yor
ke pareigas ilgesniais laiko
tarpiais yra ėjęs vice-kon
sulas Petras Daužvardis, 
dabartinis Lietuvos konsu
las Chicagoje.

NEW YORK, N. Y.

iš Radysčiaus kaimo, Liške- 
vos parapijos. ;

Kada retkarčiais išsiski
ria bent vienas lietuvis iš 

į musų tarpo, mums bl«* 
nuostolis ir liudesis; bet kak 
mirė trys vienu kartu, ir dar 
žymus dąibuotojai, tai 
jau perdaug—šią savai
mums visiems yra didžio

čia matosi l’atricia King, l liūdesio savaitė, 
kur. šiomis dienomis ištekėjo , Vjgų g mugų tarpQ išsį.
O’Neai’^3”0? "h" r*k cItO skyrusių šeimoms reiškia- 
LTNealo, Jos brolis, Shep- : inard t m e gilios užuojautos, o mi-pard King. nesenai virto mu- . .
zulmanu ir pasivadino “Ab įsieji teilsiSl Amerikos lai- 
dullah” vardu. Jis vedė Egip- £V0Je Žemelėje.
to šokikę Samia Gamai. Reporteris A. V.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti rėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusinei 7

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

KELEIVIS
S«Mrtb Boston 27,

JAM NE LAIKAS BUVO
MIRTI

čia matome Charles Garino, 
33 metu amžiaus lakūną, ku
rio sprausminis orlaivis (jet) 
susikalė padangėse su kita 
tokia mašina. Anoj mašinoj 
du lakūnai žuvo, bet Garino 
spėjo iššokti su parašiutu ir 
laimingai nusileido 6 mylias

Į žemyn.

1923 metų liepos 16 d. 
New Yorke pradėjo veikti 
pirmasis Lietuvos konsula
tas Jungtinėse Valstybėse.

Naujai atidarytai įstaigai 
vadovauti, konsuliarinio 
agento titulu, Lietuvos už
sienių reikalų ministerija 
paskyrė Julių J. Bielskį, bu
vusį Lietuvos finansų minis 
terijos įgaliotini Amerikoje. 
Tam paskyrimui laikinas 
sutikimas iš JAV valstybės 
departamento buvo gautas 
1923 metų liepos 12 dieną.

1924 metų sausio 12 die
nos prezidento Stulginskio 
raštu Julius J. Bielskis bu
vo paskirtas tikruoju Lietu
vos konsulu New Yorke. 
Amerikos prezidentas Cool 
idge p. Bielskį Lietuvos 
konsulu pripažino savo 1924 
metų vasario 9 d. raštu.

Julius J. Bielskis, dabar-

Gražiu ir Sektinas Pavyzdys

Jonas Ciplickis prieš 25 
metus baigė Kybartų aukš
tesniąją komercijos mokyk
lą. Norėdamas tą sukakti 
paminėti, jis per BALF’ą 
paaukojo $25 Vasario 16 d. 
gimnazijai Vokietijoje ir 
laiške BALF’ui be ko kita 
rašo: “Lai ši gimnazija, tęs
dama laisvos Lietuvos mo
kyklų tradicijas, išauklėja 
ir paruošia lietuvišką atža 
lyną naudingam busimos 
laisvos Lietuvos gyveni
mui”

Tai tikrai kultūringas 
žmogui svarbios sukakties 
paminėjimas.

Pakalbinkim draugus 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį**. Kaina metams $4.

ir

AR ŽINOTE
Kas dabar gali atsitikti Rusijoj kai mirė jos dikta

torius Stalinas?
Ką reiškia raidės LRS?
Kokios Lietuvos nori lietuviai vyskupai?
Kokia yra Anglijos Darbo Partijos užsienio politika?

AR GIRDĖJOTE
Kaip vystėsi ir veikė-lietuviškos mokyklos Klaipėdos 

krašte?
Kodėl Jugoslavijos diktatorius Titas atsuko savo 

veidą į vakarus?
Ką reiškia “žmogaus teisės,” kaip jas apibudino 

Jungtinės Tautos?
Vi-i šie ir daugybė kitu klausimų rūpestingai gvildenami 
ką tik išėjusiame antrame siti metų žurnalo “Darbas” 
numery. Tai 32 puslapių leidinys su gražiais viršeliais. 
Atsiųskite 25 centus Jungtinių Valstybių pašto ženkle
liais arba pinigais ir gausite šį numerį susipažinimui. O 
dar geriau, paimkit gabalą popierio. parašykit savo pilną 
adresą. įdėkit vieną dolerį ($1) ir atsiųskit žemiau paduo
tu adresu, l’ž $1 gausite žurnalą ištisus metus, 4 kartos. 

“DARBAS” EINA JAU 7 METAI. LEIDŽIA LDD. 
Adresas:

DARBAS
636 Broadvvay, South Boston 27, Mass.

Velion.es
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Maikio su Tėvu
Kas ir Koks Buvo Berija]

i Berija buvo gruzinas, klysta, nes tai buvo tik Be- 
kaip ir Stalinas. blap>t\-iiijo6 noras - ieškoti sau lai- 
damasis nuo caro policijoj..kino populiarumo kovoj su 
jis gerai pažino Rusiją ii' Malenkovu.

Neužmirškime, kad Beri
ja visą amžių mėgo meluo
ti. Jis puikiai dėjosi balta
gvardiečiu; jis paskutinio 

sugebėdavo surinkti labai karo metu užverbavo daug 
svarbių raudonajai armijai [agentų šnipinėjimo dar

bams ne Sovietų Sąjungos 
vardu, bet Anglijos, Ame- 
■ikos, žydų valstybės, Pran
cūzijos ir kitokiais vardais, 

lai- Net tų žmonių tarpe, kurie 
tiesiog negalėjo

kuri laiką buvo Albanijoje 
Pilietinio karo metu Berija 
pasižymėjo Ukrainoje, nes 
persirengęs baltagvardiečiu

žinių.
Po karo jis buvo pasiųs

tas užsienin, šnipinėti Rusi
jos emigrantų tarpe. Gy
veno Prahoje ir ilgesni 
ką Paryžiuje, dėvėdamas Į bolševikų 
caro pulkininko uniformą pakęsti, arba kurių tėvai 
ir naudodamas bolševikų buvo bolševikų likviduoti, 
sušaudyto karininko pavar-'jis skleidė gandus, kad Ru
dę. Paryžiuje jis už mezgė, si joje greit bus panaikinti 
ryšius su pačiais aukštai- kolchozai, .atseit, nėra ko 
siais rusų emigrantų va- bijoti komunizmo kitų kraę- 
dais, generolais Muelleriu tų ūkininkams. Ir taip pat 
bei Kutiopovu ir juos. Įsi- skelbė apie kapitalistų tai- 
viliojęs savo tinklan, slap
tai išgabeno Rusijon, kur
juos tylomis likvidavo.

Jam pavyko išaiškinti vi
są nišų emigrantų karinin
kų organizaciją visoj Euro- 

•poj, tame tarpe ir Lietuvoj,
I Latvijoj, Estijoj ir Lenki-

Maike. Alou ir Klebonui reikėtų kokio nors ^Oj'I Po sėkmingo darbo jam 
'buvo pavestos aukšto 
NKVD pareigos Gruzijoj, 
kui- ji

—Alou, 
gudbai! . . .

—Palauk, palauk, tėve’ gi visų pirma pinigai čia 
Kui' taip skubini? Tik reikalingi. Klebonas aiški- 
“alou” ir “gudbai.” Ar pa- na, o aš klausausi ir suku

vasarnamio pne manų. Tai-

turėjo progos su 
daug medžiagos iš 
gyvenimo ir para

še knygą apie jo jaunystę, 
kurioj melagingai išgarbi
no Stalino nuopelnus, bet

rinktisikalbėt jau nenori? sau ant nosies galo. Orait,
—Norėčiau, vaike, ale sakau, bet ką aš čia

neturiu čėso. čiau paelpyt? Aš, sakau,
—Na, tai kur taip skubi- mažai gramotnas; ant dru

ni? Ar kas dega? ko biski paskaitau, bet jei-
—Niekas nedega, Maike, gu reikia sudėti kokias lič- 

ale man reikia raidavei i cas. tai jau mano galva ne-
Brocktoną mufuotis. Aš la- išneša. O klebonas sako. 
bai byzi. ličfcas aš pats sudėsiu; tų

—O kodėi j Brocktoną? tik nueisi kur aš liepsiu, ir 
—Aš tenai gaunu labai padalysi ką aš pasakysiu, 

gerą džiabą, Maike. Su dipukais, sako, negali- j skaityti Stalinui.
—Tai labai Įdomu. ma susikalbėti. Jeigu jiems ’
—Jes, Maike, geras džia- pasakai ką padalyti, tai jie 

bas. Veri yzi. pamislina, ar bus taip ge-
—Gal už dženitorių prie rai, ar tas nepakenks Tary- 

batų dirbtuvės? bai. O kitas dar ir mokyt
—Ne, Maike; busiu kie-pradeda. Vienu žodžiu, 

bono pamočnikas. Brocktone pasidarė tikra
—O ką reiškia “pamočni- velniava. Nu. tai vot, sa

kas”? ; ko, tu čia reikalingas kad
—Aš pamačysiu jam pi- padalytum parėtką. 

nigus rinkti. ' —Žinai, tėve, besiklau-
—Aš nemanau, tėve, kad sant mar. tavo pasakojimo, 

klebonui reikėtų pagelbi- per mano nugarkaulį šiur- 
ninkų prie pinigų rinkimo, pas nuėjo.

—Well, tu. Maike, gali .. ~Vaik.e’ . "ano skūrą
manyt kaip nori, o aš vis-f,urP^ ,r*’ nu',urt\ kal 

r klebonas man nupasakojo,
kaip tie dipukai jo neklau-

galė-Stalino

ką su komunistais. Tuo at
veju jo mirtis bus mums 
naudinga, nes daug žmonių 
buvo pradėję tikėti, jog 
Berija iš tikro esąs kitoks 
ir su juo galima draugiškai 
gyventi. ... .

Koks žmogus buvo Beri 
ja, parodo mums jo naudo
ti tardymo metodai. _ Kada 
suimtasis, nežiūrint visų 
kankinimo būdų, neprisi- 
pažindavo, tai pats Berija 
ateidavo kalėjiman, liepda
vo suimtąjį paleisti, nusiųs
davo teatran, gerai pavai 
šindavo restorane, pasikaL 
bėdavo kaip draugas su

bendrai biednuomenei.
Bet ne viskas yra auksas,1 

kas blizga. Apart gerų da
lykų Argentinoje yra ir blo- 
jų. Nors Peronas savo lai
ku spaudoje yra pareiškęs, 
kad jis nedalysiąs tų klai
dų, kokių praeityje kiti dik
tatoriai ir valdovai yra pri
darę, bet kaip žmogus pra
deda valgyti, tai ir apetitas 
atsiranda, žmonių priežodis 
sako. O su tuo ir klaida— 
apsirijimas.

Jau praeitais metais besi
lankant Argentinoje lotynų 
Amerikos darbininkų dele
gatams ir žurnalistams teko 
pastebėti CGT (Generali
nės Darbininkų Konfedera
cijos) spaudimą ne tik j 
vietos darbininkus, kad sto
tų j tą organizaciją, bet 
konfederacijos vadovybė 
dėjo pastangas, kad iš tų 
lotynų Amerikos darbinin
kų delegacijų susidarytų 
konfederacijos centras Ar
gentinos sostinėje, Buenos 
Aires mieste.

Tiesa, buvo įvykę pora 
tuo reikalu susirinkimų, bet 
abudu nepavyko, nes ne-J 
visiems delegatams pati
ko dabartine Argentinos 
santvarka. O prie to ne
reikia pamiršti, kad po vi
sokiais “izmais” kiekvienos 
tautos žmonių tarpe slepia
si nacionalizmas. Štai, vie
nas iš Meksikos delegatų

f
TAI BENT SKAUTUKAS!

Los Angeles skautu vadas Don Quigley rodo savo mus
kulus kitam skautui, kuris turėjo net kopėčiomis palipėt, 
kad pasiekti jo petį. Quigley sveria 310 svaru. Vaizdelis 
iš skautu sąskrydžio Californijoj.

Prieš Trylika Metu
Prisiminkime kai kuriuos 

Įvykius iš lietuvių tautai ir 
valstybei baisiu 1910 metu

savo kalboje pareiškė, kad liepos antrosios ir trečiosios 
“Peronas Argentinos darbo savaičių dienų.

Liepos 9 d. Sovietu ka-

. .. draugu ir po to suimtasis
nutylėjo tbas sun>oe>. J1-'grįždavo vėl kalėjiman— 
nerašė, kad Stalinas bu- sujaudvmui. šit? metodą 
vo caro šnipas, kalėjimo jis ypač mėgo naudoti gra- 
provokatorius. joks organi- žioms suimtoms moterims: 
zatorius. Kitų atlikti dar- bučiuodavo jų rankas, sa-, 

j bai (Kamenevo) buvo pri-kydavo komplimentus, pri-1 
sL-oitvt, Stalinui. I ž tą is- sįpažindavo meilėje, kartu 
tonnę falsifikaciją Stalinas
paskyrė Beriją šnipų virši
ninku ir toj aukštoj vietoj vistiek jos neišvengda 
jis išsilaikė keturiolika me- vo bolševikų kulkos.

Tai toks buvo Berija.
Po Stalino nužudymo ar Kaip ten bebūtų, bet vie- 

mirties kai ka< klaidingai nu tikru bolševiku yra ma- 
manė, kad Berija yra

žmonėms yra didelis žmo
gus, bet ir kitos tautos pa
našių žmonių turi. Mes, 
meksikiečiai, turime Car-

riuomenė sustiprino Lietu- 
vos-Vokietijos sienos ap

tirti ir tai Įvykdys, čio
nykštė visuomenė sužinos 
tokių dalykų, kurie dauge
liui “akis atidarys.”

Liepos 21 d. susirinko 
vadinamasis “Liaudies Sei
mas.” Jis posėdžiavo So
vietų pasiuntinybės nurodo- 

ė.

tiek busiu jo pamočnikas.
Jis kaip tik mane pamatė,
tuoj ir pasakė: koman, už- s '
eik pas mane pasikalbėti. ,.u’ ^ve’ n}.an?s' nęsu"
Sakau, orait, fader. užeisiu !>'a"t’, , Mane .,ma
, tz • -- ..ne dėl to, ką dipukai daro,vėliau. Kai nuėjau, jis, ‘
skaitė didelę knvgą, beveik ?' i j - .
tokią, kaip tavo. Kaip tik bonas valS° rtuon« 15 l,etu' 
mane pamatė, tuoj

riausias valdžios asmuo, 
nes jis turėjo ištisą armiją 
jerai ginkluotos slaptos ir 
viešos policijos: bet jie už
simiršo, jog komunistų par
iją turi savo šnipus visose 
įstaigose, ir tokiu Malen
kovo šnipu buvo 
Beri jos
Sergei N. Kruglov 
rudelis generolas.

Stalino laidotuvių t-ui

saugą. Mat, reikėjo
deną ir kitus musų tautos'rūpinti, kad Sniečkaus nu-;stovus gąsdinant Ne visi 
žymius vyrus, kurie dirbo’matytos “priešvalstybinių-atstovai0 buvo Maskvos pa- 
ir dirba Meksikos liaudies partijų likvidacijos” metu'p.ajjpai, bet ir jie buvo pri- 

niekas negalėtų i užsienį’
pasprUKii. įsų pasiuntiny

Liepos 11-12 d. visoj Lie-*vas ir tam tyčia iš
tuvoj vykdyti pagal Snieč- atsiųstas Dekanazovas

Pasi_:mas, policijos agentams a

labui ir jos gerovei.

su ia verkdavo, kartu links
mai praleisdavo laiką ir

stlP- žiau.
Andrius Valuckas.

Argentinos Valdžios 
Pliusai ir Minusai

Butų

Tenka pastebėti, kad lai
ke delegatų susirinkimų Į 
visus Argentinos CGT va
dovybės pasiūlymus suda
ryti minėtą organizacijos 
centrą buvo žiūrima labai 
šaltai. Delegatų tarpe buvo 
galima pastebėti, kad iš Ar
gentinos pusės ateityje ga 
Įima susilaukti agresijos, ko 
savo laiku susilaukė Hitle
rio. Mussilinio ir Stalino 
imperijų kaimynai ir jų 
žmonės.

Bendrai imant, tas viskas 
gal ir nebūtų taip bloga.

uzsienijversįj daiyti taip, kaip ru 
Pozdnlako- 

?’!askvos
ne

Daktaras A. Garmus, 
seimo atstovas, yra vė-

kaus patvirtintą “priešvals- pė. 
tybinių partijų vadovaujan- to
čio sąstate” areštai. Buvojliau spaudoj paskelbęs, kad 
suimti keli tūkstančiai žino ji< Dekanazovui pareiškęs, 
mų visuomenės darbuotojų.j jog jis

I karių, ūkininkų, amatinin 
kų ir tt. Jų tarpe buvo daug 
ir iš pažangiųjų žymiu as-

nebalsuosias už Lie-
-'tuvos prijungimą prie Rusi

jos. I)ekanazovas jam at
sakęs: “Tik pamėginkite. 
Mes turime priemonių pri
versti daryti taip, kaip mes 
norime.” Tai matote, ko
kia “laisva valia” tie atsto
vai nutarė paskelbti Lietu
vą socialistine sovietine res
publika ir prašyti Sovietu 
Sąjungą priimti Lietuvą į 
Socialistinių Sovietų Res
publikų Sąjungą.

menų: advokatas Zigmas 
Toliušis, agronomas And
rius Valuckas, teisininkas 
Mečius Mackevičius ir kiti. 
Suimtieji buvo nežmoniškai 
tardomi, kankinami, verčia- 

jeigu ne tas darbininkų fa- mi prisipažinti padarę įvai
rių, policijos sugalvotų, nu
sikaltimų. Jų žymi dalis iš-

klaidinga smerkti 
dešinioji tai, ką dabartinė Argenti

vyriausybė su šalies-natiškumas, be galo ir kraš- 
tipiškas prezidentu Peronu daro sa-jto Perono ir jo žmonos gar- 

vo krašto darbo žmonėmsįbinimas, kas laisvai galvo
ju- ia

ranka, jo padėjėjas nos

<a;- ir gerai paspaudžia turtin-
boj Berija tarp kitko paša- guosius, kad pagelbėjus 
kė, kad dabar sovietų tau- biednuomenei ir jų vai- 

bet dėl to. kad lietuvių kie- -os kvėpuoti lengviau, kams Mes, lietuviai, ma
nės nauja vyriausybė sau- nau. visai nebūtume buvę 
gosianti piliečiams garan- priešingi, jeigu buvęs Lie- 

konstitucijos teises, tuvos diktatorius A

jančiam žmogui ne tik ne

metė v1^’ ° nePr’tar*a lietuvių or 
knygą ant flioro ir pradėjo kurios

lingas. Matai. sako. čia non. kad hetavra.
priviso visokių tarybininkų de?į sav° '.etų-

. , , •* vvbes reikalams, bet baznv-įr baltininkų, ką skaito . . . . . .
“Keleivį” ir renki pinigus CK?’’ kun ',etuv,,J tauta' v'-
ant kokio ten Lietuvos at- sal nepn aušo.j . ~.................. —SeraD, Malk: Ar tauvadavimo. O čia pinigai... * razumas susimaise. argvoltu reikalingi musu pa- .® .. . e,, . . Kad kalbi prieš baznvcia.rapijai. Ta jų Tarvba ne- f J -

sten- 
Lietuvai lais-

pakenčiama, bet dar gi ne- 
panešama. Dauguma iš at
silankiusių delegatų, taip 
sakant, daugiau apsiskai
čiusių, pareiškė, kad jie 

Smeto-į jaučiasi esą ne Argentinos

vežta į Rusiją; jų likimas ii 
šiandien nežinomas: dali? 
Jar Lietuvoje nužudyta ir 
tik maža dalis buvo išlais
vinta karui prasidėjus.

“liau-
tuotas
Iš to posakio kai kas bu- na. vietoje grąžinęs žemes':sostinėje, o kažkur tolimo 
vo linkęs manyti, jog Beri dvarininkams, dar daugiauije Rusijoje, Maskvoje, 
ja eis režimo švelninimo jų butų dalijęs Lietuvos be-

jie labai žemiams, mažažemiams ir
eis režimo 

kiyptimi. Bet Kiekviename susirinkime, 
ar priimtuvėse, ėjo vis ne-

Liepos 14 d. įvyko 
dies seimo” rinkimai 
suotojų pasai buvo 
puojami ir atvirai graso- 
soma “liūdnomis pasėko
mis” tiems, kurie neis bal
suoti. Vis dėlto daug ištisų

Liepos 22 tas ii 
mo nutarimai 
skelbti ii ta dieną 
kartą Vilniuje Geri 
bokšte ir Kaune prie

kifi
) ti v (>

Bal-jsiems už Lietuvo 
štam-

sei- 
pa- 

pirmą 
iminin 
žuvu-

laisvę ka
liams paminklo iškelta no 
Lietuvos trispalvė, bet So
vietų su piautuvu ir kuju 
vėliava.

—R. M.
pabaigiamos kalbos su ova- kaimų nėjo balsuoti. Ir

_ u kad Ta jų Taryba ne
turi jokios sarmatos. Pa
skyrė Brocktonui kvotą ir 
sako, turit tiek surinkti lie 
tuvybės reikalams, ir dac 

< oi. Net geri parapijonys

kas.
kalbi

i —Nesikarščiuok, tėve. A? 
prieš bažnyčią nieko netu
riu; bet man rodos, kad 
itautos reikalai yra svarbes
ni. negu parapijos.

pasiduoda tiems bezbožni- fęąmE
kams ir aukauja jiems pi- GYVENA LIETUVIU 
nigus. 1__________

—Tai labai geras reiški-' Europos Lietuvių Bend- 
nys, tėve. Tai parodo, kad ruomeniu pirmininkų suva- 
lietuviai rūpinasi savo tau- žiavime, kuris nesenai Įvy
tos reikalais. ko Hannoveiyje (Vokieti-

—Bet Brocktono klebo- joje), paaiškėjo, kad švei- 
nas kitaip rokuoja. Jis sa- carijoje esą 50 lietuvių, 
ko, pažiūrėk, kokią gražią Belgijoje apie 260. Danijo 
bažnytėlę pastatėm; bet ji je 128, Italijoje 182, Pran- 
dar neišmokėta. Jai reikia euzijoje apie 1,500 (iš jų 
pinigų. Be to, sako, reikė- apie 650 čia gyvena dar iš; 
tų ir geresnės klebonijos, prieškarinių laikų).

VIETOJ SMAGUMO, NELAIMĖ

Detroitietis Wi!bert Žane norėjo pavelyti motoriniu lai
veliu savo šeimą. Bei užvedant jam motorą, Įvyko sprofi-

mas, suardė laivelį ir sužeidė vieną vaiką.

cijomis, visuomet užbaigia
mos “Peron” ir “Eva Pe-

•fron” žodžiais.

Prie to, paskutiniu laiku 
Argentinoje, taip kaip prie 
Stalino Rusijoje, visokios 
organizacijos, klubai, pa
statai, traukiniai, sanatori
jos, laivai, priemiesčiai, 
miestai ir net provincijos 
pavadinamos Perono ir Ie
vos Peronienė? vardais. 
Kad ir geriausis butų žmo
gus ir labiausia to krašto! 
žmonių gerbiamas, bet to
kio liaupsinimo vis tik jau 
perdaug. —M. K.

"Keleivyje” naudinga yru 
daryti viaokfaa biznio skel-

ir

daug balsavusiųjų metė su
gadintas korteles arba ir vi
sai tuščius vokus. Pats Pa
leckis artimųjų tarpe yra 
prisipažinęs, kad rinkimuo
se dalyvavo ne daugiau 
kaip 15-16'/ turėjusių tei
sę balsuoti.

Gali buti, JAV kongresas *na S62-. v;'in' 
nutars ištirti, kaip minėtieji 
rinkimai buvo vykdomi.L. *’ ...
Atstovas Charles J. Kersten

Aukos nAPF'ri

Per birželio mėnesį PALC’o 
centras New Yorke jravo auk ii 
pinigais iš šių valstijų: .Mas
sachusetts $346. Gonnecticnt. 
?S7.37. Illinois $1.593.35. Indi 

$11. Marvland 
$60, MisFouri 

$10, North Dakota $12, New 
$40, New Jersey

. . __ , ----- York $865.90, Ohio
yra tai pasiūlęs. Tai butųį^ąą.ąo. Rhode Island $32, 
labai naudinga Šiam kraš-. Pennsylvania $6. Canada $9. 
tui. Mat. ir čionykščiai ru- Nariu mokesčio Chicasm. H!., 
sų klapčiukai visur sakojRockford. Ilb. ir Pateison. N. 
kad tiek Lietuva, tiek kitos J- skyriai sumokėjo $115. 
Pabaltijo tautos “demokra | įvairių daiktu gauta i»er fa 

Sa'°,mėnesi viso 3,470 svarų, tame 
noru,skaičiuje iš Nevv Yorko 1.125. 

nutarė prisijungti prie So-jš Ohio 815. iš Connecticut 512. 
vietų Sąjungos. Jei kongre-Jš Illinois 312 svarų, iš kitur 
sas nutars tuos rinkimus iš-Jgauti mažesni kiekiai.

tiniu budu” išsirinko 
atstovus, kurie laisvu

. -. ■ ____ MM.
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Knygų Deginimas
Prezidentas Eisenhoweris 

nesenai įspėjo žmones “ne- 
sidėti su knygų deginto- 
jais.”

Po prezidento kalbos 
“knygų deginimo“ klausi
mas plačiai svarstomas 
spaudoje ir vyriausybės 
žmonės turėjo nesmagių pa
siaiškinimu dėl to reikalo.

bels ir pasakė momentui 
“pritaikintą” kalbą apie vo
kiečių tautos “apsivalymą” 
nuo bolševizmo ir panašiu 
žydiškų blogybių. Keli tuk
siančiai žmonių to viduram
žio spektaklio pasižiurėjo ir 
išsiskirstė. Miesto valyto
jai greit atvyko, dar karštus 
knygų pelenus ir laužo nuo-

.. Idegulius sumetė į savo veži- 
•- Taip

Amerikos vyriausybė
laiko užsieniuose 190 viešu-“f5 nuveze- ***"P >,a''1* 
knygynų, kuriuose yra apie balfc ,,.naclų kultūros 
du milionų knygų. Vien sPektakh>.
autorių vaidu yra apie Knygų degintojai musų

laikais yra praktiški žmo
nės. Nei naciai (po pirmo 
viešo knygų deginimo Ber
lyne), nei bolševikai kny
goms laužų nekūrė ir neku
ria. “Netikusios” knygos 

į popie
riaus fabrikus, kur jos su
malamos ir perdirbamos į 
“švarų” popierį.

TARIASI KORĖJOS REIKALAIS

Senatorius Knouland (kairėj) ir Senato vadas Martin 
buvo pas prezidentą Eisenhovveri teirautis, kaip iš tikrųjų 
stovi taikos reikalas Korėjoj. Išėjęs iš prezidento rūmų 
Knouland pasakė korespondentams, kad paliaubų dery
bos yra pasiekusios “kritišką laipsnį.”

150,000! Tarp tų knygų, 
pagal senatoriaus McCai
thy komisijos tvirtinimą, 
esą “bolševikiškų.” Kai 
valstybės departamentas iš
girdo tokį kaltinimą, tuoj
buvo duotas įsakymas kny-Jmusų laikais eina 
gynus “apvalyti.” Bet “va
lymo” instrukcija buvo to
kia neaiški, kad vietomis 
buvo “išvalytos” ir tokios 
knygos, kurios su bolševiz
mu neturi nieko .bendra.
Vienuolika knygų buvę su
deginta. . . .

Kai spauda išgirdo, kad 
kai kur buvo išvalytos ir 
Mark Twain’o knygos, kilo 
pasipiktinimų audra.

Liepos 8 d. buvo išleistos 
naujos taisyklės dėl biblio- 
tekij užsieniuose ir ginčas 
dėl “knygų deginimo” pa
lengva aprims. Knygų de-

Knygų deginimas” visur 
ir visuose laikuose yra tam
sumo ir fanatizmo pd^ymis. 
Musų laikais, totalitariniuo
se režimuose, fanatizmas 
įgavo tokią formą, kad juo
se tik “geros” knygos (vai 
džiai patinkamos) tėra 
spausdinamos. “Blogos” ar 
eretikiškos knygos negali 

į visai ir pasirodyti,
idėjų slopinimas yra aukš
čiausio laipsnio “knygų de-

Ką Ji Mate Lietuvoje

gintojai laisvoj Amerikoj ginimas/. jis toli pralen
šiuo tarpu nusvilo nagus.

Grįžusiųjų Likimas I Tauragės Neatpažino

Vokietijos krašto valdy-j Luebecko “konsulate” lie- 
bą šiomis dienomis aplankė‘tuvis karininkas ją raminęs, 
jauna lietuvaitė, kilusi iš kad Tauragė esanti nesu 
Tauragės, kuri 1945 metais‘griauta ir ten busią gera 
iš Luebecko, rusų Įkalbėta,'gyventi. Kai ji pagaliau 

Toks grįžo į Lietuvą, o dabar,1 atvažiavo į Tauragę, tai ra- 
apsimetusi vokietaite, atvy-’do jau nuo pat stoties tik 
ko su vokiečių transportu į [griuvėsius, taip kad iš pir- 
vakarų Vokietiją. [mo žvilgsnio miesto negali-

Ji su seserimi ir dėde ma buvo pažinti.

Partizanai, Elgetavimas ir 
Kelias į Vokietiją

Nustojusi lankyti mokyk- 
ą, gavusi darbo alinėje. 
3et 1950 metais turėjusi 
bėgti, nes milicija pradėjo 
įtarinėti dėl ryšių su parti
zanais. Ji iš tikrųjų parti
zanus pažinojusi. Jų buvę 
vėliose jai pažįstamose šei
mose Jie turėjo normalius 
dokumentus ir dieną dau
gelis iš jų net turėjo darbo. 
Jie tik naktimis eidavo i žy
gius.

Pabėgusi iš Tauragės, at
siduosi Šilutėje. Ten nesi- 
registravo, bet vargo elge
taudama. Kadangi Lietu
voje ūkininkai jau buvo su- 
iikviduoti ir neturtingi, tai 
dažnai traukiniais slapta 
nuvažiuodavusi į Rygą ir 
elgetavusi arba padėjusi 
dirbti pas apylinkės ūkinin
kus. Šilutės apylinkėje su
sipažinusi su vienu partiza
nų ryšininku vokiečiu, ku
ris valdė vieną ukį kaime. 
Tas ūkis jau priklausė kol
chozui, o partizanų ryšinin
kas buvo to kolchozo bri- 
gadierius.

Kai prasidėjo vokiečių 
registracija, tai to vokiečio 
prikalbėta, užsiregistravo 
kaip vokietė, nurodydama,

’Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari 
dienų klausimams 
Kaina ...................

ir naudinga šių 
suprasti knygutė. 
..........................5Vc

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra 
šviesoje. Visi nori žinoti apie 

I ją. Visiems kyla klausimas 
Ri(usija

faktų 
Rusi- 
kodėi

nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yia tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
šia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau 
ti nusipirkęs naujai išleista knygą 
38 puslapių didumo. Kaina 63 centų.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO žEMę?

Labai įdomus senovės filosofų da 
leidimai apie žemės išvaizda- Pagal 
daugelį autorių paraše iksas. Antra 
knygutes dalis yra: “tSeirfcSėias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbaa.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesmornia 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina............................ 20c
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo buti toks tvanas, kad 
apsemtų visą žemės rutulį? Iš kur 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulin gy va
lius, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina ....................... . 26e

Žydų Nesutikimai 
dėl Moterų ir Kiaulių

sakydavo:

Knygų, kaip ir raganų ar 
eretikų deginimas yra senas 
reikalas. Šių dienų knygų 
degintojai pamėgdžioja tik 
senesnių laikų “ekspertus.” 
Musų laikais knygų naiki
nimu daugiausia pasižymi 
totalitariniai režimai. Hit
leris, Stalinas ir panašus 
diktatoriai savo valdžią 
stengėsi sustiprinti naikin
dami savo priešininkus ir 
priešingas idėjas (knygas).

1933 metų pavasarį man 
teko buti Berlyne. Vieną 
dieną per radiją išgirdau, 
kad “naciai studentai” ren
gia laužą “negeroms” kny
goms. Nuvykau prie to 
laužo. Laužą tikrai atra
dau šalia Berlyno operos 
priešais universitetą, žy
miojoj Berlyno gatvėj Un- 
ter den Linden (Po Liepo
mis). Laužas buvo sukrau
tas iš ilgų medgalių, sudėtų 
kryžminiai į didelį ratą. 
Prie to laužo atvažiavo ke
li sunkvežimiai prikrauti 
knygų. (Knygos buvo pa
imtos iš vieno žydo dakta
ro bibliotekos.) Jauni vy
rukai, SA rudose uniformo
se. knygas iš sunkvežimių 
sumetė ant laužo ir laužą
užkure. Kai laužas suliep-j 
snojo ir vėjas pradėjo de-j

kia senų laikų knygų degi-, 
nimus. Tuo žvilgsniu bol-jl^44 metais pasitraukė į
ševikiška Rusija yra daug 
reakcingesnė negu patys 
tamsiausieji inkvizicijos 
laikų režimai.

S. Daugirdas.

Krikščionių Demokratų
Vyriausybė Italijoje

De Gasperi sudarė minis
terių kabinetą vien iš krikš
čionių demokratų. Ar par
lamentas juo pasitikės, dar 
nežinia.

ŠUKYS ATŽYMĖTAS

Vokietiją. Kulme pasime
tė su dėde ir, likusi su savo 
fienkerių metų seserimi, at
sidūrė Glueckstadte. Ji pa
ti karo * pabaigoje buvo vos 
devynių metų mergytė. Po 
kapituliacijos, 1945 metų 
rudenį, Luebecke susirado 
rusų konsulatą arba įstaigą, 
kurią tuomet taip vadinda
vo. Konsulate buvo vienas 
lietuvis karininkas, majoro 
laipsnyje, kuris ją prikalbi
nėjo grižti į Lietuvą. Ji su 
seserimi buvo apgyvendin
ta įstaigoje dideliame kam
baryje, kuriame rinkosi to
kie rusų privilioti repatrian
tai. Po dviejų savaičių su
sirinko apie 20 asmenų ir 
pirmuoju transportu buvo 
išgabenti į Gardiną.

Kol buvo rusų 
Luebecke žinioje, visi 
labai globojami

Vilimas E. Šukys (Shuck) iš 
Clearfield’o. Pa., žuvo Kore- 

gančių knygų nuodegas vai-’ jos kovose. Už narsumą jam 
kyti, atvažiavo Dr. Goeb-' paskirtas ‘Medai of Honor.’

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

*> BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
O 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 Broad way, South Boston 27, Mass.

Musų žmonės 
“Jie kaip žydai vieningi 
Bet tai ne visai teisinga. 
Žiūrėkite, kaip dabar žydai 
savo valstybėje, Izraelyje, 
pešasi net dėl mums juokin
gų dalykų.

Prekybos ministeris įne- 
kad pametusi dokumentus į šė Į parlamentą pasiūlymą 
ir pameluodama, kad girnų- leisti kiaules laikyti tik to
si Karaliaučiuje, o ne Tau-įse vietose, kuriose daugu- 
ragėje. Tas vokietis ir vie-mas gyventojų yra nežydai, 
nas jo draugas milicijoje'Rabinų pasekėjai tam pa- 
paliudijo, kad ji gimusi siūlymui griežtai pasiprie- 

pramo-lšino ir reikalauja visai UŽKaraliaučiuje. Jis 
kęs ją ir vokiškai, nors ji 
nebuvusi taip gerai išmo-

_ TZ .kusi ir turėjusi dėl to per rianspor u nuveze , KaunąLrd „es ten vis
ir paleido, be maisto ir pi- ieįdavosi lietuviu kalbos 
mgų. Arti stoties jas uz-|»nenl()kždama pakankamai

vokiškai, ir sukėlusi tardv-
.... , . .toju įtarimą. Jai vis dėltoiiKima, nuvedęs DrieL/.;..!;

KURUI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojantį politiskai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijon so
cialdemokratų teoretiluur Kari Kaut
sky. Kaina ................................. 10c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai pu.kus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knvga 
drąsiai kritikuoja Romos Kataliki} 
bažnyčios autoritetą ir faktais* pa- 

: rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... i 1.26

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų Ūkiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kode! žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. 61.00

drausti Izraelyje kiaules au'lK»,p 
ginti. Juk žydai kiaulie
nos nevalgo.

Pn L-uičtii rrinėn kltlll-' Išaiškinimas pilietybės statymų SUro Kaistų ginčų tas Klau reikalin{?ais kUusimais ir atsaky
simas pavestas vidaus rei- mais lietuvių ir anglų kalbose, 
kalų komisijai išnagrinėti ir
savo sumanymą vėl pasiuly- b
ti parlamentui.

. ipavvKu pro visus tikrinimus Dideli ginčai kilo
netoliese stotie? buvusiųjpraeiti ir patekti į vakarųskito įstatymo, kuris numa- Kaina.................................

to leisti hebrajų universite- KODĖL AŠ NETIKIU 
to medicinos fakultetui į DIEVĄ?
skrosti lavonus. Rabinai Laisvamanis Čia pasako, kodėl jia 

negali tikėti. Pilna argumentų, ko
rių nesumuš joks jėzuitas..........

Į Tauragę pateko 
Kauną. Iš Gardino jas

TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

pilietybės

Arti stoties jas už
kalbino vienas mielaširdin-J 
gas žmogus, kuris, sužino-!

UI
JT

25c
STALINAS

Arba, kaip Kaukazo Raz.baininkaa 
' pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 

- eli ginčai ik i e yn.imt draugus. Labai įdomi knyga.

budelių, nupirko joms mai- Vokietij kartu su j fflo 
sto ir davė 20 rublių, uz bojugiu vokiečiu 
kuriuos ji galėjo sau ir se-1
šeriai nupirkti geležinkelioj Nors ji grįždama į Lietu- 
bilietą į Tauragę. Tauragė- vą buvusi tik maža mergai- 
je, senoje Vytauto gatvėje, tė, bet gerai pajutusi bol- 
kurios naujo pavadinimo ševikų melą ir apgaulę. Jai 
nebeprisimena, nes lietuviai Lietuvos gyvenimas Lue- 
gatves tebevadina senais becke nišų buvo nupasako- 
pavadinimais, rado dėdės tas visai kitaip, kaip iš tik 
šeimą savųjų namų griuvę- rųjų buvo. Nors ji su sese- 
siuose, įsitaisiusią su šešiais rimi buvusios 6 ir 9 metų 
vaikais rusyse. Dėdė ir jas mergaitės, jos buvo tardo- 
priėmė, nors gyventi nebu-J mos ir įtarinėjamos, kad 

įstaigos'įvo iš ko. Ji ėjusi pas apy-lesančios šnipės ir išdavikės, 
buvojlinkės ūkininkus uždarbiau- Su ja grįžusieji lietuviai 

ir gerai ti ar kiek prasimaitinti.!verkdavo ir dejuodavo dėl
imaitinami. Pakelėje į Gar-jTaip pat pradėjusi lankytijsavo kvailumo, bet jau ne 
dina maistas taip pat buvojinokyklą, kuri betgi buvusi J bėgai ėjo savo likimo pa 
geras ir niekas grįžtančiųjų rusiška. Joje lietuvių kal-| keisti.
neskriaudė. Reikalai visai 
pakitėjo Gardine. Jie ten 
buvo suvaryti į požeminių 
bunkerių stovyklą, kur jau 
buvo apie 900 tokių sugrį- 
žėlių. Daugumas buvo uk
rainiečiai. Lietuvių buvo 
gal apie 300. Čia visų pir
ma atėmė sugrįžėliams vi
sus daiktus, rubus, brange- 
nvbes ir viską, kas tik bu-az <t z

vo vertinga. Jai atėmė dal
is motinos paveldėtą auksi
ni laikrodėlį ir šiaip viską.
Nors buvo vaikas, turėjo 
uojau eiti į darbą, rinkti 

šakas ir pan. Valgis buvo 
neapsakomai blogas. Pie 
ttims davė kažin kokių mir
kytų grudų sriubos ir vieną 
50 gramų riekutę duonos.
Vėliau duonos normą padi 
dino iki 100 gramu.

ba buvusi tik vieną kaitą 
savaitėje. Po kelių mėne
sių metė lankiusi tą mokyk-j 
lą, kurioje vistiek nieko ne
suprato ir dvejus metus,I 
1947-49, lankiusi vadinamą

P.L.B. Vok. Inf.

patvirtino, kad tai yra prie
šinga talmudui. Bet vis 
dėlto jie pralaimėjo-Įsta-į GRAMAT1KA 
tymas buvo priimtas. i

Pagal veikiančius Izrae- k** .«* lietuviško jaunimo ■«»rf ..7® . tinkamai išmokti savo tėvų kali-*,lio įstatymus, motervs gan o senimas irgi dažnai nori pagilint 
usakyti nuo karo taimyš“;’^;“’^;^.-lt 

bos tikybiniais sumetimais.:J-į,7? į£
Griežtieji talmudistai prie- Kaina tik .......................
šinasi moterų šaukimui ka
ro tarnybon, nes esą tiki n- 1
čios mergaitės, išbuvusios
2 metu karo stovyklose, nu-;ko£ socializmo aiškinimas..........26c.
tols nuo savo tikrojo pašau-Į gociALIZMAS IR RELIGIJA 
kimo, tai yra, pasilUOŠimO' ljabai įdomi knygutė šituo svarbiu
vedybiniam gyvenimui. ! SXrotauhk^7r ^EaVpt

Valdžia jiems nusileidžia rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
. , . , . • ■ • nas. Kaina ................................. D>eir siūlo tokias mergaites mi-

LIETUVIŲ KALBOS

2Oa

SOCIAL1ZUOTAS
GYDYMAS ANGLIJOJ

Suaugusius tardė ir klau
sinėjo. Jaunus vyras paė
mė neva vienai dienai dar
bams. Aiškino, kad kitą 
dieną grįšią. Kai negiįžo, 
tai artimuosius ir motinas 
ramino, kad grįšią po sa
vaitės. Bet taip iš jų nie
kas ir nebegrįžo ir jų liki
mas nežinomas.

Liepos 5 d. sukako 5 mc 
tai, kai darbiečių vyriausy- 

Toji “suaugusių gimnazi-lbė įvedė draudimą ligos at 
ja” iš tikrųjų buvusi vargolveju, kuris apima visus gy- 
mokykla, vieno senuko mo-Jventojus. Pradžioje, aišku.į 
kytojo vedama. Jis su žmo-lbuvo daug nesklandumų,l^ j. 
na buvo jos vieninteliai mo-lkai kurie gydytojai buvo f e - 
kytojai, o mokiniai buvo vi-Jnaujajai tvarkai priešingi; 
šokio amžiaus ir išsilavini-J bet praėjus 5 metams ir gy- 
mo. Mokykla neturėjusi Jdytojų tarpe nedaug bėra 
jokių teisių. Mokytojui bu- tokių, kurie butų neigiamai 
vo mokamas mokinių tėvų nusiteikę socialiniam drau- 
raažas atlyginimas. Moky- dimui. Daugumas gydytoju 
tojui truko ir vadovėlių irltvirtina, kad naujoji tvar- 
mokslo priemonių. Mpkėlka daug padėjo plačiųjų 
iš kelių pas jį dar užsiliku- sluogsnių sveikatingumui 
sių vadovėlių, juos pasko- pakelti.
lindamas mokiniams. Ji Reikalingas lėšas gydymo 
ten mokėsi skaityti, rašyti, išlaidoms padengti valstybė 
skaičiuoti, paišybos ir rank-lsurenka mokesčiais. Maž- 
darbių Išeito mokslo pa- daug $22 per metus nuo 
žymėjimui gavo tik papras- galvos. Ligonys moka tik 
tą mokytojo raštelį, kad už kai kuriuos veiksmus: 
pas jį tokį tai laiką mokėsi, už akinius, už kai kuriuos

‘suaugusių gimnaziją.

ti ne karo tarnybai, bet pri
valomiems darbams emi
grantų stovyklose, labdarin
gose įstaigose ir tt. Jos ga
lės gyventi ne stovyklose.

ŽEMAITĖS RAŠTAI

Bet rabinai ir dvi parti
jos jų pasekėjų yra priešin- 
gi ir šitam įstatymui, 
lamente bus dar dėl

ginčų.

PRAŠOM
SU

NEVĖLUOTI
SKELBIMAIS

‘'Keleiviui“ prisiunčiama 
kelbimu apie piknikus ir ki

tokias 
dieną. 
Icpnmet 
spaudon.

pramogas paskutinę 
būtent pirmadienį, 
laikraštis eina jau 

todėl tokiu prane-

Ar ži'iote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausi!, lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad j’ buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo riejusi, 
Ifyvęno ūkyje ir angino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.

IO paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvenu, bet 

pastebėjo daug dalykų, ku- 
i rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juO3 

Pai*-: aprašė. Žemr.itč yra daug raštų pa- 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 

JO 01- leivis” pardunda jos raštus parašy- 
; tus Amerikoje, karia ji čia lankėsi 

laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo buria ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 

, sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p.iegiaurių. kurias že
mai',- prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kurtu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotos žiau
riai nužudė vokiečiai la'ke šito ka
ro. Tai didelė knyga, I2X puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks- 

; lais. Kaina ............................. -. 6Oc

Šimu mes negalim įdėti.
Prašome visus pranešimus

siusti iš anksto, taip kad jie 
galėtu mus pasiekti ne vėliau 
kaip penktadienio rytas prieš 
sekančią laidą.

Administracija.

Mokykla buvusi mokytojo 
bute, špelverio name, Bi- 

.rutės ir Dariaus-Girėno gat- 
įvių kampe.

dantų gydytojų veiksmus, 
po 14 centų už kiekvieną 
receptą. Visa kita yra ne
mokama.

Pakalbinkim draugus 

pažįstamu* užsisakyti “Ke

jleivj”. Kaina metams $4*

ir

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to. k*d 
norisi, a'šaus n< pagalvojęs žmogus. 
Ret de* ko gi norisi ? Del ko be val
gio zmogos «ilp«ta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kilų panašių daly
kų" Kodėl jam reikia riebalų? Ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ..................................... l&e
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki Šiol keitSai 
draugijos formos, ir kodėl turės bo
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26t
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gražuolių Paradas californijoj t ŠATRUOS RAGANA:

Moterų Skyrius r a i t i s

Bažnyčios V adovai Apie Moteris

Bėg-

Moterų Skyriuje 
daug straipsnių apie mote
rų ir vyrų santykius ir ly
gybę tarp jų. Kad Moterų 
Skyriaus skaitytojos yra 
tvirtai Įsitikinusios, jog mo
tely s yra lygios vyrams, aš 
tai žinau. Garantuoju, kad 
ir mano tokia pat nuomonė. 
Bet katalikų bažnyčios gal
vos ir šventieji vyrai kitaip 
manė ir tebemano. Jie sa
ko, kad moteris yra pikto 
šaltinis, pagunda, kuri truk
do vyrui būti išganytam ir

buvo‘Adomas padarytas pirmas, 
paskui Ieva. Adomas ne
pasidavė suvedžiojimui, o| 
moteriškė pasidavė suve
džiojimui ir nusikalto per
žengimu.”

Šv. Povilas korintiečiams 
(X. 9):

“Ne vyras sutvertas mo
teriai, bet moteris vyrui.’

Šv. Povilas korintiečiams
(10.3):

“Bet aš noriu, kad

^1,

jus
pan/ Užimtų perdaug vie- žinotumėte, jog kiekvieno
tos ir laiko duoti visus baž
nyčios galvų ir “šventųjų” 
pasakymus apie moteris. 
Čia parinkau tik keletą bū
dingesnių, iš kurių aiškiai 
matyti, kaip “šventieji vy
rai” moterį vertina.

Senasis Testamentas 
(Prod. Kn. S. 3, eil. 16:

“Aš padauginsiu tavo 
vargus ir tavo gimdymus; 
tu sopuliuose gimdysi ir bu
si po vyro valdžia, o jis bus 
tavo ponas.”

Naujasis Testamentas 
(Šv. Povilo laiškas efezie 
čiams, 16.VII, 5.22.24):

“Moterys tebūna pasida- 
vusios savo vyrams, kaip 
Viešpačiui, nes vyras—mo
ters galva, kaip Kristus yra 
Bažnyčios galva; jis to savo 
kūno išganytojas.

Bet kaip Bažnyčia yra 
pasidavusi Kristui, taip ir 
moterys tebūna visame pa- 
sidavusios savo vyrams.”

Šv. Povilas korintiečiams 
(X. 9):

“Moteriškė tesimoka 
lomis su visu pasidavimu. 
Moteriškei mokyti aš nelei
džiu, nei viešpatauti vyrui; 
ji turi laikytis tvliai. Nes

vyro galva yra Kristus, mo
teriškės galva yra vyras, o 
Kristaus galva—Dievas.”

Šv. Tamošius

ši nuotrauka parodo 
vės viduriu važiuoja 
pirmieji Įlotai rodo 
žuoliu bus išrinkta t

vedęs jau gali 
ti savo išvaizda, 
gai, turi kiekvieną 

• skusti barzdą, valyti 
Akvinietis: į ges ir daboti savu

“Moteris tai greitai 
ganti piktžolė; jinai—ne
pilnas žmogus. Moteris tik 
gema tam, kad amžinai bu
tų ponų ir mokytojų junge.”

Šv. Augustinas:
“Moteris ne tik nėra žmo

gus, bet neturi net motinos 
ir kito žmogaus jausmų.”

Šv. Antanas:

“Moteris—visokio nusi
kaltimo pradžia ir velnio 
Įrankis. Pamatę moterį, 
manykite, kad prieš jus ne 
žmogiškoji esybė, bet pat
sai velnias.”

‘Bažnyčios tėvas” Tertu- 
lianas (gyvenęs III amž.):

Moterie, tu visada
lai vaikščioti nuliudusi 
apdriskusi, apsiverkusi gai
lesčio ašaromis. Tokiu bu
du dar gal priverstumei už
miršti, kad tu pražudei 
žmonių giminę. Moterie, 
tu—pragaro vartai.”

Šv. Jeronimas apie vedy
bas:

"Miss l niverse” spektaklį Long Beach mieste, Californijoj. Gat- 
flotai. reprezentuodami įvairių valstijų ir kraštų gražuoles. Penki 

Švediją. \e brašką. Italiją. Missouri ir Norvegiją. Iš visų gra- 
;ražiausia pasaulio mergina—“Miss L’niverse.“

nebesirupm- 
Priešin- 

dieną 
pana-
siren- 
iei tu

jges h uitoou savu a|
„ ’gima. Atsimink, kadi įsau- . . .. .žmonos akvse vaiKsciosi

apsileidęs, tai ir ji pradės 
savo išvaizda nebesirūpinti.

3. Kalbėk su savo žmona 
mandagiai, nevartok negrą- 
žiu žodžių, kai eini i darbą.'^e e> 
nepamiršk su ja atsisveikin
ti. Kai abu rengiatės kur 
eiti, paduok jai apsiaustą, 
įsikalk sau i galvą, kad su 
žmona reikia taip pat laiky
tis mandagumu taisyklių, 
kaip ii- su kitomis moteri
mis.

4. Kai. valgai pusryčius, 
pasikalbėk su žmona, o ne 
Įsikniaubk i laikrašti, 
nias gali perskaityti ‘ 
karv,” važiuodamas i 
bą, o per pusryčius

pnva-
ir

Daryti, Kai 
Gėles Nežydi?

Yra darželio gėlių, kurios 
ilgą lainą neturi žiedų. 
Ypač tarp pinavijų pasitai
ko tokių, kurios ir po 4-5 
metų nežydi. Yra visokių 
priežasčių, dėiko gėlės ne
turi žiedų. Pastebėta, kad 

nemėgsta dirbtinių 
trąšų, todėl darželio gėles 
geriausia tręšti su natūrali
ne trąša—gyvulių mėšlu.
Geriausia gėles sodinti že-

to puodą atidenk ir 
šutink 15 minučių, 
duok su žirniukais 

ižiom daržovėm.

Ži-
stryt- 

H •ir-
pasi

džiauk žmona, nes visą die
ną jos nematysi.

(Tęsinys) —Kažkas atvažiavo.
Tas nelinksmas mintis, siu pažiūrėti, kas.

Įfalšingu tonu Įsimaišiusias i1 —Nubėgo ir tuojau su- 
gamtos džiaugsmo simfom-Į grižo, pranešdama paslap- 
ją, pertraukė panelės Kor
nelija ir Malvina, kurios,

tingai:

dar pa- 
Stalan 

ir švie-

Morkų Šiupinys
Paimk pundelį morkų, 

nuplauk, nuskusk, paskui 
supiaustyk gražiais ketur
kampiais šmoteliais ir

mej, sumaišyto j su kompos- skonį 
tu (specialiai paruošta že 
me su mėšlu). Jeigu įtrę- 
šus žemę mėšlu gėlės vis- 
vien nežydi, tuomet reikia 
pažiūrėti, ar daržely nėra 
kukių kenkėjų kirmėlių, ku
rios dar neišsiskleidusius 
pumpurus sunaikina. Pina
vijų tarpe pasitaiko “bergž
ožių kelmų, kurįe niekada 
nežydi. Tokius kelmus, il
gai nelaukus, reikia išrauti 
ir Įsodinti naujus.

viską atnešusios, atėjo čia 
padėti. Dabar visos trys, 
vaiKščiodamos nuo vienos 
virvės prie kitos po saulės 
aplietą sodo veją, lyg Gra
cijos po saulėtas Olimpo 
viršūnes, kabinėjo, taisė, 
sklaidė. Ilgos, baltos virti
nės, vėjelio supamos, vos 
vos liūliavo, kaip baltos 
gulbės ant miegūstų ežero 
bangų. Iš tolo žiūrint, se
serys sunkiai tebuvo atski
riamos viena nuo kitos. Vi
sos trys vidutinio ūgio, vi
sos kuplios, nublukusios 
blondinės su šviesiais ant
akiais ir blakstienomis. Net 
metų skirtumas nėmaž ne
krito Į akį.

—Žinai, Mele,—tarė pa
nelė Malvina,—lig kitos va
saros tikrai ištekėsi. Matai, 
nebėraf daugiau virvių, šį
met jau visas pilnas nuka
binėjome.

—Vienas Dievas težino, 
kas bus, — atsakė panelė 
Melanija.

—Bet juk turi nors kar-

su
pilk Į puodą, kuriame yra 
tik pusė vandens. Pridėk 
truputį druskos ir virink 
morkas, kol suminkštės. Ta
da pridėk cukraus pagal 

ir vėl virink, kol
minkštos. Tuomet 

dalį skystimo nupilk ir pa
dalyk iš jo su miltais pada
žą. Užpilk tą padažą ant 
morkų, pridėk sviesto, kele
tą minučių pakaitink ir 
duok staian. Tinka prie 
lengvų mėsų.

Dėl Įvairumo, kai morkos 
baigia virti, galima Įmaišy
ti žirniuku iš kenuko.

zs

MIRĖ

čia matosi Mrs. Justina Bald- 
win su savo 2 metų amžiaus 
šuneliu, kuris mirė nusigan
dęs orlaivio ūžimo. Motina 
sako. kad perskridus orlai
viui viršuj jų namų, vaikas 
pradėjo klykti ir, kumščius 
sugniaužęs ir drebėdamas, 
ėmė bėgioti aplinkui, lyg ieš
kodamas vietos nuo to bai
saus ūžimo pasislėpti. Ne
trukus jis krito ir mirė. Tai 
buvo Californijoj, mažame 
Wfcittier miestely.

“Apsivedimas — visuomet 
nuodėmė; visa, kas galima 
padaryti, tai bent, tik at
leisti ją ir pašvęsti.”

Bažnyčios tėvas” Orige-

“Apsivedimas tai nešva
rus ir nedoras dalykas.”

Tertu-“Bažnyčios 
lianas:

tėvas

Reikia šalintis apsivedi- 
mo, nors ir pražūtų visa 
žmonių veislė.”

Surinko “Nečysta Šyla.

Patarimai Vyrams

5. Atsimink, kad vedęs 
vyras turi laikytis tvarkos.
Nemėtyk savo šliurių kur
papuola, nepalik degančių ---------
cigarečių ant stalo ar kt- Pereitą savaitę Miss Fran- 
dės, bet padėk juos i pele- ces E. Willis buvo nominuo- 
ninę ir užgesyk: nekrėsk ta Amerikos ambasadore 
pelenų ant grindų, nes žmo- Šveicarijai. Paskutinius du

metus ji turėjo diplomatinį
6. Nesiraukyk, kai žmo

na skundžiasi, kad yra pa
vargus. Užjausk ją. pa
guosk ir suprask, kadi žmo-

Ambasadorė Šveicarijai

zmo
nai reikia grindis valyti.

postą Suomijoj (ten ji buvo 
Councellor of US Lega- 
tion) ir dabar išvyks Švei
carijon. Įdomu, kad mote-

tu, todėl visai natūralūs da
lykas, kad ji kai kada pa
vargsta arba nesveikuoia.

Yra daug vyrų, kurie sa
vo . automobilium daugiau 
rūpinas negu žmona. Jie 
automobilį plauna, daboja, 
kad motoras nepervargtų, 
atsargiai važinėja, nes žino, 
kad kiekvieną mašiną rei
kia prižiūrėti. Tačiau apie 
žmoną tie vyrai mano, kad 
ji yra tokia stebuklinga ma
šina, kuriai nereikia nei po
ilsio, nei priežiūros. Žmo
na gali visą laiką dirbti, bė
gioti ir niekad nepavargti. 
Taip nėra. Žmonai reikia 
ir poilsio, ir atidos, ir švel
numo, todėl:

1. Pasistenk padėti žmo
nai mažuose darbuose. Vy
riška didybė visai nenuken
tės, jei padėsi jai sušluosty- 
ti po pietų indus arba pa- 
gelbėsi jai tvarkant kamba
rius.

2. Nemanyk, kad kartą

Melono Blyneliai

Meiono blynelius galima

—Žinot, kas atvažiavo? 
Klebonas su vaistininku!

Panelės sukruto. Visos iš 
karto suprato, ką reiškia t.as 
vizitas. Vaistininkas buvo 
nevedęs, nesenai atvykęs į 
šią apylinkę, ir klebonas 
kanakados sakė, kad įsigi
jęs dabar nuosavą vaistinę, 
jis norįs įsisteigti ir šeimy
ną. Ir dar juokdamasis pri
dūrė busiąs piršliu kuriai 
nors panelei.

Bet kuriai? Veikiausiai 
vaistininkas pats dar neži
no. Trumpai iš tolo kelius 
Kartus tematęs jas visas, 
dar negalėjo nuspręsti. Aiš
ku, kad tą nusprendimą jis 
padarys šiandien.

Visos tos mintys žaibu 
perlėkė per visų trijų pa
nelių galvas.

Naujiena buvo linksma, 
bet vis dėlto reikėjo pripa
žinti, kad svečiai atvažiavo 
labai nelaiku.

—Kaip čia dabar pada
rius?—tarė susirupinus pa
nelė Melanija. —Juk tų 
daiktų negalima čia palikti 
vienų.

Ir tuojau pat dingterėjo 
jai, kad tas vizitas gal pa
sitaikė kai}) tik labai laiku. 
Juk visas jos kraitis kaip 
ant delno. . . .

—Aš šią savaitę dežuruo- 
ju. tai būtinai turiu eiti,— 
pasakė panelė Kornelija.— 
Juk reiks kuo nors svečius 
pavaišinti.

—Aš, būdama vyriausioji 
duktė, būtinai turiu išeiti 
prie svečių.—tarė vėl pane
lė Melanija.—To reikalau
ja mandagumas. Gal tu,

pa-jtą! Tiek metų siuvam siu
vanti, vedinam vedinam, ir 
vis kaip nieko neišeina, taip 
neišeina. Tik suskaityk, 
kiek metų!

—Tegu kiekviena skaito 
savo metus, tai bus geriau
sia,—atsakė paraudusi pa
nelė Melanija.

—Aš tai ir darau. Ir be
skaitydama savuosius, dar 
aiškiau matau tavo amželį, 
Meliute, ir Komiutės. Juk 
jei aš jau einu trisdešimtus, 
tai tu esi nebetoli ketvirto
jo kryželio.greičiau padaryti kaip bul

vių. Paimk geltoną melo- 
ną, nulupk žievę, supiaus- 
tyk didelėm skiltim ir su
tarkuok su stambia tarka. 
Po to dar šakute pertrink, 
kad košė pasidarytų visai 
minkšta, ir nusunk skysti
mą, kad košė butų tirštesnė, 
mušk vieną ar du kiauši

nius, išmaišyk, pridėk porą 
šaukštų miltų ir pakepk 
skauradoj mažus blynelius. 
Staian duok karštus su ru- 
barbų ar spanguolių uogie
ne arba kitom rūgščiom uo 
gom. Tai yra lengvas, bet 
gardus ir maistingas valgis.

—Tai kas? Išteka ir se-lMalvute, pabūtumei čia va-
iandėlę?

—Sena būdama, nebeva-
lioju. Keno kraitis, tas ir 
tepasilieka,—atsakė panelė 
Malvina ir nuėjo namo pas
kui panelę Korneliją.

Panelė Melanija, viena 
pasilikusi, neramiai vaikš
čiojo po sodą, nebežiūrėda
ma nė į kraitį. Gal kaip tik 
ji labiausiai patiktų. . . . 
Klebonas sakė, kad jis toks

nesnės, — atsiliepė panelė 
Kornelija.

—Et! Žinot ką? Pasa
kysiu tiesą, jau man visa 
tai nusibodo! Nešiok, dės
tyk, paskui kraustyk atgal 
į tas pačias skrynias. Biau- 
rybės stovi tame sandėlyje, 
kaip prirakintos. Ar jas 
kas ir užkeikė! Matysite, 
nepajudės jos ten lig am
žiaus galo!Kuriame moterys neturi net 

balsavimo teisių. Moterų 
judėjimas Europoje dėl po
etinių teisių beveik nepalie
tė Šveicarijos moterų. Jos 
nuo seno yra patenkintos 
savo užimama vieta šeimo
je ir politiką užleidžia vy- 
lams.

Miss Willis yra 54 metų 
amžiaus, kilimo iš Kalifor
nijos. Ji pradėjo dirbti 
Valstybės Departamente 
nuo 1927 metų ir diploma- 

pu tarnyboje turi didelį
karo jįš Patyrimą.

Jaunavedys.

Liaudies Dainiaus Sukaktis

Liepos lo d. sukano 6o 
” metų nuo poeto Butkų .Ju

zės gimimo. Jis savo eilė
raščiuose dainavo daugiau
sia apie gimtosios žemės 
paprastąjį žmogų, jo vai 
gus ir džiaugsmu 
mojo pasaulinio 
kurį laiką gyveno ir Ame
rikoje. Mirė 1947 metų 
balandžio 22 d. Lietuvoje.

ŠEIMININKĖMS

Panelė Melanija paraudo į imtas žmogus. . . 
dar labiau. ’ Bet jos neramumas

ŽUVO PACIFIKE

CIara McGowan. 80 metu 
amžiaus bostonietė, žuvo Pa
cifiko vandenyne, kai tenai 
nukrito orlaivis, kuriuo ji 
skrido.

Aviena Ispaniškai

Paimk keletą bulvių, nu
lupk, supiaustyk plonom 
riekėm ir išklok ant rieba
lais išteptos gilios skaura- 
dos. Apibarstyk bulves drus
ka, pipirais, pridėk smul
kiai supiaustytų svogūnų ir 
vėl £lok antrą bulvių sluog- 
snį. Pridėk bulvių maždaug 
du colius aukštumo, vis pa- 
sudydama druska, pipirais 
ir pridėdama svogūnų. Ant 
bulvių uždėk plonas riekes 
avienos (shoulder of lamb 
roast), pasųdyk, užpilk ke 
nuką tomeičių, apibarstyk 
duonos trupiniais, puodi 
uždenk ir pašutink apie tris 
ketvirtadalius valandos. Po

IR JT ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJ

Norman Downing iš Los An
geles laiko savo 28 metą am
žiaus dukters Iz>uisės atvaiz
dą; ji dirbo kaip patarnauto
ja tame orlaivy, kuris aną
dien nukrito į Pacifiką su 58 
žmonėmis.

—Kiek kartų tau sakiau, 
Malvina,—tarė ji,—kad ge
riau valdytume! savo smai
lų liežuvėlį. Kalbi tai}) 
kvailai ir nešvelniai, lyg ko
kia mergė.

—Lai aš bunu kvaila, o 
tu išmintinga. Bet ar tu, 
Mele, tikrai manai, kad dar 
atsiras koks amatorius?

Panelė Melanija iš to ap
maudo nieko nebeatsakė.

—Jei tokia gudri esi, tai 
kodėl pati sulaukei tiek me
tų neištekėjusi?—paklausė 
panelė Kornelija.

—Kaip aš tekėsiu, kad 
judvi tupite. Ištekėkit jud
vi, pamatysit, ir aš tuojau 
išlėksiu. Bet man dar yra 
laiko. Aš dar nebijau.

—Ak, taip! Bene taries 
esanti jauna panelė—trijų 
dešimtų metų?—Gaižiai pa
klausė panelė Melanija.

—Mat, nenusimanai pati 
esanti taip pat senmergė 
Kad ir jaunesnė už mudvi, 
o vistiek—senmergė.

Kaip panelė Malvina bu
tų reagavusi į tą skaudų 
įžeidimą, nežinoma, nes tą 
pačią sekundę kažkas su
dundėjo pas namus. Ir 
užuot atsakius seseriai, ji 
tarė;

jos neramumas neii- 
'tetruko. Ant takelio 

pasirodė aukštas, kresnas 
ponios Mineikienės stuo
muo.

—Meiliute, atėjau tavęs 
pavaduoti. Žinai, atvažia
vo klebonas su vaistininku. 
Eik prie svečių. Aš čia pa
sėdėsiu. Stenkitės būti kuo 
meiliausios. Partija gera, 
ką besakyti. Nors, girdėti, 
pusę teužmokėjęs už aptie- 
ką, bet pridėjus jūsų kurios 
dalį, butų visai neblogai. 
Dabar aptieka geriau, negu 
dvaras. Gal Dievas ir duos.

Kai panelė Melanija, tru
putį pasipuošus, įėjo į salio
ną, svečiai ir dvi jos seseri 
au kalbėjos apie orą. Jos 

žvalios akys čiūžtelėjo per 
visą vaistininko stuomenį 
nuo galvos iki kojų ir visai 
pasitenkino. Pilka, elegan
tiška Čilė, švankus vidutinio 
ūgio stuomuo, smaili, gels
va barzdelė, auksinis pince- 
nez ant nelabai taisyklingos 
nosies, nedidelė plikės pra
džia—viskas darė labai pa
doraus ir rimto įspūdžio.

(Bus daugiau)
Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4«

gai

1
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Iš Plataus Pasaulio
KORĖJA

“Pragaro Mašina”

Komunistai skelbia, kad 
Amerikos ir Pietų Korėjos 
sutartis esanti “pragaro ma-' 
sina ’ karo paliauboms su- 
sprogdyt. Todėl komunis
tai ir nenori paliaubų dary
ti.

nistų policija šitam sąjū
džiui visai nekliudė, matyt, 
bijodama, kad nepasikarto
tų birželio 17 d. sukilimas. 
Šitas sąjūdis Berlyne dabar 
vadinamas “Batalija dėl 
Sviesto.”

MASKVA
Malyšev Vadovaus Atomo 

Ginklų Gamybai

Buvęs transporto ir sun
kiųjų mašinų pramonės mi
nisteris Malyšev paskirtas 
lengvųjų mašinų pramonės 
ministeriu ir spėjama, kad 
jo žinioje bus ir atomo 
ginklų gamyba. Tuo anks
čiau raupinosi Berija.

HONOLULU
Rykliai Ryja Lavonus
Iš Honolulu pranešama, 

kad toj vietoj, kur anądien 
nukrito i Pacifiką orlaivis 
su 58 žmonėmis, atsirado 
daug ryklių, kurie ryja žu
vusiųjų keleivių lavonus.

ČEKOSLOVAKIJA
f

Balionais Ragina Sukilimą

Pereitą savaitę iš Vokie
tijos amerikiečiai paleido 
Čekoslovakijon tūkstan
čius balionų su atsišau
kimais, kuriais gyvento
jai raginami Į sukilimą 
prieš komunistų diktatūrą 
Šitą propagandą amerikie
čiai vadina “Laisvės Vė
jais” (Winds of Freedom). 
Balionai vartojami dvejo
pi: vieni sprogsta aukštai ir 
paskleidžia oru tūkstančius 
atsišaukimų, o kiti nusilei
džia žemėn lėtai. Tarp kit
ko, atsišaukimuose aiškina
mas darbininkų sukilimas 
prieš komunistus Rytų Vo
kietijoj ir kruvina kova 
tarp pačių komunizmo šulų 
Kremliuje, Berijos likvida
vimas ir tt.

AUSTRALIJA
Pagerintas Draudimas 

Ligos Atveju
Nuo liepos pirmos dienos 

Australijoje Įsigaliojo nau
ja tvarka apsidrausti ligos 
atveju. Ji apima ne tik pa
prastą gydymą gydytojo 
kabinete, bet ir Įvairius ty
rimus, operacijas ir gydy
mą ligoninėje. Dabar kiek
vienas gali apsidrausti ir 
apdrausti savo šeimą tam 
tyčia sukurtose, pelno ne
siekiančiose draugijose, ku
rtos yra valdžios patvirtin
tos.

Tos draugijos apmoka 
50% iki 80% padarytųjų 
už gydymą išlaidų. Tas 
priklauso ne tik nuo gydy
tojo brangumo, bet ir nuo 
mokamo mokesčio dydžio. 
Mat, apdraustieji moka kas 
savaitę po 25 centus ir dau
giau. Jei kuris moka 25 
centus per savaitę, tai drau
gija jam gražina iki $50 
už operacijas ir iki pusės 
kitų išlaidų. Kas moka 
daugiau, pavyzdžiui, 37’ 
centų per savaitę, tas gauna 
už operacijas iki $75 ir du 
trečdaliu kitų išlaidų.

Daugumas tų draugijų te
leidžia naudotis jų pagalba 
tik po 4 savaičių apsidrau
dus, o už gimdymo išlaidas 
teapmoka tik tada. jei gim
dymas Įvyko po 10 mėne
sių. Mat, norima apsisau
goti nuo tokių, kurie apsi
draudžia susirgę ir pasvei
kę vėl atsisako.

Daugumas draugijų ne
varžo dėl amžiaus, bet kai 
kurtos nepriima senesnių 
kaip 65 metų.

KELEIVIS, SO. BOSTON
šR A\I ERIŲ KERMOŠIUS XEW YORKE

Vaizdelis parodo susirinkusius New Yorko Times Skvere 
šrainierius. kurie laiko tenai 79-tą savo konvenciją. \ ie
na mergina demonstruoja jiems impromtu šokį. o iš gat
vės priėjęs vaikėzas jai padeda. Tai dykaduonių pramo
ga.

I Sveiki Patarimai
Ir JAV visuomenė vis ge-'gas demokratinei pažangai, 

nau pradeda suprasti ko-J Kiekvieno narto švenčiau- 
munizmo pavojų ir vis dau- šia teisė yra turėti sąžinės 
giau kalbama apie budus ir laisvę. Legionas tik vieno
priemones kovoti su juo. 

štai nesenai Massa-
chusetts valstybės Ameri
kos Legiono vice-pirminin- 
kas išsiuntinėjo visiems na
riams, kurių yra per 100,- 
000 (ir kitų valstybių sky
riams) nurodymus, kaip ko 
voti su komunistų pragaiš
tinga veikla.

Tie patarimai neblogi 
Visiems legionieriams pata-’raštą legiono vice-pirminin- 
rtama: įkas. K-ia.

Nesidėti Į organizacijas, 
kurios vartoja konstitucijai

drausta samdant darbinin
kus daryti skirtumus rasės, 
tikybos, tautybės atžvilgiu. 
Kansas valstijoj už tai ne
baudžiama, bet Įstatymas 
siekia paveikti darbdavius 
pamokymais. Iowa pasky
rė komisiją, kuri paruoš pa
siūlymų tuo reikalu.

Kai kurios valstijos pakė
lė minimum atlyginimą: pa
vyzdžiui, New Hampshire

reikalauja—ta pažanga tu
ri būti vykdoma teisėtai, 
bet ne prievarta, dergimu
ar apgaule. _____ ___

Amerikos Legionas yra pakėlė nuo 50 iki 60 centų 
aiškiai apsisprendęs buti>valandaL 
pirmosiose eilėse, kurios!-----------------------------------
mobilizuotos kovoti ir ša- PARDUODU BIZNI 
linu didžiausią ir pražūtin
giausią pavojų, kuris gresia
•musų kraštui,” baigia savo 1 1 * * •__ • •

Parduodu namą so restoranu-ta- 
verna ir 6 linijom “bowll alleys.” 
Vieta labai puiki, prie parko. Visas 
biznis $35,000. Parduodu dėl senat
vės ir iigos. • (31)

James Kasu lis,
P. O. Box 803,

Crandon, Forest Caunty, Wis.

Ką Sužinome iš Pačių Komunistų

Tikrai “Spartuoliškai”
Pabradės (netoli Vil

niaus) vaikų namai 1952 
metų gale užsakė Kaišedo- 
rių promkombinate 20 sta
lų ir varstotų, bet iki š. m. 
gegužės 30 d. užsakymas 
dar nebuvo atliktas. Kreip
iasi i ministeriją ir prašyta 
paskubinti arba priversti 
grąžinti Įmokėtą sumą—9,- 
f)O0 rublių.

Ministerija pažadėjo, kad 
stalai bus pristatyti per dvi 
savaiti, bet praėjo ir trys 
savaitės, o namai vis lieka 
be stalų.
Kojinės Prastos

tesirūpina sutvarkyti inva
lidų darbo sąlygas ir jų iš
mokslinimu. Dažnai pati 
sąjungos vadovybė nusižen
gia. Štai Šiaulių “Pirmyn," 
Rokiškio “Paryžiaus Komu
nos” ir kitose invalidų ar
telėse tik maža dalis tėra 
invalidų, visi kiti yra sveiki, 
darbingi žmonės.

Sąjungos vadovybė (pir
mininkas Ke perša) pati ne 
tik pakenčia tokius artelių 
trukumus, bet dažnai ir pati 
daro nusikaltimus. Štai dar
bo ekspertvzos komisija fo
tografą. Beliajavą pasiuntu
si Į invalidų artelę, bet po 
mėnesio jis sąjungos pirmi-

priešingus kovos budus
Nepravardžiuoti komu

nistu kiekvieną, kuris tau 
nepatinka.

Nepasirašinėti 
ar kitokių raštų, kurie lie 
čia jums nežinomus reika 
lūs.

Nesidėti Į jums nežino
mą organizaciją, net jei jo
je butų ir garsių vardų.

Nežinojimas, sakoma, 
yra ypač pavojingas slap
tos, griaunamosios veiklos 
srityje. Todėl, jei norime 
vaisingai kovoti su komu 
nizmu, turim ji gerai pažin
ti. Didelė klaida mesti ne
teisingus kaltinimus, Įsi
vaizduoti viską žinant.

Legiono vadovybė žada 
padėti savo nariams šitoji

DARBO PASAULIS
Formanas Jau Ne Ponas

Chicagos Universitetas ty- 
kokios Įtakos plieno pra

monės darbininkų ir darb
davių santykiuose yra pa 
dariusios darbo unijos. Ty
rimo išvados Įdomios.

Unijos padėjo pakelti at
lyginimus, sumažino Įvai
rius neteisėtumus, Įvedė 
skundų tvarką, pagerino 
apsaugos ir bendrai darbo 
sąlygas. Darbininkai dabar 
gali per savo Įgaliotinius 
santykiauti su darbdaviu 
nebijodami savo boso. For
manas šiandien jau nebe 
ponas, o superintendentas 

Ine dievas. Seniau forma-

PARDUODU FARMĄ •
Parduodu dvi farmas. Viena far

ma 120 akrų žemės, 3 akrai prūdo 
su visokiom žuvim, ganyklos ir miš
ko apie 10 akrų, vištininkas, sodas 
ir namai su 10 kambarių. Kaina— 
$16,000. Kita farma 60 akrų, 5 ak
rai ganyklos ir miško, stuba iš 5 
kambarių, garažas dviem karam. 
Kaina $10,000. Už abi farmas kar
tu—$25,000. Parduodu dėl senat
vės ir sutikčiau keisti į namus prie 
lietuvių bažnyčios. (30)

Joe Pundin,
R G

Charlotte, Mich.

VAJAUS LAIKU DOVANOS
Užsirašyk tuojau mėnesini 

lietuviu žurnalą “Lietuvių Nau
jienas.” Kaina $2.00 metams 
ir vienas iš dešimties užsirašiu
siųjų gaus skirtingą dovaną— 
gift. (29)

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 
Philadelphia 6, Pa.

Kaune jau ir iki okupa- ninko pavaduotojo Petrovo
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PAIEŠKOJIMAI

ITALIJA
Rezignavo Komunistų 

Vadas
Ne visi komunistai prita

ria Malenkovui, kad Beriją 
reikia likviduoti. Štai, Sal- 
vatore Piazzola, italų ko
munistų vadas Foggia pro
vincijoj, atėjo partijos raš- 
tinėn ir drėbė staian na
rio kortelę pareikšdamas, 
kad jis negalįs būti komu
nistas, kuomet Maskvoje 
dedasi “tokie kriminališki 
skandalai, kaip Berijos su
ėmimas.”

T1FLIZAS

Panaikino Berijos Aikštę
Berijos garbei Gruzijos 

sostinėj Tiflize gražiausioji 
miesto aikštė buvo pava
dinta Berijos vardu. Dabar 
gi iš Maskvos pranešama, 
kad tas vardas jau panai
kintas. Berijos aikštė per
krikštyta Į “Leninskaja 
Ploščad.”

BERLYNAS

“Batalija dėl Sviesto”
Amerika pasiūlė badau- 

antiems vokiečiams komu- 
įistų pusėj maisto dykai, 
eigų komunistų valdžia su- 
iks tokią dovaną priimti. 
Komunistų vadai su pasi
piktinimu tą pasiūlymą at- 
netė. Anot jų, toks pasiu- 
ymas esąs “Įžeidimas,” nes 
okiečiai po komunizmo vė- 
iava esą gerai pavalgę ir 
š Amerikos nieko nenori, 
rada vakarų berlyniečiai 
pasiūlė savo broliams ko- 
nunistų pusėj valgomųjų 
laiktų nupigintam kainom, 
r tuojau tūkstančiai išba- 
lėjusių žmonių iš Rytų Ber- 
yno pradėjo grūstis Į Va
sarų Berlyną maisto pirkti. 
Fie pirko ką tik galėjo gau- 
i: duoną, pieną, sviestą, 
pulves, vaisius ir tt. Komu-

AUSTRALIJA

Kur Geriausia Žmonės 
Valgo

Oficiali statistika parodo, 
kad vidutinis australėnas 
suvalgo kasdien 3,305 kalo
rijas maisto. Amerikoje vi
dutinis kalorijų kiekis iš
puola kiekvienai galvai 
3,240: Kanadoj, 3,170: 
Anglijoj, 2,950.

VOKIETIJA

Rinks Savo Parlamentą

Rugsėjo 6 d. bus renka 
mas Vakaru Vokietijos par
lamentas. Rinkimuose 
smarkiai varžysis dvi parti
jos—krikščionių demokra
tų ir socialdemokratų, šian
dien pirmieji turi mažą per
svarą, bet ar ir ateinančiuo
se rinkimuose krikščionys 
išsilaikys savo vietoje, to 
negalima pasakyti. Labai 
galimas daiktas, kad rinki
mus laimės socialdemokra
tai, kurie šiandien yra 
griežtoj opozicijoj kriščio- 
nims.

cijos buvo “Cotton” kojinių 
fabrikas. Dirba jis ir šian
dien ir savo kojines rekla
muoja—“gražios, stiprios ir 
sveikos nešioti.” O kai jas 
nupeiki, brangias ar pigias, 
visos jos menkos vertės ir 
jau kitą dieną reik nešti 
taisyti.
Ir Kiaulių Viršininkai 
Sabotažninkai

Kalvarijos apylinkės “Ko
munizmo Aušros” kolchozo 
gyvulių viršininkas Petruš
kevičius buvęs nusiteikęs 
prieš kolchozų tvarką ir to
dėl tiekdavęs supuvusius 
šiaudus, tuo budu norėda
mas sukelti gyvulių kritimą. 
Bet. džiaugiasi komunistų 
laikraštis, jis buvo “išaiš
kintas” ir pasamdytas są
žiningas kolchozininkas. 
Komunistų Talmudininkai

Kauno fabrikuose ir Įstai 
gose esą 427 partiniai bū
reliai, o juose 8,253 nariai, 
kurie nagrinėja paskutinio
jo Sovietų Sąjungos komu
nistų partijos suvažiavimo 
nutarimus.
Lenkiškos, Rusiškos 
Mokyklos

T rakuose yra mokyto
jams ruošti mokykla, kurio
je mokoma lenkų kalba 
Naujojoj Vilnioj yra moky 
tojų institutas, kuris turi 
šiuos fakultetus: lenkų kal

ybos ir literatūros, rusų kal
bos ir literatūros ir mate- 

imatikos-fizikos (lenkų ir 
rusų kalbomis).
Šitaip Rūpinasi Invalidais

Invalidų artelės turi savo 
sąjungą, bet ji labai mažai

buvęs atleistas.
Sąjungos vadovybė dar

zacijas. Ji rekomenduoja 
paskaityti “How to Spot 
a Communist,” “Slick 
Tricks of the Commies” ir 
“How Can I Fight Commu- 
nism.”

Labai klysta tie, kurie 
mano, kad komunistus len
gva atskirti dėl jų kraštuti
nių pažiūrų ir mums sveti
mos ideologijos. Didžiausi 
komunistų gynėjai Ameri

jus, o
suprasti, kad 
yra toks pat žmogus.

Pasitaiko ir šiandien 
darbdavių, kurie kreivai 
žiuri i unijas, bet ris augan
ti darbininkų vienybė ver
čia ir juos taikintis.

Paieškau savo dėdės (tėvo brolio) 
Jaozo Andriulionio, kilusio iš Varė- 

US ^auna n*8* Alytaus apskr.. ilgą laiką gy- 
,J , .® , venusio Philadelphijoj. Jis pats ar
darbininkas jį žinantieji praneškite adresu:

Ant. Andriulionis,
245 W. Fifth St.,

So. Boston 27, Mass.
(30)

Įstatymų Leidėjai ir Unijos
Beveik visų valstijų legis- 

laturos baigė pirmojo pus-

Prašau atsiliepti Juozą Šalkauską, 
kurs paskutiniu metu gyveno Vo
kietijoje, Bad-Schwartau, prie Lue- 
becko, o dabar randasi Amerikoje. 
Jis pats ar jį žinantieji pranešk it 

Keleivio” ofisui, 636 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. (30)

mečio posėdžius. Ką lai 
koje yra ne patys komunis- mėjo ar pralaimėjo jose
tai, bet jų pagarboj laikomi jdarbininkai?
/dnmrtci fn rl i va o m i 1 nu* * I UllAC flAlfiki šiol nejkurusi invalidų durniai, vadinami “fello\v Unijos dėjo daug pastan-

artelių Mariampolėje, Ma
žeikiuose, Telšiuose, Vilka
viškyje ir kitur, nors tai pa
daryti buvę nutarta pernai 
vasarą.
Ir Klaipėdoj Kupina 
Rusų Vagiu

Paskaitęs tik vieno komu
nistų laikraščio numerio ei
lutes, liečiančias Klaipėdos 
miestą, randi galybę rusiškų

travelers.’”
Legiono vadovybė sako, 

kad legionas nėra policijos, 
tardymo ar persekiojimo 
organizacija; jam, sako, 
nerupi primesti kitoms tau
toms Amerikos valdymo?! 
būdą. Jis tik stengiasi su
trukdyti išdavikams ir su
klaidintiems asmenims mu
sų tarpe skiepyt mums sve-

pavardžių. Vis tai visokie£mas’ griaunamąsias min
direktoriai, komisarai ir ki-jtl.s‘ . , , te?10?35
tų šiltų vietų paukščiai: Di- g13^1 kelti aikštėn n aiskin
jakov, Eličev, černiavskij, 
Patukov, Vasiljeva, Borov- 
kov, Paniašrilli, Vladimi- 
rov, Mitčenko, Ziskel, No- 
sov, Kulaženko, Popov ir 
tt.

Šiltas vietas jie moka iš
naudoti. Pavyzdžiui, doko 
Nr. 2 viršininkas atleisdavo 
tuos bendradarbius, kurie jį 
Įspėdavo apie vykstančias 
vagystes. Kitas toks direk
torius paaiškėjus išeikvoji
mui liepė paimti kiek trūk
sta iš naujos gamybos.

Žodžiu, ir Klaipėdoj va
gišiauja visokie atėjūnai 
Jie tokie pat kaip ir Vinco 
Kudirkos laikais.

R. Vilkas.

Socialistų Internacionalo 
Pirmininkas

Juo vėl išrinktas Anglijos 
darbiečių generalinis sekre
torius Morgan Phillips: jo 
pavaduotojais išrinkti Va 
karų Vokietijos socialde
mokratų partijos pirminin
kas Erich Ollenhauer ir 
prancūzas Guy Mollet.

ti bet keno priešvalstybinę 
veiklą, apgavingus planus. 
Legionas -nėra priešin-

MEDAUS MIRUSIAM

Leitenantas S. Skinnėr, kuris 
žuvo Korėjos kovose, dabar 
gavo garbia medalį už nar-

APSIVEDIMAI
48 mėty amžiaus, rimtas, blaivus, 

gero charakterio inteligentas našlys 
nori vedybų tikslu susipažinti su 
našle ar panele, taip pat rimta, dora, 
gero budo ir geros išvaizdos. Rašy
kite: (29)

gų norėdamos sutrukdyti 
Įstatymus, priešingus uni 
joms. Tokie Įstatymai bu
vo Įnešti šešiose ar daugiau 
valstijų ir visur buvo, unijų 
pastangų dėka, atmesti. Bet 
nepavyko jų panaikinti ten, 
kame jie jau buvo Įvesti 
anksčiau. Tokie Įstatymai 
yra 12 valstijų. Keturios 
valstijos tik šiek tiek suvar
žo unijų veiklą.

Darbo Departamentas at
žymi daug smulkių unijų 
laimėjimų. Pavyzdžiui, No. 
Dakota atšaukė Įstatymą, 
reikalaujantį skelbti finan- 

isinius unijų rekordus; Ore
gon Įsteigė atskirą institu
ciją darbininkų-darbdarių 
skundams tirti; Alaskoj už-

Mr. B. M.,
636 E. Broadway. 

So. Boston 27, Mass.

Gerbiamoji! Jeigu esi tokia pat 
vieniša kaip aš, kodėl man nerašai? 
Aš esu 48 metų. su patyrimu bizny
je. negeriu ir nerukan, norėčiau su
sirašinėti su mergina ar moterim.

J. Reckus, (30)iHp Kitimą t Constructers, 
Kitimat. B. C.. Canada.

GAIL1OS DILGĖLES
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dė! tų. kurie to
ri pečiuose skaudė ji.- 
mus, inkstų, akmeni

nes ligas, škorbotą. ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
zą ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
$2.0).

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27. Mase.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti sti savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės iSaikvmo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 W«t 301h Street, New York 1, N. Y.
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ei-NORVVOODE MIRĖ Jau vedęs ii- gvvena su
JUOZAS PAKARKLISjrna Woodhaven, N. Y.

--------- i Draugė Styrienė grįžo na
Pereitos savaitės pabai- mo šį antradienį.

goję Noruoode mirė Juozas 
Pakarklis, palikdamas mo
terį ir tris dukteris: Geno
vaitę, Janitą ir Valeriją.

Minkų Radijo Piknikas

Palaidotas
Norvvoodo
bažnytiniu

Velionis

šį pirmadienį 
kapinėse be 

ceremonijų, 
buvo laisvų pa

žiūrų žmogus, ilgametis
“Keleivio'’ skaitytojas ir 
bendradarbis; po savo raš
tais daugiausia pasirašyda
vo Lukšių Juozo slapyvar
džiu. Nors aukštesnio mok
slo nebuvo pasiekęs, tačiau 
turėjo labai aiškią ir svei
ką galvoseną, labai mėgda
vo kritiką.

Juozas buvo jau nebejau
nas žmogus, susilaukęs jau 
80 metų amžiaus, ir per tre
jetą paskutinių metų ne- 
sveikavo. Prieš mirtį buvo 
susirgęs sunkiau ir tris die
nas išbuvo ligoninėj.

Amerikon Juozas Pa 
karklis atvyko prieš 50 me 
tų ir, rodos, visą laiką iš
gyveno Norvvoode. Jaunas 
būdamas uoliai darbuoda
vosi socialistų kuopoj ir ki
tose pažangiose organizaci
jose. Buvo kilęs iš Suval
kijos, nuo Griškabūdžio.

Norvvood lietuvių koloni
ja neteko žymaus savo ve
terano. Jis yra daug čia 
dirbęs ir daug nuveikęs; 
dabar tebūnie jam lengvas 
laisvoj Amerikos žemėj at-

Ponų Minkų vedama lie
tuvių radijo korporacija 
ruošia rugpjūčio, 2 d. didelį 

i pikniką Brocktono Fair 
Grounds darže. Bus kailių 
ir kitokios moteriškos, vy
riškos ir jaunuoliškos ap
rangos paroda ir bus ren-j 
karna “Miss Lithuania ofj 
Massachusetts,” kuriai kon • 
gresmanas McCormack vra!° * Ipaskyręs taurę. Gros Fal
cons orkestras.

Visus maloniai kviečia j 
atsilankyti Steponas ir Va-i 
lentina Minkai, pirmutiniai! 
lietuviškų radijo valandų 
vedėjai Naujojoj Anglijoj.

MAURICE TOBIN MIRĖ

ilsis!
Keleivietis.

MALONI VIEŠNIA
IŠ BROOKLYNO

Scituate vasarnamy, ne
toli nuo Bostono, pereito 
sekmadienio rytą staigia 
mirtimi mirė Maurice J. 
Tobin. buvęs dusyk Bosto
no miesto majoru, Massa
chusetts gubernatorium ir 
ant galo Darbo Departa
mento sekretorium Wash- 
ingtone.

Velionis buvo dar jaunas 
žmogus, vos 52 metų am
žiaus. niekad nesirgęs ir 
jautėsi visai sveikas, šeš
tadienį jis lošė golfą: sek
madienį atsikėlė geram 
upe, bet atsisėdo skaityt 
laikraštį ir susmuko. Tuo
jau pašauktas daktaras ra
do jį jau nebegyvą. Pasi 
rodo, kad jis mirė nuo šir-i 
dies smūgio. Liko dar jau
na žmona, dvi dukterys ir 
sūnūs.

Su Tobino mirtimi de
mokratai neteko gabaus va- 
vo Massachusetts valstijoj, 
o lietuviai gero draugo. Ve
lionis dažnai dalyvaudavo 
viešuose musų susirinki
muose, daug gero yra pa
daręs South Bostono Lietu
vių Kiliečių Klubui ir ki
tiems.

Tobinas buvo pakilęs į 
politines viršūnes savo pa-

KELEIVIS. SO. BOSTON

Ml SišKlAl Pas GUBERNATORIŲ HERTERJ

Iš kairės i cc-’.ię: laivių min. Oswald A. Blumit; Massachusetts gubernatorius Christian A. 
Herter: e.-tę atstovas Luduig .Juht, ir lietuviu atstovas adv. Jonas Grigalus. ši delegacija 
lankėsi pa> gui.ernaloriu ryšium su klaikiųjų Birželio dienų minėjimu ir Įteikė jam raštų, ku
ris aiškina, ką t<>< birželio dienos Pabalčio tautoms reiškia. Gubernatorius maloniai Pabalėio 
tautų atstovus priėmė ir prižadėjo, kur tik galima, vartoti savo įtaką, kad pavergtos tautos 
butu kaip galima greičiau išlaisvintos.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1091) ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broaduay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo
[adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei 

Tel. CO 5-5564

vo mokyklas. Baigė teisių portacijos į tą vietą nėra, 
mokslą, paskui adėjo odųgatima nuvykti tiktai auto- 
prekybą. i oiiunė > kar-mobiliais arba specialiai 
jera prasidėjo r.uo 1927samdytais busais. Surasti 
metų, kuomet jis buvo iš-labai lengva. Štai kelro- 
rinktas 10-tos Bostono vvar-dis:
dos atstovu ?.;a."achusetts Iš Bostono važiuoti iki 
legislaturon. Bostono ma- Lavvrence, Mass.; ten va
jom buvo išrinktas pii mą žiuoti Broadvvay gatve iki 
kartą 1937 metai.-. antrą Haverhill St,; ‘Route 110 
kartą 1941 me‘ais. 1944 važiuoti po kairei iki Route 
metais buvo išrinktas jau ll3y ir šalia tautiško parko, 
valstijos gubernatorium ir.mvlios

Drg. Januškis Stiprėja

Gerai savo brolio ir bro
lienės Eastone globojamas, 
drg. J. Januškis pradeda
atgauti savo jėgas. Neiš- .kenčia

.‘rankasi
jau ir plunksnos 
nepaėmęs.

PASAULIO LIETUVIU 
ŽINYNAS

Vasaros atostogų metu nesi
leisk i kelionę l>e PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa-i 
galba bet kuriame pasaulio! 
mieste atsidūręs greitai su ras; j 
lietuvių kolonijas. įstaigas orga-; 
nizacijas ir atskirus veikėjus. 
Be to. ŽINYNE rasite smulkiai 
išaiškintą naująjį Jungt i niu j
Amerikos Valstybių Walter-j 
McCarren Imigracijos ir Pilie-j 
tybės {statymą, vizų gavimo
įvažiavimo procedūrą, rasite 
plačiai ir suprantamai išaiškin
tą J. A. Valstybių mokyklų sis
temą. kaip įsigyti specialybę ar 
patekti į pelningesnę profesiją

Pakliuvo

atstume, įvažiuosite 
rezignavo is majoro parei-'į Salem Rd. (ten bus iška- 
gų. Kai 1946 metų rinki-, ba, nurodanti kelią į piknF 

ji

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA
Ofiso VaUndoo: m I U 4 

ir m T iki •

54B BROADWAY
BO. BOSTON. IIAM. 

Totofooaa: SOUth Boston 1SSS

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broad»ay 
South Boston 27, Masa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Upham's Corner

DORCHESTER, MASS.

iri

Bostono teisėjas nubaudė .Turėdami ŽINYNĄ jusite, kad 
,500 Bickford batų dirb-jpo ranka jums yra viso pasau- 

iš Jamaica Plain savi- lio lietuvių Įstaigos,
" už tai. kad iie ne-’jos. visuomenininkai

SI 
tuve 
ninkus

Pereitą šeštadienį “Kelei
vio“ įstaigą aplankė draugė 
A mil i ja’ Styrienė iš Brook
lyno. Ji keliom dienom bu
vo atvykusi South Bostonan 
paviešėti pas savo kaimy
nus iš Lietuvos, Petrą ir 
Angelę Četkauskus, ku
riems ji pagelbėjo atvykti 
Amerikon. Viešnia su sa
vo kaimynais apžiurėjo 
“Keleivio” spaustuvę, susi
pažino su visais darbinin
kais (kai kuliuos ji ir anks-!^eg pastangomis ir gabu- 
ciau pažinojo), užsimokėjo 
už laikraštį ir paliko Mai
kiui su Tėvu dovanų vie
nuolika dolerių.

Draugė Styrienė yra sena 
visuomenės veikėja. Buvo 
malonu su ja pasimatyti. 
Besikalbant ji papasakojo 
vieną įdomybę, būtent, kad 
jos sūnūs išmoko lietuviš
kai skaityti ir rašyti iš “Ke
leivio” Maikio su Tėvu pa
sikalbėjimų. Sako, jam iš 
mažens jo tėvas paskaity
davo tuos pasikalbėjimus, 
bet kartais tėvas būdavęs 
kuo nors užimtas, ir sūne
lis ne kiekvieną savaitę gir- 
dėdavęs kaip ginčijasi 
“Maikis su Tėvu.” Tad jis 
apsisprendė išmokti lietu
viškai skaityti ir rašyti, ir 
būdamas apie 7 metų am
žiaus jau savo tėvui paskai
tydavo, ką kalba Maikis ir 
Tėvas. Jaunasis Styra pa
augęs mokinosi žumalizmo, 
paskui buvo porai metų iš
vykęs Lietuvon, kur Kauno 
universitete mokinosi litua
nistikos. Sugrįžęs Ameri
kon jis jau puikiai vartojo 
lietuvių kalbą ir dažnai ra- 
šinėtavo straipsniu? anuo
met Brooklyne ėjusiai “Nau. 
jajai Gadynei.” Dabar jis

ii A. J. NAMAKSY į
KMAL BSTATE * INSURANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON. MASU 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 ORIOLB STBBBT 

Wast Roibary,
Tel. PArkway

organizaci
jos, visuomenininkai, profeso- 
soriai, žurnalistai. rašytojai, 
įvairių religijų dvasininkai ir 
tt. Panašaus leidinio lietuvių 
kalboje dar nėra buvę. žY.VY
NAS būtinai reikalingas kiek 
vienam kultūringam lietuviui. 
Reikalaukite pas platintojus ar
ba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis. 41 W. 83nl St., 
New York 24. N. Y. (32)

7-0402-M.jie ne- 
(overgubernatoriaus ką); nuogia sukti į kairę 6mokėjo už viršlaiki 

•alaimejo Bradfor-'privažiavus raudoną kluoną-titne) pusantro karto dides- 
manas pasikvietė jį!( red barn) irgi bus iškaba;!™0 atlyginimo savo darbi

ninkams.

muose 
vietą pi
dui, irumana.- įeie jĮjrecl barni irgi
Washingtonan ir paskyrė: iš čia suktis 
Darbo Departamento sek-'pusės mylios rasite pikniko 
retorium. Prie republikonųjvieta.
jis tos vietos neteko ir da-; Iš Lovvell, Mass., važiuoti 
bar gyveno savo va-ai ;amy,įl<j Dracut Center,

po dešinei ir už

1

be jokio užsiėmimo. U13, suktis po 
įvažiuoti apie 5 
'Salem Rd. <čia

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

LIetorIa Gydytojas ir CMrargaa

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 no© 7-«
584 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS.

Nuomų Kontrolė Baigiasi
t Federalinė nuomų kon- 

Rotfte;tro^ (užšaldytos rendos) 
baigiasi rugpiučio 1 dieną. 
Jos reikalas paliekamas at
skiroms valstijoms ir mies
tams. Todėl kai kurie mie
stai pratęsia ją toliau.

dešinei ir 
mylias iki 
bus iška-KAIP NUVAŽIUOTI I ,, .. , . . . . .

LDD 21 KP. PIKNIKA'ba>; Cia suktls P° kairei U’’ 
’aip bostoniečiams nurody-

-Keibta.

Išnuomuojamas Kambarys
Prie juros, So. Bostone, išnuo

muojamas gražus kambarys vienam 
asmeniui. Kreiptis telefonu SO 8- 
6902 arba 851 E. Fifth St.. South 
Boston 27, Mass. ,

ta, važiuoti iki pikniko vie
ptos.

Iš Haverhill važiuoti i
Kaip jau buvo 

bostoniškės LDD 21
piknikas įvyks rugoiučioL. .. ,< ,
(Augus:. 16 diena ..4kma-iMc V“en’ M^;.cla P351*

UUonos

dieni), puošnioj lawiencie-| 
čių Pesliakų vasarvietėj, 
prie labai
vadinamo

gražaus ežero. 
Little Island 

'outhside».
mais. Kilęs iš neturtingų 
tėvų, iš pradžios jis parda-'Pond (Camp 
vinėjo laikraščius gatvėse. į Pelham, Nevv 
paskui mokinosi siuvimo apie 7 mylios nuo 
amato ir vakarais lankvda- rence, ?»Iass. Viešos

Hampshire 
Lavv 

Iraus

Maurice J. Tobin

ti į Route 113 ir važiuoti, 
T". Į kaip iš Lawrence’o, iki pik

niko vietos.
Kurie neturi automobilių, 

į tie gali atvykti į Lawren- 
ice’o Lietuvių Piliečių Klu
bą, 41 Berkeley St., kur 
LDD draugai lavvrenciečiai 
stengsis visus nugabenti 
pikniko vieton; bet reikia 
atvykti kluban ne anksčiau 
kaip 10 vai. iš ryto ir ne vė
jau kaip 2 vai. popiet. Kas 
mėgsta maudytis tyrame 
vandeny, tegul pasiima 
maudymosi kostiumą.

Šį kelrodį patartina kiek
vienam iš laikraščio išsi
kirpti. tai niekam nebus 
vargo surasti pikniko vietą. 
Kurie pernai ten buvo LSS 
piknike, tie jau žino be jo
kio kelrodžio.
Pikniko Ruošimo Komisija.

PARSIDUODA
I’ijnai parduodu jrerą jrazinj pečių 

(iras range), sofų (couch), geležinę 
lovą ir paukščių narvą. (30)

Mrs. I,eona;tis,
811 Dorchester Avė., 

Dorchester, Mass.

LOTAS PARDAVIMUI
Stoughtone yra didelis lotas žemės 

pardavimui. Kreiptis šiuo adresu:
N. Liutkus,

26 Revere St., Canton, Mass.
(31,

Išnuomuojamas Kambarys
Išnuomuojamas didelis, erdvus 

kambarys vienam ar dviem asme- 
inim. Gaiima naudotis virtuve. Kai
na prieinama, vieta srrazi (Thomas 
Barki. Skambinti vakarais telefo
nu SO 8-7271. (29,

Pakalbinkime kaimynus ii 
(raugus užsisakyti Kelei

vi- Kaina metams $4.

3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Roxl,uryje parsiduoda labai sreram 

stovy 3 šeimynų. 5-6-6 kambarių na
mas. Platesnių informacijų klausti 5 
telefonu: GA 7-8636. (33l|

PRALEISKITE ATOSTO- 
GAS KALNUOSE

Kviečiame visus savo drau
gus, pažįstamus ir visus lietu
vius atvažiuoti j kalnuotą New 
Hampshire valstiją praleisti sa
vo atostogas ir pakvėpuoti tyru 
kalnų oru.

Dėl rezervacijų prašome ra
šyti :

REI) TOP CAMPS 
THORNTON. N. H.

Kelrodis: Nuo Bostono rei
kia važiuoti No. 3 keliu: pava
žiavus apie 135 mylias rasite 
musų vasarvietę. (29)

Visus kviečia—
Albinas ir Ona Nevierai.

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

869 Bmadway at “<)” St. 
South Boston, Mass. 

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. S0 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus pusi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Brodway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

OBIN
• Thwra. • 8ri. 

aod Saterdav 
TIL 9 F.M.

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

Tel. SO 8-2130
SAV-ON ROOF1VG CO. 

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul I.apenas. Jr., ir 

Alphonse Stecke
Denciam Slogos ir Siena*

Geriausiais "Bird” Kampanijos 
Šingeliah

Apkainavimas (ryka, 
(Free EstiiMte)

Pakalbink bimieriuj pa

siskelbti “Keleivyje,” pa

garsinti savo biznį tarp iie

Tol. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofi’o valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*
447 Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptiekę
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvU- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20 metu.

VAISTAS "AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

B—Vaistas nuo kosuUo. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Eams ui 
kiekvieną numerį $1.00. • Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Jnseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




