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Anglija Nori Pas Save Gamintis 
Atomines Bombas

Prašo Amerikos Techniškų Informacijų Apie Bombų
Gamybų; Prezidentas Trumanas Tarėsi su Savo 

Bendradarbiais; Prezidentas ir Kongresas Tu* 
rėš Spręsti Anglijos Reikalavimų

Praeitos savaitės gale 
prezidentas Trumanas turė
jo “slaptus” pasitarimus su 
savo artimiausiais bendra
darbiais Washingtone. Tuo
se pasitarimuose buvo ap
tartas Anglijos pakartoti
nas reikalavimas duoti jai 
techniškų informacijų apie 
atominių bombų gamybą.

Dar pernai metais Angli
ja nutarė pas save gaminti 
atomines bombas ir tada 
iau prašė Amerikos duoti 
jai techniškas informacijas 
apie bombų gamybą. Bet 
Amerika tą reikalą atidėjo. 
Dabar Anglija vėl pakarto
jo tą reikalavimą ir prime
na, kad atominių bonjbų 
gamyba buvo bendras Ame
rikos, Anglijos ir Kanados 
reikalas karo metu. Tik bai
giant tyrinėjimus ir pasku
tinėse bombų gamybos sta
dijose Anglijos ir Kanados 
mokslininkai nedalyvavo. 
Amerikos kongresas yra 
priėmęs įstatymą, pagal ku
li atominių ginklų gamybos 
paslaptys turi būti laikomos 
tiktai Amerikos vyiausybės 
žinioje ir niekam negali bū
ti išduotos, bent kol Jungti
nės Tautos nepriims atomi
nės energijos tarptautinės 
kontrolės planą.

Anglija dabar nurodo, 
kad jos mokslininkai žino 
visas atominių bombų pa
slaptis, kurios nebėra jokios 
paslaptys. Anglija jau sta
tosi plutono dirbtuvę ir 
Anglija turi urano minera
lų, iš kurių gaunamas ura
nas ir gaminamas plutono 
metalas. Todėl Anglija ga
li ir be Amerikos pagalbos 
pasigaminti atominių bom
bų, bet turės daugiau laiko 
sugaišti ir daug išlaidų pa
daryti, kol įveiks kai kurias 
techniškas kliūtis.

Kaip nuspręs Amerikos 
vyriausybė ir kongresas dar 
nėra žinoma. Neabejoja
mai Anglijos reikalavimas 
sukels daug ginčų ir nuo
monių skirtumų.

Mirė Gelžkeliecių 
Vadas Whitney

Amerikos geležkeliečių 
(trainmen) brolijos pirmi
ninkas, A. F. Whitney, mi
rė širdies liga liepos 16 d. 
Clevelande, sulaukęs 76 me
tų amžiaus.

A. F. Whitney nuo 1928 
metų vadovavo traukinių 
tarnautoju brolijai, kuri tu
ri 214,000 narių 1,145 sky
riuose po visą Ameriką. A. 
F. Whitney pagarsėjo 1946 
metais, kada jo vedama 
unija kartu su garvežių in
žinierių unija paskelbė gelž
kelių streiką, kurs tęsėsi dvi 
dienas ir buvo suparaližavęs 
visą kraštą. Vyriausybė tą 
streiką sulaužė ir po to 
Whitney žadėjo daryti vis
ką, kad prezidentas Truma
nas nebebūtų išrinktas pre
zidentu. Bet 1948 metais 
A. F. Whitney susitaikė su 
prezidentu Trumams ir ap
leido H. Wallace partiją.

Plieno Komisija 
Pradeda Tyrinėti

Prezidento Trumano pa
skirtoji “faktų tyrinėjimo 
komisija” plieno pramonėje 
šį pirmadienį pradėjo ap
klausinėti plieno darbinin
kų unijos ir plieno kompa
nijų liudininkus. Komisija 
per 45 dienas turi ištirti pa
dėtį plieno pramonėje ir ta
da padarys savo pasiūly
mus, kaip bagti ginčą tarp 
plieno darbininkų ir kom
panijų dėl uždarbių pakėli
mo ir dėl davimo pensijų 
plieno pramonės seniems 
darbininkams.

Į plieno tvrinėjimo komi
siją prezidentas paskyrė 
profesorių C. R. Daugherty, 
buvusį teisėją S. I. Rose- 
man ir advokatą D. L. Cole.

ŠVEICARIJA PAKELIA
LAIKRODŽIŲ KAINAS

Suspendavo
Du Generolus

Armijos sekretorius Gor- 
don Gray laikinai suspen
davo du armijos generolus, 
generolą majorą Alden H 
Waitt ir generolą Herman 
Feldman. Tardymas paro
dė, kad jie netinkamai ėjo 
savo pareigas ir davė infor
macijas biznieriams apie 
armi’os užpirkimus ir už 
pirkėjus. ’

. Senato komisija jau ku
ris laikas daro tardymą dėl 
armijos užpirkimų ir atra
do, kad kai kurie biznieriai 
tarpininkai pasidaro sau 
pelnų iš tarpininkavimo ar
mijos užpirkimuose. Įta
riamieji generolai suspen
duoti laikinai, kol tardymas 
parodys, ar jie yra kalti ar 
nekalti. Bet kol tardymas 
eina, jie yra atleisti iš par
eigų

Šveicarijos laikrodininkų 
sąjunga skelbia, kad šveica
ru laikrodžių kainos pake
liamos nuo 8 iki 16 nuošim 
čių. Laikrodžiu kainos ke
liamos dėl padidėjusių ga
mvbos išlaidu. Šveicarijos 
laikrodininkai sako, kad 
dabar visos valstybės sten
giasi suvaržyti Šveicarijos 
laikrodžių įvežimą.
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ČIA ŽUVO 13 AMERIKOS ŽURNALISTŲ

Paveiksle matyti orlaivio griuvėsiai Indijoj, netoli Bombay miesto. Tas orlaivis 
vežė iš Indonezijos 45 keleivius, ju tarpe 13 žymiy Amerikos žurnalistų. Nelaimėje 
visi keleiviai žuvo. Amerikos spaudą sujaudino žuvimas keliolikos gerų plunksnos dar
bininką.

Čankaišekas Vėl Plyt nėšių Unija
Vadovauja Kovai Skundžia Savo Vadą

Reikalauja Kori
doriaus^ į Vakarus
Berlyno majoras E. Reu-

Šią Savaitę Senatas Balsuoja 
Atlanto Faktą

Svarsto Pagrindinius Amerikos Užsienių Politikos Klau
simus; Opozicija Kartoja Atgyventus Izoliacininkų 

Argumentus; Laukiama, kad Senatas Dviem
Trečdaliais Balsų Paktą Patvirtins

Kinijos atsistatydinęs; Plytnešių unijos nariai 
prezidentas, generolas Čan-jKansas City, Mo.. apskundė:ter kreipėsi į Vakarų vals- 
kaišekas, vėl stojo priešą-' teismui savo pirmininką, i lybių kariškus viršininkus 
kyje kovos prieš Kinijos ko- kongresmoną T. Leonard1 Berlyne ir siūlo, kad jie rei- 
munistus. Jis skelbia, kad Irving, kad jis pasisavinęs kalautų iš Rusijos leidimo 
nacionalinė Kinija įkūrusi. unijos pinigus ir išleidęs sa-
“aukščiausią tarybą” vado-'vo reikalams. Nariai pra 
vauti kovai prieš komunis- šo teismo padaryti patikri 
tus ir tos tarybos priešakyje nimą unijos knygose ir pri 
stovi generalisimas Čankai- versti kongresmoną sumo- ridorių” į vakarus ir netu- 

kėti paimtus pinigus i uni-1 retų tame koridoriuje truk- 
v-s'jos kasą. Unijos nariai sa- dyti susisiekimo, 

dar tikisi {rauti pagalbos iš ko- kad kongresmenas T. L. Dabartiniu laiku rusai 
Amerikos savo k^v-ai prieš’ "in«-“ kitais,u"j: 'ieną diena praleidžia au- 
Rasįjos remiamus, komunis-Į XX Xmat M

„iui ’ir kitas Azijo^aisty- un^

Des* [skunde išvardija daug kon-
gresmono ir unijos vadų ne-

Berlyno miestui laisvai su
sisiekti su vakarine Vokie
tija. Tuo tikslu rusai turė
tu pripažinti “Berlyno ko

šekas
Nacionalinė Kinija

Nežiūrint Sausrų
Derlius Geras

Žemės ūkio departa
mentas liepos mėnesio pra
džioje apskaičiuoja, kad šių 
metų kviečių derlius bus ge
ras ir duos 1,188.000,000 
bušelius kviečių. Jei prie 
to pridėti 300,000,000 buše
lių kviečių, likusių iš praei
tų metų derliaus, tai Ame
rika ateinančiais metais ga
lės išvežti ne mažiau, kaip 
450 milionų bušelių kviečių 
i užsienius ir turės 480 mi
lionų bušelių žmonių duo
nai, 220 milionų bušelių gy
vulių pašarui ir sėkloms, o 
ateinančių metų derliaus su
ėmimo laikui dar liks 350 
bušelių.

Šių metų derlius birželio 
mėnesio pradžioje buvo nu
matomas 148 milionais bu
šelių geresnis, bet sausros 
per birželio mėnesį derliui 
žymiai pakenkė.

Komų derlius šiais me
tais duos 3,530 milionų bu
šelių, arba tiktai 120 milio
nų bušelių mažiau, negu re
kordinis pernai metų der
lius.

Prancūzai Teisia
Otto Abetz’ą

AUSTRALIJOS 
ANGLIAKASIAI GRĮŽTA 

PRIE DARBO

teisėtų pasielgimų ir prašo 
imtis žygių sauvaliautojams 
sudrausti.

i
Australijos anglių kasyk-i 32 Įtariami 

lų darbininkų streikas dari 
tęsias, bet kai kuriose ka- Šnipai G ai-O r IZOS 
syklose darbininkai jau pra
deda grįžti prie darbo ir
nebeklauso komunistinių 
unijos vadų įsakymo tęsti 
streiką. Dėl streiko visa 
me krašte labai trūksta ang
lių ir ypač skaudžiai jaučia
mas anglių trukumas namu

Amerikos kontršnipinėii- 
mo įstaiga skelbia, kad 32 
užsienių komunistai, kurie 

į yra įtariami šnipinėjime 
Rusijos naudai, gavo vizas 
įvažiuoti i Ameriką ir čia 
eina įvairias pareigas Rusi

5iUvr«.,7 risi ’r los pavergtųjų kraštų
-- os diplomatinėse atstovybėse.

Virš to vizas gavo 29 aukš
ti komunistai, kurie gali bū
ti Rusijos šnipais ir. tur būt, 
dirba prieš Amerikos inte
resus.

žiemos.

Atskrenda Orlaiviais 
Lietuviai

Orlaiviais iš Europos į! Ta pati įstaigas sako. kad 
New Yorką atskrenda šias^l komunistas, dirbęs užsie-

tomobilius ir traukinius, o 
kitą dieną vėl sulaiko susi
siekimą ir tokiu budu bet 
kada gali užsmaugti Berly
no aprūpinimą prekėmis ir 
maistu.
REIKALAUJA

SUSPENDUOTI 
GEN. VAUGHAN

Tyrinėjimai dėl netikslu
mų armijos užpirkimuose 
tęsiami. Du generolai jau 
suspenduoti dėl kilusių 
prieš juos įtarimų. Atstovų 
ramu ginkluotų pajėgų ko
misijos narys, Mr. Shafer, 
iškėlė reikalavimą, kad pre
zidentas Trumanas suspen
duotų savo asmeninį pata
rėją, generolą Vaughan, 
nes, sako, jis irgi esąs pri
sidėjęs prie skandalo armi
jos užpirkimuose. Nei ge
nerolas Vaughan, nei prezi
dentas Trumanas dėl to rei
kalavimo dar nieko nesakė.

FLORIDOJ KILO
RASINES RIAUŠĖS

Paryžiaus karo teisme 
presidėjo bvla Otto Abetz. 
buvusio per karą Hitlerio 
ambasadoriaus Paryžiuje. 
Otto Abetz yra teisiamas, 
kaip vokiškas karo krimina
listas. Jam keliamas kalti
nimas, kad jis “pasiūlė” Vi 
chy milicijai nušauti buvu 
sį prancūzu vidaus reikalu 
ministeri Mandel ir siūlė 
nušauti L. Blum ir kitu 
prancūzų demokratijos va
dus.

O. Abetz pagarsėjo dar 
prieš antrą pasaulinį karą, 
kada jis buvo Paryžiuje, 
kaip neoficialus Hitlerio 
agentas ir atlikinėjo “Fueb- 
reriui” šnipo ir propagan 
disto pareigas Prancūzijoj. 
Jam gręsia mirties bausmė.

JOHN SNYDER LANKOSI 
TURKIJOJ

Senatas dabar svarsto 
Atlanto Gynimosi Sutarties 
patvirtinimą. Tam reikia 
dvejų trečdalių senato bal
sų ir 33 senatoriai gali su
tartį atmesti. Balsavimas 
dė sutarties patvirtinimo 
bus daromas šį ketvirtadie
nį, jei paskutinį momentą 
nebus atidėtas.

Senato debatai sprendžia 
pagrindini Amerikos užsie
nių politikos klausimą. 
Opozicijos kalbėtojai kar
toja senus izoliacininkų ar
gumentus, kad Amerikai 
nėra reikalo įsitraukti į Eu
ropos ginčus ir kad pavojin
ga yra ginkluoti Europos 
valstybes, juo labiau, kad 
dabar iždas pradeda turėti 
nedateklių.

Atlanto sutarties šalinin
kai sako, kad dabar Ameri
ka negali trauktis iš vado
vavimo laisvajam pasauliui 
prieš totalitarinį Rusijos 
imperializmą. Jei Amerika 
tą padarytų, tai tiktai pa
greitintų karą ir paliktų 
Europos valstybes nepasi
ruošusias tam karui.

Prieš Atlanto paktą pasi
sakė republikonų vadai Ro
bert Taft ir Kenneth Wher- 
ry, bet republikonų vadai 
tame klausime nėra vienin
gi ir laukiama, jog Atlanto 
paktas bus patvirtintas.

‘Bažnyčia Musų 
Didžiausias Priešas'

Amerikos iždo sekreto 
rius John Snyder lankosi 
Europoje ir turėjo plačiu- 
pasitarimus su Anglijos, 
Prancūzijos, Belgiios ir k i 
tų Europos valstybių va-

Čekoslovakijos komunis
tų partija paskelbė “mani
festą’’ į gyventojus ir kvie
čia visus “sutriuškinti” ka
talikų bažnyčios ierarchiją 
ir nugalėti “musų didžiau
sią priešą—bažnyčią.” Ko
munistų partija sako, kad 
nesutriuškinus bažnyčios, 
komunizmas negali įsigalė
ti Čechoslovakijoj. Kartu 
kompartija sako, kad ji 
“nori dUoti progos geriems 
katalikams atsikratyti nuo 
vadų, kurie mums kenkia.” 
Kompartija sako, kad ji ne
nori sunaikinti bažnyčią, 
bet tik negerą bažnyčios 
tvarką, kurioje bažnyčios 
vadai netarnauja komunis
tų diktatūrai.

VISI DIDMIESČIAI
PRAŠO PAGALBOS

Naujas butų statybos bi
lius numato pastatyti per

Gvatemalos respublikoje, 
Centralinėj Amerikoj, eina 
kariškas sukilimas prieš 
prezidento Juan Jose Are- 
valo režimą. Maištininkai 

, įsiveržė į vyriausybės ra
mus Gvatemalos mieste ir 
laikosi prieš vyriausybės ka
riuomenės tankus. Ir vy
riausybė ir maištininkai 
perspėjo gyventojus neiti į

Stves, kad neatisitiktų ne- 
mė. ,

dienas 8 lietuvių tremtinių1, nių komunistų organizaciją Groveland, Fla., mieste fptjs ' Dabar iis vyksta iš še^ius metus 810,000 naujų, 
šeimynos. Atvyksta: l?e. irgi gavo vizas įvažiuoti kilo rasinės riaušės. Minia Graikijos i Turkija susina- butM- Veik visi Ame-

JiAmevką' V,S1R?iS«g’n-lno-tU baltų žmoni^ isi-įžinti su turkų finansine pa
tiems komunirtams ir Ku įveržė į negrų gyvenamus dėtimi 
sijos šnipams davė valsty-, kvartalus ir pradėjo terori- 
bės departamentas. Dabar zuoti žmones. Du negrų gy

venami namai buvo sude-

Mečys Bankauskas. Liu
da Jablonskienė, Petras 
Kriščiūnas, Leonardas Jo- 
čvs, Juozas Mackevičius, 
Salomėja Norkeliunienė, 
Veronika škėmaitė ir Ago
ta Škėmienė.

Prezidento Kalba Chicagoj

Prezidentas Trumanas šį 
antradienį Chicagoje kallba

eina tyrinėjimas, kiek so
vietiškų šnipų dirba prie ginti. Baltųjų minia todėl
Jungtinių Tautų organiza- įniršo prieš negras, kad 
cijos ir įvairiose satelitų praeitą savaitę ten buvo 
ambasadose.

GRAIKU PARTIZANŲ ' 
DIDELI NUOSTOLIAI

Graikijos kariuomenė 
areštuoti du negrai, kurie praneša, kad per dvi savai-1_ IA* __ * Pkaltinami išprievartavę vie-tes siaurės Graikijoj buvo

rikos didieji miestai jau tu
ri paruošę planus statybai 
plėsti ir prašo federalinės 
valdžios paramos tam rei
kalui. 61 miestas jau turi 
išdirbtus planus ir skirs sa
vo lėšas butų statymui.

Šią savaitę atstovų rūmai 
svarsto administracijos pa
siūlytą biliu apie palaikymą 
farmų produktų kainų. Bal-

^ESKOTOJA^TURKIJOJ ną baltą, 17 metų moterį ir Užmušta ir paimta į nelais-
__  primušę jos vvrą. Dabar vę L418 partizanų. Grai-

A. J. Smith, amerikietis, jau trys negrai dėl to kalti-, kų armijos nuostoliai per tą savimas įvyks ketvirtadienį.- - - « i • ‘ _A_ 1_ _________  - __ a? 11-’? ' Inilrn mimilAOO l’TOSoldiers’ Field masiniame ir jo bendradarbiai atvyko nimo yra uždaryti kalėji- pat laiką buvo 81 kareivis 
“Shriners” organizacijos į Turkiją. Jie lips i Arara- me, o ketvirtas dar ieško- užmuštas, 252 sužeisti ir 14 
mitinge. j tą ieškoti Nojaus Al ką. .mas. dingusių be žinios

Ginčai atstovų rūmuose yra 
labai karšti dėl to biliaus. 
kos. ____ .
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PLIENO TAIKA

Streikas plieno pramonė
je, kurs turėjo prasidėti lie
pos 16 d., atidėtas 60-čiai 
dienų. Prezidentas Truma
nas to streiko išvengė ne
panaudodamas Taft - Hart- 
ley Įstatymo jam suteiktų 
Įgaliojimų.

Pagal prezidento pasiūly
mų tapo sudaryta “faktų ty
rinėjimo komsiija” iš trijų 
prezidento paskirtų narių. 
Ta komisiją per 45 dienas 
turi sulinkti visus davinius

rių, kovingą ir pažangią 
unijos vadovybę.

Automobiliu darbininkų 
unija griežtai pasisakė prieš 
komunistų drumstą ir para
zitizmą unijose ir pasiūlė 
griežčiausią priemonę apsi
valyti nuo komunistų unijo
se: būtent, konvencija siū
lo ateinančiai CIO unijų 
konvencijai nutarti atimti 
čarterius iš komunistų ve
damų unijų ir tuo budu ap
valyti CIO unijų judėjimą 
nuo bolševizmo drignių. 

Įdomiausias unijos tari-

KELEIVIS. SO. BOSTON
HOI.LYWOODO IVAIGtDCIŲ VESTVVCS

Holly»ood0 “žvaigždynas** aprūpina visą Ameriką ži
niomis apie garsias Žvaigždžiu vedybas ir divorsus. Pa
veiksle matyti du naujavedžiai, aktorka Jennifer Jonės ir 
jos vyras D. O. Selznick.

apie plieno pramonės dar-j mas buvo sudaryti 10,000 
bininku reikalavimus iri 000 dolerių kovos fondą, 
plieno pramonės savininkų
pajėgumą patenkinti dar
bininkų reikalavimus nepa- 
keliant plieno išdirbinių 
kainų.

Plieno kompanijos pra
džioje buvo labai priešingos 
prezidento pasiūlymui. Jos 
reikalavo, kad prezidentas 
pasinaudotų Taft-Hartley 
biliaus jam suteikta galia 
atidėti streiką ir visai nesi
rūpintų tyrinėti, ar plieno 
pramonė gali darbininkų 
reikalavimus patenkinti ar 
ne. Ypatingai didžiosios

kaipo “raktą į sėkmingas 
derybas.” Nepaprastas ko
vos fondas bus naudojamas
tiktai streikų atsitikime į________ ■
šelpti savo narius. Kon-; • • 1 • • 1 7 !•
veneijos ^legatai siūlė, Į\/Įusu Į autminkai ir V adizmaskad streikų fondas butų di
desnis, bet unijos vadovybė 
siūlė pradžiai nutarti, jog 
metų bėgyje visi dirbantieji 
unijos nariai per 12 savai
čių gali buti apdėti po 1 do
lerį nepaprasto mokesnio Į 
streikų fondą.

Streikų fondo sudary
mas šiuo metu reikalingas

Rašo V. KIMONTAS
1926 metų gruodžio 17 d. 

nakti i posėdžiavusio Lie
tuvos Seimo salę Įsiveržė 
aviatorių karininkų gink
luota grupė ir pareikalavo 
iš prezidiumo, kad Seimas 
išsiskirstvtu. Kuomet Įsi

minė Įsikurti, Įsigijant bu
vusio dvarelio centrelĮ, ūki, 
namą, pelningą malūną, 
šiokią tokią Įmonėlę, prisi
šlieti prie šilto biznelio. 
Tarp jaunųjų karininkų at
sirado žmonių su lakesnėplieno kompanijos buvoldėl derybų su Fordo kom- ....faktų tyrinėji- panija dėl uždarbių pake- «'zellal .b,,vo nus, ambicuotnjs, kūnepriešingos

mo komisijai” ir pati di-įlimo ir dėl senatvės pensijų 
džiausią plieno kompanija, bei socialinio draudimo.

keno vardu tas reikalauja-į ve laikė pašauktais vaidin-j

United States Steel Corpo
ration, tik paskutinį mo
mentą protestuodama priė
mė prezidento pasiūlymą.

Taika plieno pramonėje 
yra didelis prezidento Tru-

Fordo dirbtuvių lokalai jau 
yra nutarę streikuoti ir dar
bo sutartis yra pasibaigusi 
šio mėnesio pradžioje. To
dėl jei dabar pradėtos de
rybos su Fordo kompanija

mano laimėjimas. Jam pa- nebus sėkmingos, tai strei-
vyko išvengti streiko pa 
grindinė j pramonės šakoje

kas gali bet kurią dieną 
iškilti dėl pagrindinių dar-

visai nesinaudojant savo, bininku reikalavimų.
icrollmimaic triii-iiizvc.XX V* X iam 1 J*----
duoda Taft-Hartley bilius. 
Matomai prezidentas neno
rėjo to Įstatymo Įgalioji
mais naudotis todėl, kad jis 
pakartotinai yra pasisakęs 
už to Įstatymo atšaukimą.

Dabar trijų komisija, i 
kurią prezidentas paskyrė 
Caroll R. Daugherty, Sam- 
uel I. Rosenman ir David 
L. Cole, per 45 dienas da
rys apklausinėjimus ir tik 
gerai susipažinus su plieno 
pramonės padėtimi padarys 
savo pasiūlymus.

Darbininkų unija reika
lavo pakelti uždarbius ir 
ypatingai unija reikalavo 
senatvės pensijų darbinin
kams ir socialinio draudi
mo.

Pensijų reikalavimas dar
bininkų akyse dabar yra 
daug svarbesnis, negu už
darbiu pakėlimas. Pensi
jos reiškia SAUGUMĄ dar
buose, pensijos užtikrina 
darbą senesniems darbinin
kams, kurie dabar dažnai 
metami iš darbo tik dėlto, 
kad jie kompanijų viršinin 
kams atrodo “seni”; pensi 
jos reiškia užtikrintą duo
nos kąsnį senatvėje.

Paskyrimas faktų tyrinė
jimo komisijos plieno pra
monėje nereiškia, kad toje 
pramonėje nūn viešpataus

ATLANTO PAKTAS

Senato visuma svarsto 
Šiaurės Atlanto Gynimosi 
Paktą. Bet ne tiek tą pak- 
svarsto, kiek ji velia.

Kada ėjo apklausinėji
mas dėl Atlanto pakto se
nato užsienių reikalų komi
sijoj, tada visi atsakomin- 
gieji visuomenės atstovai 
pasisakė už tą paktą. Se
nato užsienių reikalų komi
sija vienbalsiai siūlė tą pak
tą patvirtinti. Visuomenė
je irgi visai nesijaučia opo
zicijos prieš paktą.

Bet keli republikonai se
nate bando pakto patvirti
nimą sutrukdyti ir ypač se
natorius R. Taft norėjo pa
sirodyti, kad reakcingas ir 
siauražiuris izoliacionizmas 
vis tebėra gyvas jo galvoje. 
Jis siūlė Atlanto paktą nu
mesti Į šiukšlyną ir vietoje 
jo paskelbti, kad Amerika 
praplečia Monroe doktriną 
iki Europos.. . . Tiktai tiek 
Pagal Taftą to gal užtektų, 
kad Rusijos imperialistai iš
sigąstų ir nebesikėsintų į 
Europos tautų saugumą.

Tafto argumentai prieš 
Atlanto paktą buvo labai 
skysti ir nedaro jokios gar

ti tautos gyvenime ir poli
tinę rolę, kuri, jų suprati
mu, labai gražiai derinasi 
su karininko uniforma. De
mokratinė santvarka, dargi 
atsistojus po 1926 metų 
rinkimų valdžioje “kairia
jai” vyriausybei, žadėjo 
maža gero ir dalį karinin
kijos palenkė Į perversmą. 
Bet ne ji buvo Įvykių svar
bioji kaltininkė. Ji tebuvo 
interesuota vykdytoja.

O kas buvo tuomet dar 
paslaptingas ir Seimui ne
pasakytas vadas? Kaip vė
liau paaiškėjo, vadas buvo 
čia pat Seime. Karininkų 

k j | i isiveržimo momentu, “va-
mokratiniu budu rinkti tau- “‘į0?? ž?onos
tos autuvai, kuriems tauta lskv,esta?:. apleido Seimo
patikėjo tol mesni valstvbės -«*>a ™.an>'t' (
reikalu tvarkvma'. kaip' tik kiams. «><iova>iti. Bet tai 
šiuo momentu buvo taip pat tautos rinktas

ma, trumpai buvo atsaky
ta: VADO!

Demokratiškai atsikūlu
siai ir tik šešerius metus de
mokratiškoj santvarkoj gy
venusiai Lietuvai tai buvo 
tragiškas ir tik vėliau pil
nai Įsisąmonintas momen
tas. Musų tauta, nuo pat 
šio šimtmečio pradžios Įsi
jungusi i kovą už Lietuvos 
nepriklausomybę, už jos de- 

Jmokratini sutvarkymą, pa- 
siliuosuojant nuo Rusijos 
caru despotijos, savųjų bu
vo pareikalauta, kad atsisa
kytų dešimtimis metų puo
selėtų ir pagaliau laimėtų 
siekimų.

Reikėjo laukti

ras savyje 
drąsos smurtui pasipriešin
ti. Juk visi jie buvo pri
siekę sąžiningai eiti atstovo 
pareigas, o tų pareigu vy
riausia buvo ginti respubli
kos konstituciją ir jos de

giau reiškia, kaip “kanapių 
diedas.” Išorės vėjų ir sa
vo ambicijos “motorizuoja
mas” jis tegali žvirblius 
baidyti. Kuo gi rėmėsi per
versmą dalydamas musų 
“vadas”? Rėmėsi neaiškio
mis jėgomis. Ir ne tiek vi
suomenėje jau esamomis, 
kiek ateityje laukiamomis 
ir žadančiomis atsirasti.

“Vadas” ir pats, atrodo, 
nebuvo perdaug linkęs at
siduoti kariškųjų avantiū
ristų globon ir iš Lietuvos 
daryti Meksiką. Į ką jis 
galėjo pretenduoti pačioje 
visuomenėje, tai i ambicin
gos inteligentų dalies, prie
šingos aktivėjančios liau
dies veržlumui, sau palan
kumą; galėjo tikėtis prita
rimo stambesniųjų musų 
ūkininkų, kurie buvo linkę 
užimti ūkiniame gyvenime 
žemės reformos likviduotos 
dvarininkijos vietą. Jau per 
užpakalines “vado” buto 
duris, nesunkiai jiems bu
vusiose sąlygose atidaro
mas, greiti buvo prašyti jo 
pagalbos ir paramos patys 
reformos “nuskriaustieji”— 
musų neišsišerią iš vargo 
plauko zubrai.

Į ką, atrodo, daugiausiai 
vilčių dėjo “vadas,” tai i 
biznio žmogų. Tuo metu 
mes, vakar teatėję iš kaimo, 
dar jo neturėjome. Bet no
rinčių pasidaryti bankinin- 
gais, stambiais rangovais, 
fabrikantais, stambiais pirk
liais, didelių namų savinin
kais, transporto firmų val
dytojais, blogesniam atsiti
kime kad ir dvarelio savi
ninkais, netilpo Kauno ka
vinėse ir net Laisvės Alė
joj. Pas tuos plačių užsi
mojimų žmones tetruko ma
žo daikto—kapitalo ir suge
bėjimo greit jį padaryti. 
Bent didžiulei musų versli- 

! ninku daugumai, naujai no
rinčiai gimti lietuviškai bur
žuazijai, skersai kelią stojo 
“žydas,’’ jau užėmęs musų 
gyvenime pelningiausias 
vietas. Visiems buvo aiš
ku, kad naujagimis, be vals
tybės žinduko neaugs. Bet 
tikėtis, kad demokratinėj 
santvarkoj prie to žinduko 
bus lengva prisimušti ir pa
stoviai juo maitintis, nebu
vo didelio pagrindo.

Ir dėlto reikėjo likviduoti 
tas “nebaigiamų rietenų liz
das”—Seimas. Su Seimu

Kas Savaite
Lietuvių Kongresas

. tatura gyveno
Amerikos Lietuvių Taiy- nesj/> 

ba šaukia Amerikos Lietu- - -

bažnyčia ir komunistų dik- 
“medaus mė-

____  ____ Čechoslovakijos
vių Kongi’esą New \ orke, i j|.tatol.įaj skelbia, kad ka- 
lapkričio 4, 5 ir 6 dienas. talikų bažnyčios vadovybė. 

Visos lietuviškos organi-1 priešakyje su arkivyskupu 
zacijos, kolonijų veikėjai ir Beranu, yra “išdavikai” ir 
kiekviena* lietuvis turi iš- jie žada Vatikano įtaką Ce-
zacijos
kiekvienas lietuvi 
girsti A. L. Tarybos balsą 
ir ruoštis musų kongresui

Dabar

Jie
choslovakijoj ‘sutriuškin
ti.” Komunistų diktatūra

Tenebunie nė vienos kolo-į siekia bažnyčios priešakyje

kun neatsilieptų t 14 na>iu> urimv»uw»u.
timą. Laiko pasiruošimui rie dienos metu laikys nu
turime ištisus tris mėnesius, šias ir sakys pamokslus, o

nakčia raportuos politineiMusų kongresas turės pa- . . . mu av
reikšti lietuviškos Amerikos j {>.„ įf griekbs.
protesto balsą pnes mu^ų •

ave-

bės republikonų partijosj,. iv nūn viu^uavau? _  j • • • i • ▼
taika, bet kelias Į susitari- ^u”fiausiai galvai. Jo pa
mą ir priešingumų išlygini
mas bus lengvesnis.

DIDŽIAUSIOJ UNIJOJ

sisakymą galima suprasti 
tiktai, kaipo bandymą pa
jodinėti izoliacionizmo ark- 
liuku ir pažiūrėti, ar tas 

' arkliukas negalėtų kartais
Praeita savaitę posėdžia- J)a.ailarnauti jam joti i Bai- 

vo didžiausios darbininkų Namą . . . 
unijos—automobilių darbi-
ninku—metinė konvencija 
Milwaukee, Wis., mieste.

Unijos konvencija per
rinko unijos vadovybę ir iš 
trečio karto unijai vadovau-

BRAZILIJA TIKISI
PASKOLOS IS USA

Brazilijos vyriausybė ve
da derybas su Washingtonu

ti išrinko Walter Reuther dėl paskolos Brazilijos 
ir jo šalininkus. W. Reu-' ukiui kelti. Brazilijos vy- 
tber ir jo šalininkai buvo riusybė sako, kad paskola 
išrinkti milžiniška balsų bus sunaudota visai eilei 
dauguma. Opozicija prieš pramonės šakų išplėsti Bra- 
W. Reuther vadovavimą; žili jo j ir, jei paskola bus 
buvo visai nusmelkta ir vos suteikta, tai Brazilija nebe- 
tesurinko 8 nuošimčius bai- turės “dolerių trukumo” 
% Tn? 8avo žy^u di’ prekėms ir įmonių įrengi- 
džiausloji unija išrinko šva- mams pirkti Amerikoj.

senosios tėvynės Lietuvos 
pavergimą, prieš musų tau
tiečių Lietuvoje persekioji
mą ir musų tautos naikini
mą.

Jei mes vieningai pasisa
kysime, musų balsą išgirs 
ir Amerikos visuomenė bei 
vyriausybė. Jei nepagailė
sime pastangų, Lietuvių 
Kongresas galingai nu
skambės po plačią Ameriką 
ir prisidės prie laisvojo pa
saulio sąžinės atbudimo.

Berlyno Blokada
Spaudoje mirgėte mirga 

žinios apie Berlyno bloka
dą. Vieną dieną blokada 
“nuimta,” kitą dieną ji vėl 
Įvesta, paskui vėl ateina ži
nios, kad rusai “jau pralei
džia trokus,” paskui jie 
juos vėl sulaiko, čekiuoja, 
tikrina, knaiso ir vėl lei- 
džia-neleidžia.

Gaunasi tikra mįslė. Ar 
blokada nuimta, ar ne?
Tikrai niekas nežino A 4.- nv

Totalitarinė diktatūra ne
pakenčia sąžinės laisvės ir 
negali leisti veikti jokiai 
nepriklausomai organizaci
jai. Bažnyčia nėra išimtis. 
Sąžinės laisvė yra galima 
tiktai demokratinėj tvarkoj.

Ir Tafta* Gera*
Bolševikų “Laisvė” gar

bina kiekvieną Amerikos 
politikierių, kurs tik pasisa
ko prieš dabartinės admi
nistracijos politiką. Tegu 
išeina koks juodžiausias re
akcininkas prieš Atlanto 
Paktą, “Laisvė” tuoj toki 
reakcininką laimina ir rodo 
kaipo pavyzdi visai Ameri
kai.

Dabar Maskvos mazgotė 
pradėjo girti senatorių Taf
tą už tai, kad jis pasisakė 
prieš Atlanto paktą. Pagal 
“Laisvę” R. Taftas “žino, 
jog milžiniškas žmonių dau
gumas yra nusistatęs prieš 
Šiaurės Atlanto Paktą.”

atstovas, prisiekęs šventai 
eiti savo pareigas. Dar dau- ...... . .
giau. Tai buvo asmuo, ku- likviduoti visą demokratinę
ris nuo gimnazijos suolo dė
josi Į tautos atgimimo są
jūdį, o būdamas universi
tete laikė save demokratumokratinę santvarką. Bet lt , . , .

kam šiuo momentu buvo. ‘J kur> la‘k».buvo net grę 
progos stebėti atstovų vej_ Siamas pavojaus, kad ne 
dus! tas galėjo matyti keis- I socializmų. Taip
tą vaizdą. Gretimai ap- 
stulpusių matėsi džiaugsmu!

“blogai” neatsitiko. Bet 
ko iš jo visuomet buvo ga-

santvarką ir pagaliau pada 
ryti “tvarką.”

Tvarkos labai laukė “ge
riausi tautos sūnus,” many
dami, kad jie turi atsistoti 
gyvenimo priešakyje; jie 
turi tautą atstovauti visam 
jos gyvenime ir ypač ūki
niam. Ir kai jų buvo maža

rodo, kad rusai, “‘nuobo
džiaudami” apie Berlyną, 
vieną dieną ima amerikie 
čių ir anglų troku 
ti,” o paskui, kai jiems pa
kyri tas darbas, jie juos 
vėl praleidžia, iki naujo 
siutimo. . . .

“Keturi didieji” sutarė, 
pasirašė ir paskelbė, kad 
blokada nuimta. Bet su ru
sais niekada niekas nežino, 
ar jie susitarimą pildys, ar 
laužys. Jie daro, kaip jiems 
patinka, o susitarimai jiems 
nieko nereiškia.

“žino”

niS&te veid^T" Tr7uUfeWn|li'na tikėtis, tai kad jis, pats >r jie buvo dar silpni, reikė- 
nu.Aitę \eioai. lr. tų \ eidų Į.. v»r«rin<rn nkininkn J° perversmo, reikėjo tokio
buvo pastebėta kaip tik de-' past|t^je dėjęsis Į politine “vado,” kuris neužmirštų 
siniųjų eilese, kur priešai- Paslogej.’- v p- ę inos visus naclostvti- e-e-
kos šventumas ypatingai) a^nenor^ ̂ krnst^ ke^ I riausiai, kad glostomąją
yra garbinamas. Nesulai- Ho artojuį j ranką jie patys galėtų ve-
komai buvo džiaugtasi, kad 
Įvyko perversmas! Ir dar 
daugiau. Kaip vėliau pa
aiškėjo, tuo pačiu laiku, kai 
aviatoriai Įsilaužė į seimo 
salę, dešiniųjų akademinio 
jaunimo, ateitininkų, būrys 
užėmė telegrafo - telefono 
bei radio stotis. Vadinasi, 
taip pat dalyvavo sąmoksle.

laisvę, Į jo teisę pačiam da
lyvauti krašto reikalų tvar
kyme, kas tegalima demo
kratinėj santvarkoj. Atsi
tiko blogiau, kaip galima 
buvo laukti.

Nežiūrint viso pikto, ką 
perversmas ir po jo Įsikur
dinęs pas mus vadistinis re
žimas Lietuvai atnešė, čia 

Kas buvo vadas ir kas nenoriu kalbėti nei apie as
meniškus motyvus “vadą” 
pastūmėjusius į žygį, nei 
plačiau vertinti režimo pa-
ji • • T u-l.

buvo jo isakvmu vvkdvto- 
jai? ‘ ‘ ’

Įsakymų vykdytojai buvo
aiškus. Tai buvo samanotoji darinių. Jei visvien sian- 
pastogėj augęs, pūslėtomis; dien mums reikia kalbėti 
rankomis maitintas, išmoks- apie musų išgyventą nelem

tą praeitį, tai visų pirma 
tam, kad apsisaugotume 
klaidų ateičiai. Už jas te
ko per brangiai sumokėti. 
Pagaliau ir dėl “vado” no
rėčiau pasakyti, kad ir ne 
jis svarbiausias įvykio kal
tininkas, nors ir daug pri
sidėjo, kad lietuvių tauta 
tryliką metų prarastų gali
mybę laisvai vystytis, bū
dama politiniai laisva.

Bet kuris vadas, jei ne

imtas ir apginkluotas sa
vas jaunimas. Tai buvo is- 
siveržėliai iš savo pareigų, 
nes ir gaunąs karininko 
laipsni prisiekia ginti kraš
to laisvę ir jo santvarką. 
Kas juos pastūmėjo Į poli
tinę avantiūrą? Be pa
šnibždėjimo iš šalies ir sa
vos širdies balsas.

To meto musų karininki- 
ja jau buvo pradėjusi for
muotis į kastą. Jos daliai

džioti.
“Vadas” turėjo ir klas

tingu sąjungininkų. Tai 
tuos būtent, kurie nuo pat 
nepriklausomos Lietuvos 
susikūrimo pradžios iki 
1926 metų gegužės mėnesio 
nepadalomai vyravo Seime 
ir viešajame gyvenime ir 
kuriuos paskutiniai Seimo 
rinkimai išmušė iš balno 
Tylomis pritardami per
versmui jie padėjo jam 
Įvykti ir Įsitvirtinti. Kad 
neišsipildė jų viltys vėliau 
vadą persodinti Į savo ka
rietą ir ji vežti savo keliu, 
tai buvo skaudus apsiriki
mas. Bet kas iš musų ne
apsirinka?

135,000 FARMERIU
GAUS PARAMOS

300 Bilionų!

Prezidentas Trumanas, 
savo kalboje Į tautą, praeitą 
savaitę sakė, kad Amerika 
turi plėsti gamybą, iki ji 
pasieks, dabartinėmis kai
nomis, 300 bilionų dolerių 
vertės per metus! Pernai 
metais šalies gamyba siekė 
225 bilionų dolerių. Tokios 
padidėjusios gamybos kraš
tas pasieks ne šiemet ir ne 
kitais metais, bet tikslas tu
ri buti padidinta gamyba.

Daugelis žmonių Ameri
koje nemato “naujų laiku 
dvasios.” Gamybos kėlimas 
privačios iniciatyvos krašte, 
rodos, turėtų buti atskiru

Matote, Taftas 
Amerikos žmonių daugu
mos nuomonę ir jos klauso, 

tikrin- 0 k»ti senatoriai arba neži
no, arba su ta dauguma ne
siskaito. Tai caca tas Taf
tas. Išgyrusi Taftą “Lais
vė” rūsčiai pranašauja:

“Tas, kuris trečiąjį pa
saulini karą pradės, turės 
pats pražūti,—pražūti ne- 
garbingiau negu žlugo Hit
leris ir jo šaika.”

Maskvos mazgotė iš anks
to žino, kad tik Amerika 
“pradės karą” ir ji iš anks
to užmėto Ameriką rusiško
mis kepurėmis.

Nacizmą* Gera*
Amerikos kariška vyriau

sybė Vokietijoj karts nuo 
karto tikrina vokiečių pa
žiūras Į Įvairiausius klausi
mus. Paskutiniame vokie
čių apklausinėjime vokiečių 
dauguma atsakė, jog nacio- 
nalsocializmo idėjos buvo 
GEROS, tik jų vykdymas 
buvo netikęs. . . .

Taip mano daugumas vo
kiečių, kuriems aliantų kru
vina pergalė nepajėgė Įkal
ti i makaules demokratiškų 
idėjų ir jie vis dar dūsauja

biznierių reikalas. Bet, štai? Adolfo, prieš kurį jie nore 
vyriausybės galva išeina ir tu vaiksc,ntl 
sako, kad gamybos kėlimas
yra viso krašto, visų žmonių 
reikalas ir vyriausybė, kai
po visumos atstovas, turi 
tuo reikalu rūpintis!

Tai yra naujas, jei kas 
nori, dargi revoliucinis reiš
kinys “kapitalizmo tvirto
vėje.’’ Ir reikia pasakyti, 
reiškinys pažangus ir svei
kintinas.

be kariškos karjeros jau!turi kuo atsiremti savoj vi- 
tuomet parupo geriau gyve-Įsuomenėj, nedaug ką dau-

Pagal naują prezidento 
pasirašytą bilių apie staty
bos rėmimą farmeriams yra 
skiriama parama naujiems 
pastatams statyti. Iš viso 
135,000 farmenų galės gaut 
iš federalinės valdžios pa
ramos statybai.

Beran “Išdavike*’*

Kada Čechoslovakijos ko
munistai užgrobė valdžią, 
1948 metų vasario mėnesį, 
jie pakvietė Prahos arki
vyskupą Josef Beran’a “pa
laiminti” Gottwaldą įrezi- 
dento vietai. Arkivyskupas 
palaimino tą Maskvos gau
leiterį ir kurį laiką katalikų

tų vaikščioti žąsele, norėtų 
plėšti Europos tautas ir d<? 
tis “aukštesnės rasės” virš
žmogiais. . . .

Deja, Adolfo laikai praė
jo ir šiandien vokiečiai 
skundžiasi, kad Hitleris ge
ras idėjas supeizojo savo 
nemokėjimu jų vykdyti. Jei 
jis butų karą laimėjęs, jei 
jis butų uždėjęs savo lete-^ 
ną ant kitų tautų, ūda ir 
idėjos ir vykdymas butų bu
vę geri. Dabar liko tik ge
ros idėjos, o vykdymas bu
vo sufušeriuotas.

Su tokiom, htsiprašant, 
idėjom, vokiečiai neabejo
jamai lauks, kad ateitų 
naujas Adolfas ir geriau 
vykintų geras nacizmo idė
jas. . . .

*
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Poslapis Trečias

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO
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darbui.

1 lietuvių amerikoniškų1Chicagoj turime mato-‘padaryti keistas išvadas, 
naus budo tautietį p. Nor- Į Prisieina prileisti, kad klini
kų, kurs tuomi pasižymi, gas kunigui ne tik nėra bro- 
kad rūpestingai registruoja' lis, o nėra nei artimas, nėra
visus atvykstančius lietu
vius tremtinius kaip Chica- 
gon, taip ir apskritai Ame
rikon. Jo pareiškimu iki 
Liepos Ketvirtosios Chica
goj tremtinių buvo 1,400 su 
kaupu, o visoj Amerikoj jų 
bttvo 8,000 su dideliu kau
pu.

Tremtinių buvimas Chi
cagoj jaučiamas visur—gat
vėse, parengimuose, biz
niuose ir tt. Jie pagal pa
žiūras dedasi prie keturių 
čionykščių srovių—naujie- 
niečių, romiečiu, margutie- 
čių ir sandariečiu Nemaža 
jų dalis dar laikosi nuoša
liai.

Žymiųjų tremtinių tarpe

nei žmogus. Geras žmogus 
dar šunį gelbsti iš bėdos. 
O štai kunigai kunigo atsi
žada ir nenori jo gelbėti 
iš bėdos. Atsakomybė čia 
krinta ne vien ant Chicagos 
kunigų. Juk lietuviai ku
nigai turi organizaciją Ku
nigų Vienybę. Be to yra 
Federacija, yra keletas vie
nuolijų, yra labdaringoji 
sąjunga su senelių prieglau
da. Ką marijonams ar 
pranciškonams reikštų pri
glausti senelį, daug kentė
jusi ir dabar kenčiantį trem
ties vargus? Kaip gražiai 
butų pritikę ji partraukti t 
labdarių senelių prieglau
dą. Arba štai Chicagos ka-

turime gerb. Dr. K. Grinių, zimierietės. Jų kapelionas 
Lietuvos buvusi prezidentą, turi atskirą bungalow, it 
ir adv. R. Skipitį, buvusį kokią kleboniją. Ten be 
Lietuvos valstybės ministe- susikimšimo galėtų penki 
ri. Laukiama čia žymių ar- kunigai gyventi. Tai vie
tistų, muziku, chorvedžių. 
Taigi lietuviško teatrališko 
ir muzikalio meno srityje

nam kunigui Vladui Čegiui 
butų lengva vietelę rasti to
je kapelanijoje ir su kape-

ateina nauia gadynė, pana- lionu prie seserų valgyda-. • 1 1 • « V _ ~ «mas nebūtų buvęs apsunki
nimu.

Čia ir prisimena Kristaus 
palyginimas apie Gailestin
gąjį Samarietį. Praėjo pro 
sužalotą ir apiplėštą žmogų 
ir kunigas ir levitas (klieri
kas). Tik svetimtautis Sa
marietis parodė jam gailes
tingumą. Jei šliuptanriai 
apie kun. Vlado čegio, du 
sykiu plėšikų apiplėšto, li
kimą butų žinoję, tai ne 
vienas iš jų butų padaręs
tą, RiJ uivnjuin* ooriiai
padarė, butų bent pakietė- 
lį pasiuntę 

Romos kunigai teks Die
vui labiau apsvilinti, negu 
šliuptamiai.

“Keleivi©” Skaitytojas.

BREMERTON, WASH.

ši tai, kokia čia buvo prie 
Miko Petrausko bei Stasio 
Šimkaus.

Mažas chicagiečių būre
lis laukė vieno nepaprasto 
tremtinio atvykstant, bet 
nesulaukė.

Nedaugelis težino, kad 
tremtyje randasi kun. Vla
das Čegis, kuris baigia šeš
tą savo amžiaus desėtką 
metų. Jis yra gimęs 1884 
m. Jis tuomi garsus, kadDlWtlrk-l .
KVIKMJUI U49IUAę» UUVVF ĮK>

bolševikinės revoliucijos.
Kai vienu kartu Lietuva 
keitė savo piliečius su Ru
sija, tai tarne iš Rusijos 
grąžinamų lietuviu buvo 
vyskupas Teofilius Matulio
nis ir minėtas kunigas Vla
das čegis. Taigi kun. če
gis ir dėl senatvės ir dėl 
baisiu pergyvenimų Rusijoj 
ir dėl dabartinių io vargų 
tremtyje užsitarnauja visuo
tinos lietuvių užuojautos ir 
paramos. O kas pirmiausia 
su užuojauta ir parama tu
rėjo pasirodyti? Žinoma, 
broliai Kristuje—kunigai.
O ką iie tame padarė? Nie
ko. Negana to. Kai vie
nas geras paranijonas apie, 
minėtą tremtini kunigą su-j bininku iš visokių tolybių, 
žinojo, tai jis ėjo nas kuni-i Lietuvių čia yra tik trys 
gus ir prašė tik teisinę nu-' šeimynos ir trys pavieniai, 
sę aprūpinti, o jis iam ža-i “Keleivyje” jokios žinios 
dėjo užtikrinti užlaikvma apie mus nepasirodo, gal 
iki gyvos galvos. Kunigai todėl, kad mes patys nepri- 
atsisakė piršta pajudinti ta- siruošiame apie save para- 
me reikale. Mat čia reikia1 syti. Ir šioje mažoje musų 
vyskupo leidinio, o tokie lei-. kolonijoje vra svetimų die- 
dimai labai sunkiai duoda- vų garbintojų, kurie garbi
nu. į na Kaukazo razbaininką ir

Kai gauni sužinoti apie sako, kad jie yra “proletarų 
toki kunigu pasielgimą su šalininkai.” Ypač viena 
broliu kunigu, tai prisieina šeima, atvykusi iš Chicca-

Musų Padangėj
Musų miestuke ir apielin- 

kėj nėra jokių dirbtuvių, 
bet tiktai yra navy jardas, 
kuriame statomi ir taisomi 
kariški laivai ir prie darbų 
gali dirbti tiktai ukėsai (pi
liečiai). Per praeitą karą, 
kai darbinnkų čia truko, tai 
privežė visokių spalvų dar

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

KELEIVIO KALENDORIŲ
1948 METAMS

• II
i

Jau 37 metai, kaip “Keleivis” kasmet leidžia pui- I 
kų kalendorių. 1949 metų kalendorius jau atspaus
dintas ir siuntinėjamas. Laikas jį užsisakyti. Kaina 
50 centų.

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
r eilių, svarbių informacijų, adresų, patarimų, yra su

dėti apvaliems metams tautiški vardai ir šventės, pa
duodamas saulės užtekėjimas ir nusileidimas per ap
valius metus.

Užsakymus su pinigais prašome siųsti šiuo adresu

636 E. Broad wajr
KELEIVIS

So. Boeton 27,

Keleivinis orlaivis su 49 keleiviais nukrito Chatsworth 
kalnuose, Kalifornijoj. 35 keleiviai buvo užmušti, o 14 
buvo sužeistų. Paveiksle matyti vienas sužeistas keleivis. 
22 metu studentą* George Trebat. kurs keliavo iš Nrw 
Yorko Į Kaliforniją vasaras darbams.

H

S

r •L

BALF’o atstovybė Euro- metų, gyv. Bayreuth, DP 
organizacijų griežtą srovini pojeje prisiuntė mums są- Camp "Mack.”

, susiskaldymą mes žiūrime rašą lietuvių našlių su vai- i Janavickienė, Ona, 51 
su nepasitikėjimu ir skaito- Į kais, kurios norėtų atvykti metų, ir sūnūs Romualdas,

o kartu ir Lietuvos atvada- 
t vimo darbui.
į Pasinaudoję sandariečiu 
lietuvišku širdingumu Joni- 

i nių išvakarėse, galime pa
reikšti, kad tenai nei vienu 
žodžiu nebuvo pasmerkta 
bet kuri lietuviška grupė ar 
pasakyta kas nors negero 
bažnyčios adresu. Mums 
t arodyta nuoširdi lietuviš
ka nepartinė širdis, tik su
stiprino mus dvasioje grum
ti^ su kasdieniškom negero
vėm. ’ t

Tačiau ką mes turime pa
galvoti apie parapijai vado
vaujančius žmones, kai jų 
“Pranašėjas” skuba įspėti 
mus nuo nesamo “pavo
jaus” pats save demaskuo
damas ir papildydamas 
šventvagystę.

Nuopelnai už tremtinių 
atgabenimą Amerikon pri
klauso visai musų lietuviš
kai senai išeivijai, išskiriant 
komunistus.

Mes gerbiame musų dva-gos, tai jau meldžiasi karš-, Šis vakaras paliko atei-
• • . . I — • * *. .l l.. ”esįsios ir tikėjimo vadus, ta-atsiranda Rusijos patriotų praėjo grynai lietuviskso ^iail 

čia Amerikoj, tai gal kas širdies bei jausmų nuotaiko-
kitas išaiškins tą paslaptį.

Ant. Šimkūnas.

EASTON, PA.

Klubinė “Politika*
Musų lietuviškame klube

je, be jokios grupinės ar 
partinės agitacijos ar politi
kos.

Tačiau, kokį nematytą 
nustebimą sukėlė ateivių 
tarpe po kelių dienų pasi
rodęs šv. Roko parapijos

čiau smerkiame jų juodus 
darbus.

Dalyvavęs N. Ateivis.

LAWRENCE, MASS.

Liūdnos Sukaktuvės

Metai slenka po metų ir
huvft tnlts atsilikimas- Vie- Brocktone “Pranašėjo” Nr. jau trys metai sukanka lie------z* -—■■ h
na geraširdė lietuvė, klubo 
narės Krikščikienės duktė, 
norėjo klube pagarsinti, 
kaip lietuviai gali padėti at
vykti į Ameriką tremti
niams. Ji parašė klubo len
toje, kad norintieji padėti 
atitraukti tremtinius gali 
kreiptis tokiu tai adresu.

Kaip tik musų klubo “va
dovai" pamatė tokį užrašą 
lentoje, jie šoko, kaip šir
šės įgilti, ir tuoj užrašą iš
trynė. Paskui tie žmonelės 
aiškinosi, kad “klube neva 
lia politikuoti,” o todėl ne
valia ir apie pagalbą trem
tiniams kalbėti, o juo labiau 
nevalia apie tai klubo len
toje rašyti. Taip musų va
dukai paskelbė savo “veto.”

Aš iau senai sakiau, kad 
musu klubui vadovauja jon- 
vaikiai, kurie patys nežino, 
kas jie yra, bet nori pasiro
dyti gudrus politikieriai, o 
todėl ir pasirodo kaip tikri 
politinės vizgės. . . .

S. E.

BROCKTON, MASS.

26 leidinyje tūpęs 
mas tremtiniams’
NEPARDUOKITE SAVO

Įspėji- i>os 23 d., kaip mirė musų 
mylimas sūnūs Wilimas. 
Tai yra liūdniausia mums

KATALIKIŠKUS PRINCI- kuri5™u^ mylimas
PUS UŽ AMERIKONIsKĄWlirnas atsiskyrė įs gyvų

___ . _ ______ * m turnA ivl 1/1^1 įnirtimejų tarpo. Mes visi liūdime 
tą dieną.

B. ir M. Vaitkunai, tėvai, 
Sally ir Charles Ansky, 

sesuo ir švogeris, 
Mykolas Vaitkunas, dėdė.

77 MILIONAI
BAŽNYČIŲ NARIŲ

garantijas. ’ ja, 39 metų, ir sūnūs Ričar-
Kas galėtų vienai ar ki- das, 10 metų, gyv. Offen- 

tai iš tų našlių padaryti dar-,burg i.O., Post Ofen Weh-
bo ir butų pažymėjimus, nen.
prašome kreiptis į BALF į Guobienė, Pranė, 29 me- 
centrą Brooklyne( United tų, ir sūnūs Julius, 8 metų, 
Lithuanian Relief Fund of gyv. (24) Rendsburg, 
America, 105 Grand Street, Wrangel 2, DPC.
Brooklyn, N. Y.). Janušonienė, Paulina, 24

--------- metų, ir duktė Ramunė,
Lietuvės Našlės, Norinčios gyv. (20-b) Braunsehiveig, 

Gauti Darbo ir Buto |in den langen Hofen 28, 
Garantijas j Sackring.

lz . . „ ... Leitienė, Ieva, 35 metų,
Kvasiene, Rozalija, 1* sūnūs Antanas, 11 metų, ir

SURENGIMĄ — “GOOD 
TIME”

Ir toliau: “Nepamirškite 
kas rūpinosi jūsų partrauki- 
mu į Ameriką ... ar tie. 
kurie rūpinosi jus ištraukti 
iš Stalino rojaus, ar tie. ku
rie bando DABAR jums pa
rodyti ‘sandvichius’ ir alaus
bačkutę, ii tt. i Amerikoje yra 46 milio-

Į tokį “Pranašėjo” įspėji- nai žmonių įvairiose protes- 
mą savo ir mano vienmin-Į tonų bažnyčiose ir 26 su pu
čių vardu turiu pareikšti se-įse milionai katalikų. Viso 
kantį: j bažnyčių narių yra 77 mi-

Tremtiniai atvykusieji■ lionai žmonių. Protestonų 
Amerikon, kad ir būdami tikybos žmonės Amerikoje 
įvairių pažiuną ar sroviškai turi 256 nepriklausomas 
nusiteikusieji, atsivežė bažnyčias. Didžiausios baž- 
Arperikon lietuviškas širdis nyčios yra baptistų, meto

distų, liuteronų, presbiterio
nų (reformatų ir kalvinis
tų), kongregacionalistų ir k.

Klebono Baimė
Brocktono Sandaros Klu

bo valdyba birželio 23 d.. 
Joninių išvakarėse, pagal 
lietuvišką paprotį suruošė 
Sandaros salėje, 30 Inter
vale St., Montello, pobūvį į 
kurį buvo pakviestas rastis^ 
ku pakvietimu kiekviena* 
naujas ateivis tremtinys.

Susirinko naujų ateivių 
apie 50, kurie su sandarie- 
čiais praleido vakarą labai 
širdingoje ir draugiškoje 
nuotaikoje.

Pasidalinta įspūdžiais, 
pasikalbėta naujo gyveni
mo aktualijomis ir lietuviš
kos kultūrinės veiklos klau
simais.

Po susirinkimo sandarie
čiai pavaišino naujuosius 
ateivius šaltais gėrimais bei 
užkandžiais, o ateiviai iš 
savo pusės pradžiugino san
dariečius skambia lietuviš
ka daina akordionui prita
riant.

Honry Ford 2-asis su savo 
žmona grįžta iš Europo®. Jie 
nutraukti New Yorke, kada 
jie išlipo iš laivo “Queen Eli* 
zabeth.” Fordo kompanijom 
viršininkas vyksta i Detroitą, 
kur jis turės tuoj pat vesti 
derybas su darbininką unija 
dėl naujos darbo sutartie*.

Lietuva pavergta, lietu
viai kenčia sovietų jungą. 
Paremki tad, lietuvi, auko
mis Antrąjį Lietuvos Gel
bėjimo Vajų.

SIUNTINIAI Į EUROPĄ

metų, gyv. (16) Kassel- 
Mattenberg, Eisenhovverstr. 
28. Kvasys, Algirdas (sū
nūs), 18 metų.

Mickevičienė, Vincė, 54 
metų su sunum Leonu, 17 
metų, gyv. (16) Kassel- 
Mattenberg, Churchillstr. 
16.

Jonauskienė, Vaclovu, 41 
metų, su dukterim Romana, 
14 metų, ir sunum Vytu, 10 
metų, gw. Kassel-Matten
berg, K-109 No.

Gilienė, Uršulė, 40 me
tų, su dukterim Genovaite, 
16 metų, ir sunum Vincu, 
14 metų, gyv. Kassel-Mat- 
tenberg, K-109 No.

sūnūs Juozas, 3 metų, gyv. 
(20) Lehrte b. Hann, Camp 
Churchill.

Gaidimavičienė, Marija, 
50 metų, sūnūs Andriejus, 
17 metų, sūnūs Povilas, 16 
metų, duktė Birutė, 11 me
ty gyv. (13-b) Hemmin- 
gen-Berg, DP Camp II-l.

NORI AMERIKON. NETURI 
PAŽYSTAMŲ

Paskutiniais laikais “Kele:- 
vis” gauna iš Vokietijos daug 
laiškų, kuriais tremtiniai prašo, 
kad kas nors iš amerikiečių 
duotų jiems darbo ir buto ga
rantijų, taip kad jie galėtų at
vykti Amerikon. Tokie asmenys

Kazlauskienė, Ona, 49Į paprastai sakosi neturi Ameri- 
metų, SU sunum Vytautu, 14 koje nei giminių, nei pažysta-
metų, Petru 12 metų, Ra
mučiu 9 metų, Viktoru 2 
metų, gyv. Kassel-Matten- 
berg, K-109 No.

Balčiūnienė, Marija, 43 
metų, su sunum Juozu, 24 
metų, gyv. Hanau a.m. DP 
Camp 20-20.

Šimulienė, Izabelė, 34

mų, todėl prašo, kad koks ne
pažystamas geraširdis padėtu 
jiems Amerikon atvykti.

Mes jau keletą tokių prašy- 
jtiu 6SSTxt€ paškBibę ir turime 
dar nepaskelbtų.

Mes manome, kad šitokie pra
šymai iš Vokietijos turėtų būt 

į siunčiami į BALF-ą ir BALF-as
metų, su sunum Valentinu, turėtu juos tvarkyti. Nes jeigu 
9 metų, gyv. Hanau a.M.
DP Camp 5c-ll.

Ilonytė, Ona, 47 metų, su 
motina Paulina, 80 metų, 
gyv. Kassel-Mattenberg, K- 
109 No.

Lansbergienė, Janina, 35 
metų, ir duktė Giedrė, 9 
metų, gyv. Schvvab. Gmund,
Bismarck Kaseme 9-45.

Gintautienė, Antanina,
36 metų, ir duktė Amelija,
14 metų, gyv. Schvvab.
Gmund, Bismarck Kaserne 
1-52

Tekorienė, Zosė, 37 me
tų, ir duktė Valė. 19 metu, 
gyv. Eichstatt-Rehdorf, DP 
Camp.

Tautenhanienė, Jadvyga,
41 metų, ir duktė Zigrida,;
13 metų, sūnūs Gendratis, 9

Lietuviams Remti Draugija 
siunčia Europon lietuviam.*' 
tremtiniams siuntinius dvejopo 
didžio, po $7.50 ir po $10. Supa- 
kavimas ir kitas darbas atlieka
mas veltui.

Už $7.50:
2 sv. kavos. 1 sv. sviesto, I sv. pie

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

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

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

į Su utsakymu reikia prisiųsti čekį 
arba money order) ir aiškiai nurody
ti siuntėjo ir priėmėjo adresus. Ir 
reikia pasakyt, ką daryti su siunti
niu jeigu jj) nebot* galima nurody 
tam asmeniui įteikti: pavesti jj sto 
vykios vadovybei ar gražinti siuntė
jui atgal? Grąžinimą siuntėjas turės 
apmokėti.

| Užsakymas ir pinigus prašome si* 
sti mums iiuo adresu:

Lltkuanlan AM AaaoriatSon. Ine,
M Ward st, Worcester, Mesi

tremtiniai prašys garantijų pa
tys iš geraširdžiu amerikiečiu, 
tai pasidarys betvarkė: vienas 
galės gauti Reles garantijas, o 
kitas—nei vienos.

"Kel." Administracija
EaHraasgasaosssffidassansBP

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviškas ir 

Lietuviškai - Angliškas 
A. LALIO žodynas 

Nauja Laida 
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU APDARAIS $14.00.

Pinigus siųskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Brnadway 
South Boston 27, Mass.

DAR GALIMA GAVTl KANADOJE
NAUJAUSIOS LIETUVIŠKOS PLOKŠTELĖS

L TEN. KUR NEMUNAS BANGUOJA. Muz. Al. Kačanans- 
ko. Išpildo: Lietuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė.

2. VAI GRAŽU. GRAŽU ANT KALNO. Muz. Al. Kačanaus- 
ko. Išpildo: Lietuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė.

1. ANT EŽERĖLIO RYMOJAU. Liaudies daina. Išpildo Lie
tuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

2. RAMUNĖLĖS. Muz. E. Laumenskienės. Išpildo: Lietuvos
Valst. Operos Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

L LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ POPURI. Išpildo: 3 broliai
Lapinai.

2. PRADĖS AUŠRELĖ AUSTI. Valsas. Išpildo 3 broliai La 
pinai.

L IS RYTŲ SALELĖS. Liaudies daina. Išpildo Lietuvos Vai. 
Operos Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

2. PAMYLĖJAU VAKAR. liaudies daina. Išpildo: Lietuvos 
Valst. Op. Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

1. DUNDA KLUMPĖS, KAIP PATRANKOS. Lietuvių pol
ka. Išpildo: 3 broliai Lapinai.

2. SUKTINIS. Lietuvių šokis. Išp.: 3 broliai Lapinai.
Greitas saugus ir garantuotas pristatymas į bet kurią Ka
nados ir USA vietovę. Pilnas albumas su dešimčia išpildy
mų (5 plokštelės) tekainuoja $9.45. prisiuntimui 55 rentai. 
Viso $10.

Užsakymus ir pinigus siųskite jau šiandien:
“ALPHA”. P. O. Boa 777 Ptaco D*Arines, 

Montreal, Que., Canada. (29)
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Variapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON

’aslkalbčjimas 
Maikio sa Tėvu

sirgo ta liga, bet esąs iš pa
grindų išsigydęs. . . .

Negana nė to: Hitleris 
perėmė Mussolinio dukters 

Dvejų Kriminalinių Bičiulių “Draugystė”; Kaip Hitleris Eddos (grafo Ciano žmo- 
Norėjo Apkarpyti Italiją “Uti Venecijos”; Hitleris nos) laišką rašytą jos tėvui 

Aiškino Mussolinio “Paslaptis”; Dr. Goebbel* Mussoliniui ir tame laiške

Hitleris ir Mussolinis

Atidengia Diktatorių Niekšystę

Daug kartų Vokietijos kiekvieną vakarą tas didy- 
buvęs diktatorius Hitleris sis Hitlerio melagis surašv-

Apie ta Hitlerio ir Mussso-[ne Goebbelsui nebuvo rei- 
” • t,------- — kaio meluoti> jame jįs už

rašydavo teisingas žinias ir 
atvirai pasakydavo, kaip 
jam atr<xlo Vokietijos pa

linio draugystę mėgdavo 
kalbėti abu fašistiniai Eu- 
įopos diktatoriai.

Hitleris skaitė Mussolinį dėtis ir dar atviriau .iis ta-
dideliu vyru. is kūno Hitle- me <jjenvne tašydavo apie 
ns sakėsi daug ko pasimod prietelius, vienmin-
kfs. Jis "kaitė Mussolinį, jr jvajrįus vokiško Pei- 
dideliu \>ru todėl, kad jis cjjo pareigūnus.
iš suglebusios Italijos ir pa-, r 
cifistinės italų tautos buk] Iš to Goebbelso dienyno 
tai sugebėjęs padaryti “vy-!ir imame žinias apie Hitle
riška’* ir kalingą tautą. rio ir Mussolinio “draugys

tęBet visų labiausiai Hitle
ris buvo dėkingas Italijos 
diktatoriui už pagalbą už
grobiant Cechoslovakiją ir 
Austriją. 1938 m. pavasarį

1943 metais liepos 25 d. 
Italijos fašistų “didžiojoj 
taryboj” kilo maištas prieš 
Mussolinį ir jam buvo pa
reikštas nepasitikėjimas.Hitlerio armijos sugužėjo j Tuoj to ItaHjos karalius

Austriją. Jei Italija tada - - -- .. .. .. .. .. .. ..
butų pasipriešinusi Austri
jos prijungimui, Hitleris

jis perskaitė, kad Čianienė 
grąsina savo tėvui sukelti 
“milžinišką skandalą,” jei 
jis jai nepadės išvykti į Pie
tų Amerika ir neleis išsi
vežti pinigų!

Kaip tik Hitleris perskai
tė Mussolinio dukters laiš
ką, iis tuoj pradėjo spėlioti, 
kodėl Edda gali savo tėvui 
tain grasinti ir koki “skan
dalą” ji žada iškelti viešu
mon? Prasidėjo spėlioji
mai. Hitleris pradėjo ma 
nyti, kad Mussolinis norė 
jęs pats persimesti į anglų- 
amerikiečių pusę kare! Dr. 
Goebbels manė, jog duktė 
Edda žino tėvo Mussolinio 
kokį nors kriminalinį prasi
žengimą ar moraline niek
šybę. Taip Hitleriui su 
Goebbelsu besvarstant Mus
solinio šeimos paslaptis ir 
kriminalinę praeitį, Goeb
bels užklausė Hitleri, ką jis 
mano darvti po karo su Ita
lija? Hitleris, ilgai nesvy
ravęs, atsakė, kad Itali ią
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KALBA APIE ALASKOS GYNIMĄ

Seat tie laikraščio korespondentą* F. Hoffman (deši
nėj) liudija Washingtone. senato komisijoj apie rt įkalą 
sustiprinti Abską. kad priešas jos neužgrobtų. Tas žurna
listas sako. kad dabar Alaskai gre*ia Beari Harbor pavojus, 
nes didelės Alaskos platybė* silpnai tėra saugomos nuo 
galima rusu įsiveržimo.

—Tfu, tfu, kad juos pa- —Nekalbėk niekų, tėve.
raliai! Nieko nežinai, o kalbi. Jei-

—Ko čia tėvas spiaudai? gu šią vasarą maža lietaus,
—Kaip nespiaudyt, Mai- tai čia kaltos tam tikros me- 

ke, kad tokie paškudni čė- teorologinės sąlygos, bet ne 
sai užėjo. ' “Dievo koronė/’ Dievo ne-

—Tiesa, tėve, Uuputi kaltink, nes jo niekad ne- 
perkaršta. ; matei ir nežinai kaip išro-

—Karščiai manęs neba- —Tu, y|ajke> šneki pagal
denuoja, vaike. . bedievių mokslą, o aš pa-

—Tai kas? • gal šventą raštą. Gi šven-
—Svietas perdaug ištvir- tas raštas parodo, kad po- 

kęs, Maike. Cnatos nei už nas Dievas yra savo locnu 
surūdijusią kapeiką. Žmo- pirštu parašęs ant smėlio 
pės neina į spaviedni, dau- šitokius žodžius: “Ateisiu 
žosi armobiliais po byčius.ijus sūdyt Juozapato pakai- 
bobos ruko cigaretus ir vi- nėj.”
sai nesisarmatija. Nuėjau -—Kaip tėvas tuos žo-
aną vakarą į tijatrą. Sakau, džius supranti? 
gal parodys kaip monkė šo- —Aš. vaike, suprantu
kinėja per virvę, ar šiaip taip. kad Juozapato Pakai

butų turėjęs atsisakyti nuo 
to žygio. Bet Mussolinis 
tam pritarė, o Hitleris tada 
jam pasiuntė padėkos tele
gramą ir sakė. kad jis “nie
kad neužmirš,” jog Italija 
jam leido prijungti Austri
ją. 1938 m. rudenį, kada 
“keturi didieji” (tokie jau 
buvo ir prieš antrą pasauli
nį karą) Miuncheno mieste 
mėsinėjo Cechoslovakiją, 
Italijos diktatorius padėjo 
Hitleriui apkarpyti Cecho- 
slovakijos sienas, o 1939 
metų pavasarį Italija atvi
rai pritarė Čechoslovakijos 
prijungimui prie Vokieti
jos.

Už tokius patarnavimus

“atstatė” Mussolinį iš vie
tos ir jį areštavo. Nepoilgo
Italija visai pasitraukė iš ka- reikės apkarpyti. Hitleris
ro, o Mussolinis buvo laiko
mas viename kalėjime. Hit
lerio parašiutininkai 1943 
m. nigs. 12 d. buvusi Italijos 
diktatorių išvadavo ir atvežė
į Vokietiją. Žinoma, vokie
čiai “džiūgavo,” kad jiems

sakė
“Mes turėsime nukelti mu

sų sienas iki Venecijos (pro
vincijos) ir ta provincija tu
rės būti Reicho ribose gana 
palaidos federacijos formoje. 
Venecija butų vsai patenkinta

pavyko Hitlerio draugą iš-| tokiu sP™<i"mu. nes po ka* * —    — — - - — - - i t ,1 r ė \ xx ♦ i x «w<x 1 xxzx «xxvaduoti iš “išdaviku italų” 
kalėjimo. Bet užkulisiuose 
tas džiaugsmas buvo ne
toks karštas!

Po Mussolinio išvadavi
mo Hitleris turėjo su juo 
pasitarimus ir Goebbels ra
šo, jog Mussolinis neradarė 
gero įspūdžio į Hitlerį. 
“Svarbiausia priežastis dėl
to,” sako Goebbels, “buvo

ro tiktai Vokietija galės duo
ti Venecijos miestui užtenka
mai turistų, kas Venecijai tu
ri labai didelės svarbos.”

Hitleris visą laiką rodė ta, kad dabar Dučė atvyko
Mussoliniui savo “draugiš
ką” širdį ir buvo net paža
dėjęs palikti prie Italijos vi-

pas Fuehrerį be jokios jė
gos ir todėl atitinkamai tam 
Fuehreris į jį žiurėjo daug

siems amžiams Pietų Tiro-'kritiškiau.’” Vadinasi, kai _ _ _ *• •_ -- -

Dr. Goebbels pridėjo, 
kad jisai skaito toki rubežių 
tarp Italijos ir Vokietijos 
“visai praktišku.” Šitas pa
sikalbėjimas su Hitleriu yra 
užrašytas Goebbelso dienvv •
ne 1943 m. rugsėjo 23 d. 
Vadinasi, tada, kada pats 
Hitleris ir Goebbels žinojo, ma' 
kad jie karo į du frontu ne
begali laimėti. Bet jie vis
vien tarėsi, kaip jie apkar-

Kada ir Kur Jie Geri
Buna vietų ir laikų, kai S.—Šaukia Belgijos Lietu- 

Romos katalikų vadai sto- viai.” S. O. S. reiškia gel- 
ja už radikales ekonomines bėkit! Tokie signalai siun- 
ir sociales reformas. Štai čiami nuo skęstančio laivo, 
kokią žinią tame klausime Taigi Belgijos lietuviai yra 
padavė marijonų leidžia- jurose skęstančio laivo pa- 
mas “Laivas”* birželio sažierių padėty. Tai kokie 
18-tos laidoje: signalai eina iš katalikiško

“Reikalauja žemės reformos; J*1 ai*tO • Ir tai V1 a \ ienas iŠ 
katalikiškiausių. Amerikos 
ex-kareiviai, ar šiaip keliau
tojai pasakoja, kad niekur 
nepamatysi miestų gatvėse 
tiek kunigų, vyru vienuolių 
ir moterų vienuolių, kiek jų 
pamatysi Belgijoj. Kodėl 
jie ten . nereikalauia refor
mų ir žmoniško apsiėjimo 
su nuskriaustais lietuviais, 
savo bendraminčiais?

Kitas tame “Draugo” nu-- ______ —----c
mery straipsnis apie gyveni
mą Venezueloi pavadintas 

Tai mat kokie geri tiė‘“?,ilio,įeri>V į,

Meksikoje. Vadovaujantis Mek
sikos sociologas. Mendes Men- 
den. kuris yra katalikas. Mek
sikos sostinėje pareiškė, kad 
vyriausia dabartinė Meksikos 
problema yra žemės reforma, 
nes daugelis indėnų kilmės 
valstiečių gyvena neturte ir 
perdidelėje priklausomybėje 
nuo stambiųjų žemvaldžių. 
Menden priminė katalikų par
eigą viską daryti, kad butų 
pravesta protinga žemės refor-

nimas Statinėje.’ 
ko ten rašoma::

Be kito

ką nors gražaus. Ale kur nėj bus Sudna Diena, kur jj0 kraštą, kurs yra apgv- Mussolinis atvyko “be jė- pys Italiją ir atims iš jos 
be dre- už blogus^ darbus Dievas vi- Ventas vokiečiais,* bet 1919 gos,” Hitleris tuoj pradėjo 

metais buvo prijungtas prieI į jį “kritiškiau žiūrėti.” Ne 
Italijos. ' gana to: Hitleris davė isa

Kada Hitleris pradėjo į k/R Profe?™.'iui M oreliui 
’ antrą pasaulini karą. Mus- 'įgirti Mussolinio sveikatą

tau! Išėjo merga
sės, tik su trumpom keli- sus nusudys į šėtono kara- 
naitėm. Man tik dzinkt lystę.
per širdį, net karšta pasida- —Tėvas turėtum mokytis 
rė. Jau, sakau, į bloga vie-i geriau lietuviškai kalbėti,
tą pątropijau Pradėjo ji nes dabar iau sunku supr^;!~*,yn^s*--j—’ ,r ypač Hitleris norėjo ži
po steicių šokinėt spardys ty sta.. as maniau.kadtojižodžiaisJir CT^nimai; priJeš "Oti. ar jo “draujas” Mus
tis, kojas aukštyn kilnot, ir Juozapato Pakalnėj Die- prancuziia 0‘ vėliau Mus- solinis neturi sifilio, kaip
vis žiuri į tą pusę, kur aš vas sūdys mus kaip agur- A < • «-—   r*—*
nxtJXL. _ L* Tie* ctnfinAi • m r^rx_sėdžiu. Paskui apsisuko, kus statinėj: dabar gi pa- solinis itraukė Italija i ka-;tai buv0 kalbama. Prof. 

rą šalia Vokietijos. Nuo ta-! Morrelis sifilio pas Musso
parodė užpakali ir nustrak-, sirodo, kad jis ateis ten ne da ” Hitlerio 'V Mussolinio į ,5ni nerado, jis manė, kad 
seio uz tokių didelių paklo-i sūdyt mus, bet teisti. “draugystė” virto krauju praeityje Mussolinis ir
džių Sakau, gal susisarma-į _T M?ike. manes ne.
tilo bestija ir užsidės kokj kritjkuok. ha tas žodis yra 
pedik’. ar ką. Ale kur taui. paimtas iš rašto švento ir 
Sugnzo visai be nieko, ii’ijjs akurat taip yra įrašytas
vėl kad ims šokinėt, tursin-. muSy susą i d ės konstitucijoj, 
tis, ir vis žvilgt i mano pu-l
sę. Na. jau tokių dzivu-| —Reiškia, ir iusų konsti-
liongų aš negalėjau ištrivot. 
Atsistojau, nusispioviau ir 
išėiau. O tijatras. vaike, 
prisikimšęs žmonių, kaip 
silkių bačkoj. Visi jie žiu-

tuci’ą rašė tokie žmonės, 
kurie nemoka gerai lietuvių 
kalbos.

—Maike, mes jau nukry
pome nuo dalvko. Tu gali

ri, kaip ta merga kraiposi, sau šnekėt kaip nori, bet aš 
ir gausiai jai nloja. Ot, sa- į vistiek sakysiu, kad čėsai 
kau. kur dušiagubai! Pa-: dabar paškudni. Seniau bū
tys eina i peklą ir kitus'davo visai kitaip. Būdavo, 
traukia. Juk ir aš sugrieši- apsergi žmogus, tai nueini 

[as burtininką, užmoki 15iau. kad į tokią vietą už
ėjau. _

—Nebijok, tėve. Kentėt 
dėl to nereikės.

—Ką tu man šneki, “ken
tėt nereikės.” kad ir dabar 
iau svietas kenčia. Ve, vi
są vasarą saulė kepina ir

kapeikų, o iis tau išvirs ar
batos iš devildrekio. ir liga 
išeina kain durnas iš pyp
kė?. O patra ivk tu dabar 
apsirgti, tai daktarai kaip 
pradės tave tampvt. kaip 
pradės visokias operacijas

kepina, o lietaus nei lašo. no skūra leisti, tai ir ratun 
Gali net ir badas užeiti. Čia ko negausi. Stačiai gyvą 
jau aiški Dievo koronė. paplauna ir tavo kailį gilti- 
Fameriai norėjo perdaug nei atiduoda.
j rabagotėt, iškėlė praisusl —Klysti ir čia, tėve. 
ant valgomų daiktu, nėr- Šiandien medicinos mokslą- 
daug pasilokamijo. užtai gi jau tiek pažengęs, kad 
rali taip atsitikt, kad net”- 'daug ligų visai nugalėta, 
l ės ką parduoti, kaip saulė i Pavyzdžiui, raupais žmonės 
viską išdegins. Ant galo jau neserga. Tuo tarnu gi 
rali dar ir Sudna Diena at- 'tėvo giriami burtininkai, 
eiti. Musu šceslvvos Smer- gvdydami ligonius “devil- 
ties Susaidė užpirko jau eg- drekiu,” tikrai ne viena iš 
rekvijas už savo narių du- šio pasaulio išvalydavo, 
šias. ha kaip Gabrielis už- —Bet seniau, Maike,
triubys stot į Juozapato Pa- smertis nebuvo tokia baisi, 
kalnę, tai tada jau bus per- ba žmonės numirdavo su 
vėlu paskutiniu patepimu ir gra-

“draugyste virto Krauju 
cementuota. Bet to karo 
eigoje ir pasirodė, kad dik-Į 
tatorių “draugystė” nėra’ 
verta nė išėsto kiaušinio, j 
Apie Hitlerio ir Mussolinio i 
“draugystės” tikrąją verte' 
mes sužinome iš buvusio 
Vokietiios propagandos mi- 
nisterio Dr. J. Goebbels die 
nvno.

Dr. J. Goebbels buvo Hit-i 
lerio propagandistas mela-‘ 
gis. Jo žinioje buvo Vokie-Į 
tijos spauda, filmų gamy
ba, teatrai ir bendrai kul-Į 
turinis gyvenimas. Kas die-Į 
ną Goebbelso propagandos 
malūnas leisdavo į pasaulį 
daugybę melų. prasimany
mų ir iškraipytų žinių. Bet

I
žiai būdavo palaidojami. O 
dabar žinai kas darosi? Už-j 
ėjau anądien pas graborių 
Visgirtą paprašyt liekarstvui 
nuo gumbo, tai radau ji 
kaitinant geležinę kačergą 
pečiuje. Kai paklausiau, 
ką jis su ja darys, tai jis 
parodė numirėlį ir sako: ve, 
sako, vienas loiaris pakra
tė kojas, tai reikia raudona 
kočerga jam gerklę išmai-[ 
šyt. Sako, to reikalauja za- Buvęs kareivis japonų nelais- 
konai. Na, tai kaip tu ro- vėje. ,J. Richard Eisenhart. 
kuoji, Make, ar tai ne bai- «"• Badyti prieš “Tokyo 
SU? i Rose,” Amerikoj frimasią ja-

—Netikėk, tėve, ka gra- kori per karą kurstė
borius juokais pasakė. amerikfcčlos “eiti pas žmo- 

—Maike, aš vistiek bijau ® ne kariauti.“ “Tokyo 
mirti. Škaradni atėjo čė- Ro®«” dabar teisiama San 
sai. | Franeisco mieste.

EINA LIUDYTI

Venecijos provinciją, ne
kalbant jau apie Pietų Ti
roli, Triestą ir kitus uostus 
prie Adrijos juros!

Tai ve toki buvo Hitlerio 
draugystė su Mussoliniu 
Visas Hitlerio “draugišku
mas” ir “dėkingumas” Mus
soliniui nebūtų apsaugoję 
Italijos rubežių, o patį Mus- 
solinį Hitleris “iščiupinėjo” 
iki panagių, iškniso visą jo 
šeimos istoriją, aiškino jo 
sifilį ir ieškojo savo “drau 
go” praeityje kriminalinių 
prasižengimų.

Mussolinio šeimos gyve
nimas tikrai buvo gana įdo
mus. Kaipo “Italijos at
naujintojui” jam gerai pri
tiko laikyti viešai meilužę. 
Jo šeimoie ėio amžinas ka
ras tarp jo žmonos ir duk
ters Eddos, kuri ir į Vokie
tija buvo atsivežusi kelius 
milionus iš kur tai gautų 
pinigų! švari “atnaujinto- 
iu” šeimynėlė ir švari tų 
dvejų jau nebegvvų dikta
torių “draugystė.”

—A. S.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių. 

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

“KELEIVIS”
636 Broadway,

So. Boston 27. Mass.

Gailestingumo jausmas 
yra kilnus, paaukok dienos 
uždarbį vargan patekusiem 
lietuviams! Aukas siųskite: 
United Lithuanian Relief

Fund of America,
105 Grand st.,

Brooklyn II, N. Y.

Meksikos Romos katalikų 
vadai. Bet kada jie tapo 
tokiais? Ir kodėl jie to “Milionieriu kvartalai balta- 
kiais tapo? [vo ir atrodė nepaprastai gra-

Meksikoj Romos katalikų, Žiai naujutėlėm vilom prie pla- 
vadai tik dabar tapo geri.;čiu. gražiai išplanuotu, asfal-
Ir tokiais tapo dėlto, kad 
ten dvarai jau ne jų ran
kose. Kas ir kada Meksi
koj žemių didžiausius plo
tus sugrobė į nedaugelio

tuntų gatvių. Čia pat—žvilgte
rėjęs dešinėn j kylantį nuo 
miesto krašto kalną, pamačiau 
pagarsėjusi imigrantų rajoną, 
vadinamą ‘Katia.’ Daug viso-

dvarininkų rankas? Tas pa-J kių tautybių imigrantų ten gv- 
daryta. kada ten Romos ka- vena taip. kaip pajėgė prisitai- 
talikai buvo viršūnėse. kinti: venas kartonu atsitvė-

Kodėl Romos katalikų ręs desėtką kvadratinų metrų 
vadai nestoja už radikalę ir kokį senos skardos lapą stogo 
žemės refoima ten, kur dar vietoje pridengęs, kitas didelėje 
iie tebėra tų žemių savinin-'statinėje arba tiesiog j kalną 
kai? Tokių reformų nebu- Įsirausęs. Tūkstančiai tokių 
vo reikalaujama Lenkijoj, namuku sudaro bais ųvaizdą.
Vengrijoj. Tokių reformų 
nebuvo ir nėra reikalauja
ma Belgijoj, Ispanijoj, Por
tugalijoj, Italijoj

ir ji tik pamačius, širdį kaip 
didžiausias akmuo užgula.”

Kodėl Romos kataliku 
Marijonu leidžiamas Vad,Ų• ?irdys nesuminkštėja 

“Draugas” birželio 13-toS ,r JaHSTna?
dienos laidoje ant ketvirto nubunr’a' [ja^ cia saukti 
puslapio paduoda baisių ži- aPie. ’cikalmgas ekonomi
nių apie lietuviu tremtinių nes ir soc,a^es reformas, 
darbininkų padėtį katali Katalikiškų kraštų kata- 
kiškoj Belgijoj ir katalikiš- likiški vadai su reformomis 
koj’ Venezueloj. Vienas lūkuriuoja ir delsia tol, kol 
straipsnis pavadintas,“S. O. (Nukelta į 7 pusi.)

Buvusio Lietuvos Prezidento
Dlt. KAZIO GRINIAUS ,

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

knyga apie lietuvių tautinį atgimimą, apie senesnius į 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau- ’ 

■ tos kovas už laisvę.
Knyga labai įdomi, paduoda daug žinių iš musų 

i nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 

: dienas Lietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra- 
Į šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Vermonto Farmose
IV (patingas žmogus. Lengvai

SOUTH
Vt., Marion Hardy sodyboj, netuviškai. Nepriklausomos 
atvyko Jonas Bimsa, 59 LietUVOs laiku dirbo žemės 
metų amžiaus, žmona 53 m ukio švietimo srity. Turi 
ir juodvejų sūnūs Jonas 16 artįmas pažintis su Bieliniu, 
m. Ūkis susideda is 28o .Kaminsku .Požėla ir di džiai 
akrų nuosavos ir 60 akrų gerbia Biržišką. Paeina iš 
nuomojamos žemes. Viso Palangos. Džiaugiasi čia
345 akrų. Melžiamų kal
vių 17, prieauglių 7, viso 
24.

atvykęs, myli dirbt ir moka 
visokius ūkio darbus. Gau- 

. . . , ..na mokėt $100 į mėnesį,
Atvykę jau radom <Len-'pien^ kurą, daržoves, elek- 

rascio Bennington Ban trą įr patogią pastogę dy- 
ner reporterį ir sios apie- kaj Kitką reik dasipirkt. 
linkės įsvietmtiems priimti Jaunasis Bimšukas į 4

•komisijos narį klausinėjant, 
tardant Oną Bimšienę. Ma
šiną pasukus kieman ir li-

dienas išmoko melžt kar
ves, gerai valiuoja traktorį 
ir dirba it senis visokiuspant laukan pastebėjęs pą- dart)lls. Jis gauna

žinau lietuvės veidą ir už
kalbinau :

—Gerą dieną, sese lietu
vaite, kaip jums einas?

Išgirdus lietuviškai kal
bant ir dirstelėjus pažino 
lietuvį, kad jau pradės žmonėmis?
verkt ir tiek įsigraudino, 
kad nė žodžio negal ištart.
Kalbinu, raminu ir prašyte 
prašau, kad perstotų, juk 
čia nėr ko verkt.

$100—per abu su tėvu gau 
na $200 per mėnesį. Tik
rai smarkus jaunuolis, kal
ba angliškai, vokiškai ir la 
bai gražiai lietuviškai. Sun
ku buvo skirits taip urnai su

KELEIVIS, SO. BOSTON

BERLYNO “MAŽOJI BLOKADA”

fe ži-

Berlyno blokada “nuimta,” bet rusai karts nuo karto 
sulaiko sunkvežimiu judėjimą į Berlyną ir tokius sulaiky
mus amerikiečiai vadina “mažoji blokada.” Paveikslo vir
šuje matytis eilė trokų, kurie laukia rusą “palaiminimo” 
važiuoti i Berlyną, o paveikslo apačioje matyti,, kaip trokų 
šoferiai poilsiauja žolėje, fcol rusai pamos jiems važiuoti.

Sėdant į mašiną, pribė
gusi panelė Hardy man į 
ausį savo planus pakuždė
jo, tik prašė Bimšam nesa- 
kyt, kad jinai labai pamylo 

—Aš verkiu iš džiaugs- Jonuką ir jeigu jis taip su 
mo, jumis pamačiusi ir iš-.maniai ir rūpestingai šeimi- 
girdusi lietuvio kalbą,— j rinkaus, kaip iki šiol, tai 
braukdama^ ašaras nuo vei-. jos didžiausiu troškimu bu- 
j_ x__= p—u_x-.. matyt jj atgabenantdo vos pratarė. Svetimtau-1
čiai klausia ko jinai verkia? 

—Ženklas pažeistų ner
vų,—paaiškinau.

Atėjo ir šeimininkė. Su
ėjus į pažintį pasiprašiau, 
kad leistų pasimatyt ir pa
kalbėt su p. Bimšos šeima.

—Eik ir kalbėk,—aštriai 
atkirto šeimininkė.

—Bet, kur gi jie yra? 
Taipgi norėčiau matyt ir 
šio ukio šeimininką.

—Apart manęs, čia jokio 
kito šeimininko nėra. Mr. 
Bimša dirba su arkliais lau-
kuOorf, OVV1A jĄiĮcantrnc mv-

lios nuo čia (rodo pirštu į 
rytų pusę-), o jauniklis Jo- 
'nas-'va ten pamiškei tvoras 
aptaiso su kitais vyrais (pa
rodė į šiaurę).

Manau, šita boba vistiek 
velnių priėdusi.

—Poniute, kur gi tamstos 
vyras?—vėl užklausiau.

—Vyrą turėti niekad ne
bandžiau, — lyg sarkastiš 
kai, lyg susisarmatinus, bet 
unaravai, it obelis išžydė- 
jusi, panelė Hardy paaiški
no.

Visiems pritariant ir pa
galiau panelė šeimininkė 
sutiko sušaukt į daiktą vi
sus tris šeimos narius ir 
kartu kalbėtis, tik su ta iš
lyga, kad nesugaištų daug 
laiko. Čia pasirodė perdi- 
delis šykštumas.

Panelė užkrankiavo tro- 
ką, sulipom, laikomės už 
briaunų, pati šeimininkė 
vairuoja ir traukiam kai 
velnias su boba per kalnus. 
Už antros ar trečios pakal
nės atradom ir drg. Bimšą 
komus apvagojant.

Jonas Dimša išrodo labai 
gerai, pagal savo amžių de
šimčia krvželiu iaunesnis.

jauną nuotaką į šią pasto
gę, kur nevien jo tėveliai 
turės ramybę senatvėj, o 
taip jau ir jinai priglaus sa
vo žilagalvę šioj pat pasto
gėj, kur visą amžį išgyve
nusi. Niekam kitam savo 
turto palikt neturi. Už tai 
ją labai pagyriau ir priža
dėjau apie tai niekam ne
sakyt.

ENOSBURG FALLS, Vt,
G. L. Nichols sodyboj, at
vyko Adolfas Ramonis su 
žmona Albina- Jis paeina 
nuo Biržų, jinai nuo Ma
riampolės. Šita sodyba su
sideda iš trijų ūkių, viso 2,- 
000 akrų. Daugiau girių 
negu dirbamos žemės ir 
skaitoma, kad šiame ūkyje 
pagaminama klevo produk
tų (maple sugar, syrup and 
cream) daugiau negu bent mo 
kur kitur—10,000 viedrų 
buna pakabinta sulos tekė
jimo metu.

Dar tik penkta diena, kai 
jiedu čia atvyko, bet jau 
atrodo subuvę. šeiminin
kai priimnųs žmonės, ypač 
šeimininkė pamilo Albiną, 
mokina skambint pianą ir 
abidvi prašė, kad joms pa
mpinčiau lietuviškų gaidų 
dėl piano.

Užklausus, ar čia taip 
pat paukščiai čiulba ryte, 
kaip Lietuvoj, ar gal skir
tingai, atsakė, kad paukš
telių balsai tokie pat, kaip 
Lietuvoj, tik labai pasigen
da raibos gegutės balso ir 
raudonsnapio su ilgom ko
jom garnio su dantimis 
tarškinant.

St. Albans dienraščio 
“Messenger” reporteris už
klausė, ar Lietuvoj jauni-

“Oi tu rūta rūta, rūtele ža-! —Ne, netiesa, jam ėmė
lioji, kodėl nežaliuoji žie- labai ilgai mane prisikal- 
mą-vasarėlę.” Ir antrą: bint, kad už jo tekėčiau,— 
“Gegute raiboji, ko taip užprotestavo Albina. Gud- 
liudnai kukuoji ar sesutės raus reporterio iššauktas 
vargelį rokuoji?” Šia pro- tarp meilužių ginčas pada 
ga pirmą kart Žaliųjų Kai- rė malonų įspūdi, 
nų valstijoj sukambėjo Lie-; Ši jauna porikė labai 
tuvos liaudies daina. O tai i nuoširdžiai ir atkartotinai 
tik pradžia. dėkojo visiems, kas bent 

Kadangi ši porikė labai kuomi prisidėjo prie juod- 
gražiai nusiteikusi ir labai vejų atvykimo Į šią šąli ir 
simpatingai pasirodė, tai nuolatos prašo pagelbėt jų 
tas pats reporteris vėl už- draugams čia atvykti. Ma- 
klausė: Į tyt, jie pilnai pasitenkinę,

—Katras iš judviejų pir-J gi mes tegalim tik jiem pa
ntas darėt propoziciją tuok- linkėt kuogeriausio pasise- 
tis? kimo kurti savo gyvenimo

—Jinai,—Adolfas pasi-i gūžtelę.
A. Jenkins.ctnkinncnuviiiv*

Nauji Draugai
Nemažas mano draugųresnė ir Įdomesnė tuo tas 

skaičius, ieškodami saugu-! galas randasi arčiau kny- 
mo ir duonos, atvyko į t gos titulo — pavadinimo. 
Ameriką, dauer jų žuvo! Tokios yra ir visos man at- 
žiaurių okupacijų metu, ki- atsiųstos “Keleivio” kny-

Tai aukšto išsilavinimo vy- mas myli dainuoti ir kokios 
ras, gilaus apsiskaitymo ir liaudies dainų melodijos, 
plačios pasaulėžiūros, sim- Tuoj Albina suniūniavo:

Angliškai • Lietuviškas Žodynas

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

parankaus 4” x 5’/s formato, kaina $3.00.

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

ti tolimame Sibire baigia 
savo sunkias kankinių die
nas: betgi geriausi ir ištiki
miausi mano draugai žuvo. 
Tai buvo mano knygos. Aš 
jų nustojau net kelis kar
us: jaunųjų dienų biblio- 
ekėlė dingo pirmojo karo 

metu, studentavimo metu 
susidaręs nemažas moksli
nių knygų rinkinys žuvo 
Maskvoje revoliucijos metu. 
Laisvoje Lietuvoje knygos 
rinkimas prasidėjo iš nau
jo. Daug jų buvo pačių 
autorių dovanos, nemažai 
pirkta. Tai buvo renkami 
draugai besiartinančiai se
natvei. Ir šitie draugai žu
vo.

O čia. kad ir simpatiška
me. bet dar svetimame 
krašte, kur nėra visiškai lie
tuvių. kur dar nelengva su
sikalbėti, kaip labai pasi
ilgstama ereros lietuviškos 
knygos, lietuviško laikraš
čio.

Tad buvo didelis džiaugs
mas, kai vieną, tikrai labai 
gražią dieną paštas prista
tė man siuntinį su lietuviš
komis knygomis. Pagalvo
kite! Penkios naujos, dar 
nematytos, dar neskaitytos 
knygos!

Šie nauji draugai, tai ly
giai, kaip kas nors labai ar
timas ir laukiamas atvyktų 
po ilgo nesimatymo. Buvo

gos.
Patys įvertinkite:
Štai storoka, arti 300 

puslapių, išleista dar 1916- 
1918 metais knyga: “Ko
kius Dievus Žmonės Garbi
no Senovėje.” Parašė Ik
sas (kaina $1). šioje kny
goje autorius aprašė Įvairių 
tautų ir įvairių laikų mitolo
giją. Joje tilpo saulės gar
bintojų, indusų. egiptiečiu, 
chaldu, asyrų, medų. babi
loniečių, persų, graikų, fi
nikiečių, romėnų ir geima- 
nu primityvių tikybų dės
niai, jų dievų, dievaičiu gy
venimas, nuotykiai, mirtys.

Veikalą vainikuoja sky
rius “Senovės'Lietuviu Die
vai,” su labai gražiomis 
poetiškomis žemaičių legen 
domis ir tikybiniais papro
čiais, kurių liekanos kai 
kur užsiliko net iki šiam 
laikui. Nežiūrint savo am 
žiaus—30 metų—knyga nė 
ra pasenusi, ji ir nepasens, 
nes yra paremta rimtais 
mokslo daviniais, šia kny
gą turėtu skaitvti kiekvie 
nas apsišvietęs žmogus.

Štai ir kita storoka (apie 
300 pusi.) knyga, jaunesnė 
išleista 1934 m. šioje kny
goje kun. M. Valadka nag
rinėja klausima “Ar Romos 
Popiežius Yra Kristaus Vie
tininkas?” I šį klausimą 
autorius atsako neigiamai.

mo ir organizuoja “tautiš
kas bažnyčias.” Tokios ti
kybinės organizacijos na
riai, atrodo, pripažindami 

: visas katalikų bažnyčios 
dogmas ir apeigas, nepripa- 

i žįsta popiežiaus valdžios.
Klausimas vertas dėme

sio. Laisvoje Lietnvoje kuo
met kilo konfliktas tarp Lie
tuvos vyriausybės ir Vati
kano atstovo, ir popiežius 
atšaukė iš Kauno savo įga
liotini, Lietuvos dvasiškijos 
tarpe kilo judėjimas turėjęs 
tikslą atsiskirti nuo Romos 
ir Įsteigti nepriklausomą 
tautinę bažnyčią, bet jis ne
rado pritarimo Lietuvos 
aukštesniosios dvasiškijos.

Romos popiežiaus prero 
gatyvų pasėkoje, dvasiniu 
kų luomas visur sudaro lyg 
ir valstybę ‘valstybėje, nes 
pirmų pirmiausia jie turi 
vykdyti nuostatus ir įsaky
mus siunčiamus iš Romos 
o tik po to žiūrėti krašto 
Įstatymų. Kilus konfliktui 
su Vatikanu, jie turi ginti 
popiežiaus interesus, kurie 
nevisuomet sutampa su kraš 
to interesais.

J. Dauginio knyga /‘Tik
ra Teisybė Apie Sovietų 
Rusiją (50 centų) ir J. Pi- 
lipausko “Juozas Stalinas” 
(25 centai) papildo viena 
kitą. Ten suglaustai ir pri
einamai atpasakota bolševi
kų partijos kilmė, kaip ki
lo revoliucija, kaip bolševi
kai, išniekinę demokratinę 
Durną, pagriebė valdžią ir 
kokiu budu turtingoje Ru 
sijoje jie sukurė tikrai pa
vyzdingą universalinį kalė
jimą ir ubagyną. Be Stali
no, atrodo tai butų neįma
noma: tam tikslui buvo ne
išvengiamai reikalingas at
kaklus, kerštingas, ištroškęs 
valdžios kaukazietis, kuris 
nesidrovėjo išžudyti ir so
cialistus ir tikrus komunis
tus, net. sąvo' artimiausius, 
asmeninius draugus, už ma
žiausią jo valiifti pasiprieši
nimą, arba vieff už įtarimų, 
kad kada nors jie “galėtų” 
pasipriešinti. Tiems, kurie 
mano, kad su 'Stalinu gali
ma tartis ir susitarti, J 
Dauginis primena Stalino 
posakį: “žodžiai neturi ati
tikti darbų, žodžiai yra 
vienas daiktas, o veiksmai 
kitas. Geri žodžiai yra kau
kė pridengti blogiems dar 
bams. Širdinga diplomati
ja yra tiek galima, kaip 
sausas vanduo, arba medi
nė geležis.”

Šiomis Stalino pažiuro 
romis ligi šiol ir tebesivado- 
vauja visi Stalino “diplo
matai,” vedą derybas su va- 
kai-ų valstybių atstovais.

“Keleivio” kalendorius 
1949 metams (50 centų) be 
iprastų kalendorinių žinių 
ir informacijų, įdėjo ei-

Kaip Patinka Amerika?
Daug lietuvių dabar at- tiesų kebli ir grinoriams 

plaukia iš Europos į Ame- smarkiai nepalanki. Kaip 
riką. Nuo tos dienos, kada ten bebūtų, gerai ar blogai 
tie lietuviai išlipa čia ant išeis, į tą klausimą bandy- 
žemės, pasikeičia ir jų var-'sime atsakyti. Ir už tą at- 
das. Europoje tuos lietu- sakymą prašome kaltę skir- 
vius, taigi mus (šių eilučių ti ne visiems grinoriams, 
autorius priklauso tam nau
jai atvykusių skaičiui), vo
kiečiai ir kiti malonus žmo
nės vadino “auslaenderiais,” Į pasidairyti po debesių sie- 
tremtiniais, pabėgėliais, o'kiančius to miesto pastatus, 
visų dažniausiai mus ten ti-!geležinkelio stotį; važiuo- 
tuluodavo dviem raidėm j darni iš ten į Bostoną stebė- 

DP,” t. y., dypukai arba,!jome visu pajūriu išaugu-

bet šio rašinėlio autoriui. 
Mes matėme Laisvės Sta

tulą New Yorko uoste, teko

KELEIVIS
636 Broadsray. So. Boston 27, Mass.

ir nusivylimo. Knyga, kaip Nei evangelijose. nei apa 
ir daugumas gerų daiktų talų raštuose ’is nerado 
šioje ašarų pakalnėje, turi! duomenų, kurie liudvti, kac 
galą. Du galu, anot švabų,! Kristus Romos vyskupams 
turi dar kepeninė dešra:, butu davęs ypatingas privi- 
manome, kad ir lazda Sta- legijas tvarkvti ir valdyti 
lino rankose irgi turi du visa katalikiška bažnyčią, 
galu. Knvga turi tik vie- Tad dalis kataliku nepripa- 
ną galą ii ju<» knyga ge- žįsta popiežiau- snverenn-

lietuviškai išvertus,—“Die
vo paukšteliai.” Tiesą sa
kant, ten mes tokie ir buvo

sius miestus, gražių vilų 
kvartalus, tūkstančius leng
vųjų mašinų, lygius kelius

me, nes nei sėjome, nei au- ’ ir autostradas ir gėrėjomės 
liuksusiniais traukinio įren
gimais. Visa tai didinga ir

ginome, nei pioveme, nei į 
kluonus krovėme, bet kelis 
ištisus metus įstengėme iš
laikyti savo menkavertę gy-

žavėtina. Bet popieriais ir 
kitokiomis šiukšlėmis bai-

vybę ir ją atitempti per vi-j šiai užterštos New Yorko
są platųjį Atlantą iki pat 
Amerikos sausažemio. Kaip 
aukščiau minėta, mes čia 
gavome kitą vardą, būtent
—grinoriai.

Taigi mes, grinoriai, da
bar vaikštinėjame po lais
vosios Amerikos miestus ir 
fai-mas, dairomės į visas 
puses darbo ieškodami ar
ba šiaip sau įspūdžius gau
dydami ir Į portfelius kimš- 
dami kuklius pirkinius juo
kiname senesniuosius lietu
vius. Jie, žinoma, šypsosi 
ne iš musų pirkinių, bet iš 
europietiškų poniškumą at
stovaujančių portfelių.- Šiap 
senesnieji, kitaip sakant, 
daug metų atgal į šį kraštą!

gatvės, kiemai ir aikštės 
nors paprasčiausiam grino- 
riui visai nepatinka.

South Bostone yra daug 
lietuviškų krautuvių (ypač 
Broad way St.) ir namų, 
prie kurių įrengti rūtų ir ki
tų lietuviškų gėlių darže
liai ; du lietuviški laikraš
čiai (“Keleivis” ir “Darbi
ninkas”). Tai žavus reiški
niai ir dėl to Amerika 
mums tikrai patinka. Dar 
labiau patinka senesniųjų 
lietuvių nuoširdus atviru
mas ir jų išlaikyta gimtoji 
tėvų kalba. Bet šį džiuge
sį užtemdo sutikti lietuvių 
tėvų “boisai,” nė žodžio ne- 
besuprantieji lietuviškai. 

Labai gražus yra Ameri-atvykę lietuviai,—ne veid-| kos valdžios įsakymas,

lę straipsnių, iš kurių la
bai aktualus J. Šepečio 
“Atominė Jėga” straipsnis, 
parašytas, populiaria kalba, 
duoda aiškų supratimą apie 
atomo struktūrą, apie jo 
skaldymą ir apie “grandini
nę reakciją,” kurios atradi
mas leido amerikiečių 
mokslininkams pagaminti 
atominę bombą. Kitos ka
lendoriaus žinutės irgi yra 
įdomios ir vertos pasiskai
tyti.

Tenka atkreipti dėmesį 
naujai atvykstančių į Ame
riką lietuvių į tai, kad Ame 
rikos lietuvių literatūros ku
riniai gal kiek skiriasi nuo 
mums įprastų; čia jie kaž 
kaip laisvesni, paprastesni 
ir atviresni; čia, atrodo, ne
ieškoma gražių žodžių, kad 
paslėpti ar padailinti mintį: 
čia rašoma ir kalbama taip. 
kaip ir galvojama. Tad 
naujiems amerikiečiams pa
tartina plačiau susipažinti 
su Amerikos lietuvių leidi
niais, tas dažnai padės 
jiems suprasti Amerikos gy
venimą, žmonių būdą ir jų 
reagavimą i gyvenimo reiš
kinius.

Dr J I

mainiaudamas sakau,—yra 
labai puikus džentelmonai 
ir leidės. Atsidėkodami už 
jų geraširdiškumą, nuošir
dumą ir šnekumą mes sten
giamės atsakyti atviriausiai 
įi visus jų patiekiamus klau
simus. Visų sunkiausiai yra 
duoti atsakymą į patį ęir- 
mutinį ir, atrodo, pagrindi
nį klausimą:

' “Kaip tau patinka Ame
rika?”

Šitą klausimą, gyvenda
mi Amerikoje dar tiktai ke
lias dienas, girdėjom ne du, 
ne tris ir ne dešimtį, bet 
šimtus kartų. Visi šį klau
simą duoda, bet mes nei 
Vokietijos “kempėse” gy
vendami, nei čia sausą že
mę pasiekę niekur nesuti- 
kome žmogaus, sugebančio 
paaiškinti, kaip į tą klau
simą reikia atsakyti. Atsa
kysi, pavyzdžiui, kad Ame
rika labai patinka ir kad ji, 
musų akimis žiūrint, yra 
tas kraštas, kuriame žmo
gus tikrai laisvas jaučiasi. 
O gal būt paklausė jas yra 
visai priešingos nuomonės,
gal būt jis kasdien ilgesin
gomis akimis žvelgia į Ry
tus, laukdamas iš ten pate
kant garsiosios Stalino sau

draudžiąs moterims lanky
tis “tavernose” (karčiamo- 
se), bet negražu matyti die
nos viduryje gatve šlitinė
jantį lietuvį ir jo žmoną; 
dar. nemaloniau susitikti įsi- 
gėrusį lietuvį (Broad way 
St.), kaulijantį iš praeivių 
“pusę rublio.” ar nikeli. . . .

Geras Amerikos lietuvių 
pavyzdys mums- atrodo. 
šitoks1:' lūla‘ teta ar dėdė 
sudarė sąlygas savo gimi
naičiams atvykti į čia. Bet 
geradėjas, pastebėjęs baž
nyčioje tuos giminaičius ne
pakankamai karštai besi
meldžiančius, įsakė jiems 
arba pagal jo norą melstis, 
arba išsikraustyti iš jo “bil- 
dingo.’’ Tatai išgirdęs se
nas lietuvis ištisą dieną bė
gioja tai šen, tai ten ieško
damas tiems “nepamal- 
diems” darbo ir pastogės. 
Taigi, jei Dievas atstumia 
savo tvarinius, nedievotas 
žmogus (visai nepažįsta
mas!) ištiesia jiems pagal
bos ranką.

Tebūnie palaimintas 
Amerikos lietuvių nuošir
dumas ir geraširdingumas! 
Šitokia Amerika mums tik
rai patinka. Tik mes, gri
noriai, ar visada ir visur 
įstengsime pasekti to arti

lės? Vot, tuo savo nuošir- 70 metų siekiančio lietuvio 
durnu iš pat pirmosios die-j siuvėjo pavyzdžiu. Ameri- 
nos įsigysi priešą; o ant- ka, išmokyk ir mus tokiais 
raip, šiek tiek nepalankiai i būti! Tada ne tik tu mums, 
išsitardamas, gali pataikyti, bet ir mes, grinoriai, patik- 
ant tikriausio Amerikos sime tau. . . .
patrioto. Ir vėl bus bėdos.* Grinorius J. Jašinskas. 
Padėtis, kaip matote, yra iš So. Boston, Mass.

Skaitykite šias Knygas!
Musų broliai tremtyje yra išleidę daug vertingų 

knygų, kurias reikia skaityti. Ne visas mes turime, 
bet savo skaitytojams šiuo tarpu rekomenduojame 
sekamas:

Demokratinio Socializmo Pradai ........ 50c.
Tavo Kelias į Socializmą ........................ 25c.
Dėl Laisvos Lietuvos ................................ 25c.
Nulis ir Begalybė (apysaka) ................ $1.00
Socialdemokratija ir Komunizmas ........ 20c.
Jaunasis Socialdemokratas .................... 10c.

Norintieji įsigyt šias knygas, kreipkitės asmeniškai 
į musų ofisą ar rašykite:

KELEIVIS
636 B roachvay, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
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Kaip Biurokratai Kelia 
Pieno Kainas

“The Reader’s Digest” ci
tuoja “Christian Heraldo” 
straipsni apie pieno kainas.

Pienas yra labai svarbus 
ir labai reikalingas žmo
nėms maistas, tačiau žmo
nės vartoja jo kasmet vis 
mažiau ir mažiau. Kaip 
statistika parodo,, 1948 me
tais pieno buvo suvartota 
daug mažiau, negu 1947 
metais: 1947 metais mažiau 
negu 1946-tais; 194Q-tais 
mažiau negu 1945-tais, ir 
taip toliau. O gyventojų 
skaičius nemažėja, bet di
dėja.

Viešosios sveikatos auto
ritetai šituo reiškiniu yra 
rimtai susirūpinę. New 
Yorko sveikatos departa
mento viršininkas Dr. S. 
Frant nesenai paskelbė sa
vo laišką majorui, kuriame 
tarp kitako sako: “Sumaži
nimas pieno musų vaikams 
trukdo jų augimą. Pieno 
sumažinimas reiškia atbu
kimą, apatiją, mažesnį at
sparumą ligoms. Tai reiš
kia prastą kaulu stink turą 
ir blogus dantis.”

“Na, o kodėl gi šios šalies 
žmonės vartoja pieno kas
met vis mažiau ir mažiau, 
vietoj vartoti jo vis daugiau 
ir daugiau?”—klausia tasai 
žurnalas. Ir atsako :

“Todėl, kad daugeliui šei
mynų pienas pasidarė jau 
sunkiai Įperkamas. Šeimy
na, kuri mažai uždirba, o 
vaikų turi daug, už pieną 
išmoka tiek pat, kiek už gy
venamąjį butą.’’

Tai kodėl gi tas pienas 
toks brangus?

Visų pirma pieno kaina 
kyla dėlto, kad politikie
riai, kurie susirinkę į kon
gresą daro kraštui įstaty
mus, apie 12 metų atgal iš
leido įstatymą, kad ferme
riams butų mokamos aukš
tos kainos, idant palaikyti 
jų perkamąją galią. Iš tik
rųjų, žinoma, tiems biuro
kratams rūpėjo ne farmerių 
perkamoji galia, bet ferme
rių balsai.

Ir iš tiesų, kodėl ferme
riai turėtų būt taip mylimi 
tautos sūneliai, o kiti gy

ventojai tik posūniai?
Taip neturėtų būt, bet 

taip yra. . '
Bet tai dar ne viskas.1 

Prie to, kas aukščiau pasa
kyta, prisideda dar vieti
niai valstijų politikieriai, 
pasivadinę visokiomis kon
trolės komisijomis, boar- 
dais ir kitaip. Pieno kainas; 
jie yra taip supainioję viso
kiomis “klasifikacijomis,” Į 
“restrikcijomis,” “diferen- 
c i a 1 a i s,” ••premijomis,” Į 
“kainų grindimis’’ ir “kai
nų lubomis,” kad fermery s 
beveik niekad nežino, kiek 
jis už savo pieną gaus. Vi
sa tai priklauso nuo “klasi
fikacijos,” būtent nuo to, į 
kuriam tikslui jo pieną* bus1 
sunaudotas. Jeigu jis eis 
į bonkas, tai kaina bus 
aukštesnė; jeigu į sviestą, 
kaina žemesnė; jeigu į varš
kę ar surius, kaina bus dar 
mažesnė; o jeigu kačių ar 
šunų ėdalui, tai atlyginimas 
bus dar prastesnis.

Nereikia tačiau manyti, 
kad tie “diferencialai” ar 
kainų skirtumai nutraukia
mi iš farmerių. Ne, pieno 
perdirbimo firmos moka 
fermeriams už pieną biuro
kratų nustatytą “oficialę” 
kainą, o tuos skirtumus su
moka žmonės, kurie vartoja 
pieną. Pavyzdžiui, jeigu 
farmerys gauna už kvortą 
pieno 15 centų, bet pusė jo 
pieno suvartojama šunų 
ėdalui, kuris duoda tik 19 
centų iš kvortos, tai tas 
“nuostolis’’ uždedamas ant 
to pieno, kuris parsiduoda 
bonkomis. Vadinas, kad 
šunims pienas butų piges
nis, žmonės turi mokėti 
brangiau už pieną savo vai
kams.

Vėlesniais laikais rinkoje 
pasirodė “homogenizuotas” 
pienas, prie kurio prideda- 
mas “D” vitaminas ir kurio 

[grietinė neatsiskiria. Vals- 
i tybinės pieno komisijos nu- 
' statė tokiam pienui kainą 
• vienu centu aukštesnę. Tuo 
tarpu gi už 1 centą galima 
“homogenizuoti” 600 kvor
tų pieno. Viename tik Ne\v 
Yorke pereitais metais pie
no vartotojai išmokėjo už

NIGERIJOS “ATSTOVAS” LONDONO PARODOJE

Kolonijų parodoje Londone pasirodė mažiukas “atstovas” iš juodosios Nigerijos ko
lonijos. Tai yra 3 metų (dešinėj) Ayo Šito ne. kurs įteikia Anglijos karalienei rožių 
buketą. Parodos proga į Londoną suvažiavo atstovai iš tolimų Angtijos kolonijų ir 
protektoratų.

'Keleivio’ Knygos

tą "homogenizavimą” $5,- -------
000,999. Skrybėlės bus truputi

Kai kurių valstijų pieno rimtesnės. Jos bus truputį
••kontrolės b< .ardai” reika- aukštesnės ir platesnės, iš- 
lauja, kad ir už popierines! rodys daugiau kaip skrybė- 
bonkas butų mokama po lės, o ne kaip blynai ar “do-
centą ekstra, nors popieri- nacai/’ Jas nešiosim tru- 
nės bonkos yra daug piges- i puti pakreiptas ant vieno 
nės, negu stiklinės. Jeigu šono.
kuri pieno firma nenori to-i ---------------------------
kio -kontroles boardo” Tremtiniai—Dieg-
klausyti ir parduoda pieną i rz •
pigiau, tai ji tuojau traukia- ' lįįS I\.01MMl8l(im8
ma teisman už “kainos1. ---------
grindų" nesilaikymą, »pa- Į musų Hartfordą kas sa- 
tvarkymų laužymą ir iš josj vaitę atvyksta po keletą 
atimamas leidimas daiyti “dypukų,” kurie musiš-
pieno biznį..

Pi a vKi n i n L-11JL_ZC4Z K/lll u* uni ir iiUliljk/c-
i * I • •tfun : m<n 
— ‘K I nai

kiams komunistams yra sta-
Rau-

VALGIAI

PO LAIMINGO DIVORSO—VEDYBOS

Dvi Hollywoodo žvaigždės, dainininkas Diek Haymes ir 
aktorka Nora Eddington Flynn, abu nesenai divorsavę, 
dabar gavę laiąnius vedyboms ir Šypsosi laimingi, nežinia 
ar dėl nesenai gauto divorso, ar dėl numatomos naujo* 
laimia.

Atsiminimai ir Minty*,
parašė buvęs Lietuvos prizedentas

Dr. Kazys Grinius.
Tai yra stora, :J00 puslapių knyga, 

kurioje buvęs Lietuvos prezidentas 
rašo apie lietuvių tautinį atbudimų, 
apie senesnių laikų veikėjus ir pa- 
pasakoja daug linksmų ir įdomių | 
nuotykių iš savo patylimų. Tų kny-- 
gų visi lietuviai turėtų jiersKaityti.' 
kaina ................................................. $2.00 i

Dar galima gauti “Keleivio” į 
Kalendorių 1949 metams

Tai yra iM> puslapių knyga su įvai
riais straipsniais ir žiniomis, kurios 
visiems ir visada yra naudingos, 
kaina ........................................ 50 centų

TIKRA TEISYBĖ APIE 
; SOVIETŲ RLSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Kušl
ių. \ įsiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuva valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusija tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleista knyga- 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikta dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly-

S? Kodėl jam reikia riebalų ? Si- 
js klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jo> 

kaina tik ............................................ 16c

KUNIGŲ CELIBATAS 
Ši knygelė parodo, kodėl Romos 

popiežiaus kunigai nesipaciuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystes istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš- 
kijos nupuolimas. Šią knygą turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokją kunigų globą. Para
šė kun. Geo. Tovvnsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia. 
Kaina ................................................... 25c

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjūsi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tuksiančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
-o. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ........................................ 50c

I .

Blynai iš Ryžių
Keturių žmonių šeimai iš

virink puoduką ryžių. Jei
gu bus likę juose vandens, 
nukošk. Kai atvės, įplak 
porą kiaušinių ir puoduką 
miltų. Jeigu tešla bus per- 
tiršta, praskiesk ją pienu, 
kad butų tinkama blynams. 
Kepk juos karštuose rieba
luose, tokiuose kaip Crisco, 
Spry ir jiems panašus.

Blynus galima valgyt be 
jokio padažo: bet jeigu duo
site prie jų varškės su rau

tai valgis—ginta Smetona, u 
pat prisideda pne pieno domeji bando visokiais bu-TUP jal)aj puįkus> 
kainų kėlimo. Jos reika-į dais tremtinius diskrcdituo-Į ___
lauja, kad krautuvėse pie- ti, šmeižti ir net kolioti, vi-j 
nas butų parduodamas to- sai nepagalvodami, kad ko-' Drebučiai iš Aviečių
. . ,.......................... ; , ... Kad padaryti 10 stiklukia pat kaina, kaip ir pri-munizmui jokios naudos is' , svaro drebučiu', 
statomas į namu.-. Kai kai- to nebus. imama šitokia proporcija:
na yra vienoda, tai zmones » Anądien man teko va-jKvorta avjeįju sunkos. 
nori. kad pienas jiems bu-i žiuoti į Lietuvių Amerikos o Wflva; P,,i-,Jną

Piliečių Klubo pikniką. Kai o uncijų bonkutė pektino. 
į tą busą susėdo apie tuzi-Į išspaussk avietes ir pel
nas “dypukų, _ buvę .tenai,košk> kad nebutų *

sva- 
G H*

kad .
tų pristatomas prie duių.! 
Pieno išvežiotųjų unija ta-į 
da turi daugiau darbo. Jei-!
gu ne unija, krautuvės ga- komunistai tuoj pradėjo ne-;kv’)rL sunkos įdėk 3 
lėtų parduoti pieną žymiai iri mauti. Vienas raudonvei- rus smulkaus cukraus.
pigiau, nes joms pigiau at- dis, }au 
sieina pieno pristatymas, pradėjo 
New Yorke buvo atrasta, 
kad vienos kvortos pieno 
pristatymas į namus kai
nuoja 12 centu, o pristatant ninkas,” atsakė jam
3 kvortas, kainuoja tik po įsais sėdįs “dypukas.’’
4 centus už kvortą. Kitame buso gale sėdėjų- ~

Kad pi.at\ .na> butų si stora, kapitalistine duona* up-pjcc. nugiaibyk putas ir
kaip galima pigesnis, pieno nusipenėjusi komunistė, su-((,^eįt supilk į paruoštus 

po- sunka: , „ . • švarius stiklus, paliekant
, . apie pusę colio vietos. Tuo-
huvojau užpilk ištirpinto parafi

no ant viršaus. Kai atvės, 
•i i lsvezio|olu unija “Aš nei . vienas, nei ant- uždenk stiklus ir pastatyk

pareikalavo, kad išvežioto- ras negalėjau būti, nes dar vietoj
jams butų mokama ne nuo vaikas buvau,” atsakė tai ___ ;____ _

firmos pradėjo vartoti 
pierines bonkas. kurios yra 
keturkampės ir daugiau jų 
galima į vežimą sudėti. 
Tuomet

nevisai blaivas, 
juos užkabinėti. Įima įspausti vieną lemoną. 

.... - e. x u- Sumaišyk ir užvirink. Kai
Girdi, „čia Smetonos valdi-(^k užvirs, tuojau sudėk
ninkai. . ...'pektiną. Pilant ji nuolatos

“As nebuvau joks valdi-|Sunka maišyk. Tuomet už- 
pne- vi,.jnk kafj užkunkuliuotų. 

Tegul taip paverda minutę 
laiko. Tuomet nukelk nuo

MONOLOGAI IR
DEKLAMACIJOS

šioje knygoje telpa daugybė nau
jų, labai gražių ir juokingų monolo
gų ir deklamacijų. Visokios temos: 
darbininkiškos revoliucionieriškos, 
tautiškos, huinoristiškos ir laisva ma
niškos. Visos skambios, visos geros. 
Tinka visokiems apvaikščiojiruams, 
baliams, koncertams ir t.t. Antra 
pagerinta laika. Kaina ............ 25c

DŽIAN BAMBOS SPYČIAI
Ir kitos fonės. Daugiau juokų, ne

gu Amerikoj munšaino. Šioje kny
goje telpa net 72 “Džian Bambu# 
spyčiai,” eilės, pasikalbėjimai, bu- 
moristiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina 25c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Šis veikalas trumpais ir aiškiais 

faktais parodo, kaip iki šiol keitėja 
draugijos formos, ir kodėl turės bip 
ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Vei ka

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

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

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

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1.VO

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautą, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmins 
jūsų laisvas nuo darlx> valandas. Di
delio formato, 223 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai-* 
nų. Kaina ........................................ $1.00

SAPNININKAS
Didysis Lietuviškas Sapnininkas 

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

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusios draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina......................................................... ;i5c
v/knnT vonriLTiit

A5 IM CtEBIVl V

I DIEVĄ?
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 

negali tikėti. Pilna argumentų, ku
rių nesumuš joks jėzuitas........... 20e

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams.
' Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
į tinkamai išmokti savo tėvų kali a, 
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 141 pusi. 
Kaina tik ........................................J1..UO

LYTIŠKOS LIGOS
Ir kaip nuo jų apsisaugoti. Paraše 

Dr. F. Matulaitis. Antra, peržiūrėta 
ir papildyta laida. Kaina .... 25c

sunka;
“Katrie nebuvo Smeto-i 

nos valdininkai, tai 
Hitlerio fašistai.”

nei ant-

dienos, bet nuo kvortų skai- komunistei jaunas, gal ko-, j* NUŽUDĖ?
čiaus. Tuo budu pieno ve- kiu 17 metų amžiaus, trem-j 
žikai pasidaro per metus p» tinvs.
$15,090 ir daugiau.

Kansas f ity mieste pieno 
vežikų unija išėjo streikan 
ir išreikalavo, kad 
kams butų mokama 6

komunistai pradeda jau 
karščiuotis.

“Jeigu tu ne fašistas, tai 
tavo tėvas buvo fašistas,” 
rėkia nervingu balsu stora 
komunistė.

Nepakęsdama susidariu
sios nuotaikos, viena mote-

vezi- 
ir pu

sę nuošimčio nuo pristato
mo pieno kainos. Padarius
šitokį kontraktą, vežiką-'---- —v '• .• •
gauna iki $17.900 per me- r*s- Pra(!ėj° dainuoti ir gin
tus.

Tai ve, kode! Amerikos 
gyventojai kasmet vis ma
žiau suvartoja pieno. Be
turčių šeimynai su mažai.- 

Dienas nasirh
beveik

cai nutilo.
Bet kažin, ar visuomet 

tokie akyplėšiški išsišoki
mai gali užsibaigti daino
mis. Ar nepataikys raudo-

vaikais pienas pasidarė liau nie^ ka^a n.cl? ant smar‘ 
beveik neprieinamas. J Česnių tremtinių ir ar ne- 

______ - ____ reikės Stalino agentams ka
ria nors gailėtis.

NAUJO MADOS
ŠIAM RUDENIUI

šį rudenį moteriški sijo
nai bus trumpesni dviem
coliais. Šį pavasari mote- . . .. . A
rys durstė savo šlebes ir si- vos išlaisvinimo sieKia Ame-
jonus, kad pailginti: dabar rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vėl reikės trumpinti, šie- . .. .bės ir apsiaustai bus siuva- vykdoma® Vajus. Paremki, 
mi su kišeniais. tautieti, tad joe darbus!

Hartfordiete.

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu-

17 met v studentė Beatriče 
Dirkerson buvo nušauta 
Flint, Mielių miestelyje, jfrjž- 
tant jai vakare namo. Poli
cija tr teisingumo pareigūnai 
dabar deda pastanga* surasti 
jos užmuMją.

PAPARČIO ŽIEDAS
Ir keturios kitos apysakos: (lj 

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

ANGLIŠKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ai kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody
nas. Taipgi kas turi giminių Europo
je ir nori jiems pagelbėti angliškai 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi
tarnaus pasiųsdamas žodyną. Tai 
kišeninio dydžio, 400 puslapių kny
ga, su ištarimų nurodymais. $3.00

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

žmonės kuria per amžius ? šį intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ........................................ i0c

; ■

TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Biumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas. ____ 25c.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: -Išvirkščias Mo- 

: kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
: Parašė Z. Aleksa. Kaina ... 19c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
nas. Kaina .................................. joe
TABAKAS

Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų para
šė K. Stiklelis. Kaina ................ 25c
“Keleivi*,” 636 Broadway,

So. Boston 27, Mass.

M a my t ė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį 
Ji labai dėkinga ir sako:

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

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

Keleivis
636 E. Broadway,



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapi® Septintoj

Popiežius ir Komunistai j Bombos Indijoj

Popiežius paskelbė, kadi Indijos didmiestyje Kal- 
katalikai, kurie yra kartu kutoje praeitą savaitę neži- 
ir komunistai, skaitysis eks-^nomi piktadariai išsprogdi- 
komunikuoti iš bažnyčios, no bombą laike ministerių 
Joks kunigas negalės jiems pirmininko J. Nehru kal- 
suteikti jokių bažnytinių bos. Ministerių pirmininkas 
patarnavimų. Popiežius ver- nebuvo sužeistas, bet vieną 
čia tikinčius pasirinkti pra- žmogų bomba užmušė. J. 
garą po mirties ar Juozo Nehru atvyko i Kalkutą ty- 
Stalino rojų šioje žemėje. rinėti komunistų sukeltų 

--------- riaušių.
Kelionė į Mėnulį

Kanados “Rocket Socie- 
tjt” Toronto mieste skelbia, 
kad 1960 metais jau gali
ma bus lėkti i mėnulį. Tos 
draugijos vice-pirmininkas 
sako, kad ta draugija ne
užsiima pranašystėmis, bet 
visai rimtai ruošia tokią ke
lionę i mėnulį ir paskirtam 
laikui bus paruoštas ir veži
mas ir bus keleivių.

Kinija ir Amerika
Kinijos komunistu vy

riausybė įsakė uždaryti Ki
nijos miestuose Amerikos 
informacijos biurus, kurie 
skelbdavo, per radio gautas 
žinias iš plataus pasaulio ir 
rūpinosi kultūrinių santy
kių tarp Kinijos ir Ameri
kos palaikymu. Informaci
jos biurai uždaryti Šancha
jaus ir Hankow miestuose.

PILYPAS META IEŠMĄ

Anglijo* starto įpėdines vyras Pilypas dalyvauja su 
kitais sportininkais iešmo mėtyme. Varžytinės vyksta jurų 
mokyklloj, Aberdovey, VaUjos provincijoj.

KADA IR KUR JIE GERI? Kasparaitis. Ileinrich. pašto 
rius.

Kasparaitis, Juozas, ukinin 
kas, gyvenęs Marijampolėje.

Namgaudas. Juozas, iš šaka-j 
lių km., Mosėdžio vals., Kretin- 

tuom £°s apskr.
Reutas, Vaclovas, ir io sesuo 

Adolfina Krukonienė, i.š Kur
šėnų vals.

Skiragis Saliamonas, iš Alks
nėnų km.. Vilkaviškio apskr.

Stankūnas, Jonas ir Juozas.
Talačka, Jonas, iš Pagiegalos 

km.. Piniavos vals., Panevėžio 
apskr.

Vaišnvs, Juozas, iš Vladiškių 
km., Mokolų-šunskų vals., Ma-

(Atkelta iš 4 pusi.) 
ten vvksta tai, kas įvyko 
Vengrijoj, čechoslovakijoj,
Lenkijoj, arba Meksikoj.

Galop ryšium su 
prisiminkime popiežių enci- 

į klikas apie darbininkų rei- 
{kalus ir sociales reformas.
Tos enciklikos sau, o kata
likiškų kraštų gyvenimas 
sau. Romos katalikų vadai 
nesirūpina reformomis nei 
Ispanijoj po tokių baisių 
pergyvenimų, nesenai įvy
kusių. Jie tuo nesirūpina 
dėlto, kad mano esą saugus 
už diktatoriaus Franco pe- Į rijamplės apskr. 
čių. Galų gale pamatys sa-, Vasiliauskas, Antanas 
vo apsirikimą.

Socialistas.

žitkus, gyvenęs Panevėžyje.
Iieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate (ien. of Lithuania 

41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

REIKALINGAS PARTNERIS
Vyras, kuris įdomauja šermenų 

darbu ir moka lietuviškai, arba lie
tuviškai ir lenkiškai, ir kuris gali 
įnešti kiek pinigų ir likti aktingu 
gerai įsikūrusio Funeral Home biz
nio partnerio, malonės telefonuoti: 
Brockton 2*105, arba parašyti šiuo 
adresu:

Warabow Funeral Home,
21 Field St, Brockton 3S, Mass.

noru darbo ant farmos

sesuo Agota, iš Varkiu

Moku valdyti traktorį, palių arti 
arkliais, galiu rankomis melžti kar- 

ir joj ves ir galiu dirbti mieste kaip peė- 
, i kuris' prie boilerio. Esu geras dar- Km.. ^įninka* įr noriu darbo. Prašau

I.aukuvo$ vals., Tauragės ap. ' kreiptis šiuo adresu:

Stebuklas Liubline

Lenkijos mieste Liubline 
katalikų katedroj kabo Pa
nelės Švenčiausios paveiks
las, kurs, pagal žmonių pa- ____ _____________
sakojimą, paskutiniu laiku Įjos - Graikijos sieną ir 
“verkia kruvinomis ašaro- išvarė iš Juenslaviios visus 

Tūkstančiai žmonių

Tito ir Graikija

Jugoslavijos diktatorius 
Tito paskelbė, kad jis įsa
kęs uždaryti Jugoslavi-

mis.”
dabar vyksta į Liublino ka
tedrą pažiūrėti Dievo Moti
nos kruvinų ašarų. Varša- 
vos diktatoriai sako, kad 
“reakcininkai kunigai” ir 
Amerikos propaganda 
stebuklą išgalvojo.

ta

išvarė iš Jugoslavijos visus 
graikų partizanus į Graiki
ją. Graikų armija dabar 
tuos partizanus vaikosi visu 
Jugoslavijos pasieniu. Tuo 
savo žygiu Tito aiškiai pa
suko prieš Maskvos remia
mus partizanus.

Ten žmonės “lai-j^b tai paklausk Maikio. Kar- 
ten kolchozuose dą pirko tam žmogui, kurs yra 
ir “sotus gyveni-: keliasdešimts milionų 

ten, jei klausyti lietu- badu išmarinęs ir yra išsimau- 
viškų bolševikų pasakų, net,dęs nekaltų žmonių kraujuje. o 
Utėlės ir blakės yra be dan- Visgi gavo aukso kardą! Tai- 
tų ir nebegeria Žmogaus ri. sakyk. Tėve, ką manai da- 
kraujo. . iryti Su tais kardo pirkėjais?

Prieš tokius melus reikia Su tikra pagarba, 
kovoti faktais. Reikia kel-j Juozas Navasaitis,
ti aikštėn tą milžinišką glu- Trenton, Ont., Canada
šinimo ir apgaudinėjimo

“rojų.” 
mingi,” 
“laimė” 
mas,”

ŽMONIŲ MINTYS

Viskas turi galą, išskyrus 
kilbasą, kuris turi du galu. 

—0—Dažytos gėlės nekvepia. 
—o—

Rožės nukrinta, bet dyg- 
zmomu i |-aj palieka.

—o—
Klebono kiauras Žakas, 

niekad nepripilsi.
LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORK

PAIEŠKOMI ASMENYS

“Kova iki Galo”
Čekoslovakijos komunis

tinė diktatūra skelbia “ko
vą iki galo” prieš katalikų 
bažnyčios vadovybę, kuri 
esanti “išdavikiška.” Čeki
jos diktatoriai žada apsi
dirbti su visais šalies išda
vikais ir žada nesigailėti

Vėl Nojau* Arka

Amerikietis Aaron Smith 
iš Greensboro, N. C., sako, 
kad Turkijos valdžia jam 
davusi leidimą kopti į Ara
rato kalną ir ten ieškoti No
jaus Arkos. Kiek seniau 
Turkijos valdžia atsisakė
leisti anglų ir amerikiečių bausmių įr kalėjimų kataįi- 
ekspedicijai lankyti tą kai- kų vadams. Labai daug ka
ną, kurs yra arti prie sovie- talikų jau sėdi kalėjimuo- 
tų rabežiaus. se.

techniką, kurią bolševikai 
naudoja savo propagando-'prisjun(:ju Maikio Tėvui 6 do
je. Reikia gaudyti Mask-i|erjus ant degtinės, o gyvatę 
VOS melagius UŽ liežuvio ii* j tegul pats Tėvas pasigauna ir 
parodyti teisybę. .. 'užpila, o tada, išsigėręs, bus 

Asilo galvos mazgojimas drąsesnis lankytis toliau 
gali būti tik laiko gaišini- mane per pora metu 
mas ir muilo naikinimas.
Bet jei parodysi publikai 
bimbiškų ir andralinių asi
liukų ausis, žmonės atsar
giau tų asilų rėkavimų klau
sysis ir patys pradės dau
giau galvoti.

S. Bernotas.
Baltimore, Md..

Gerbiama redakcija! Aš

pas 
ir bus

sveikas ir drūtas, laisvas nuo 
visokių reumatizmų keliauti po 
platų svietą. Su tikra pagarba,

Kazimieras Szukaitis,
Detroit. Mich.

KAS MUMS RAŠOMA
Koks Reikalas Polemizuoti?

Lietuviškoj spaudoj daž
nai skaitome polemiką prieš 
bolševikų spaudą, kuri ne
rausdama skelbia visokius 
Maskvos propagandos me
lus ir teisybės iškraipymus. 
Kartais, beskaitant tą pole
miką, kyla klausimas— 
koks reikalas mazgoti asilo 
galvą? Juk tai tik laiko 
gaišinimas ir muilo naikini
mas!

si ir juo dažniau jį kartosi, 
juo daugiau žmonių įtikin
si. Jis sakė, kad melas tu
ri būti toks DIDELIS, kad 
žmonės negalėtų nė įsivaiz
dinti, jog kas nors gali TO- 
Kf melą skelbti. Toks di
delis melas, nuolat kartoja
mas, pasidaro “teisybe,” 
žmonės pradeda manyti, 
kad, tur būt, taip yra.

Pagal Hitlerio receptą 
dirba ir Stalinas. Tiesa,

Žinoma, bolševikų agen-,ne Hitleris išmokė Staliną 
tu, kurie meluoja sąmonin-' meluoti. Bolševizmas buvo 
gai ir kraipo teisybę todėl, fašizmo mokytojas masinės
kad Maskvai taip yra nau 
dingiau, joki polemika ne 
įtikins. Bet jei imti bolše-

apgaulės ir propagandos 
lauke. Leninas, o po jo ir 
Stalinas parodė Mussoliniui

vikiška spaudą skaitančius ir vėliau Hitleriui, kad vals 
tybės rankose yra milžinis 
ka įtikinimo ir apgaudinėji-

žmones, tai polemika yra 
reikalinga. Reikia polemi
zuoti ir kelti viešumon bol- mojega
ševikų skleidžiamus melus.

Kadaise Hitleris sakė, 
kad juo didesnį melą skelb-

Pavyzdžiui, vienas toks 
didelis bolševizmo melas 
vra „ kalbos apie Rusijos

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turt’nfiauaia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS *2,500,000.00.
Savo nariams ligoje pašaipu ir pomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti *5,000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo *100.00 iki 
*5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje *9.00 ir *12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre
suodamas :

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
307 W. 901h Y«h i. n. y.

Skaitytojų Bakai
Gerbiamieji! Aš nepaisau, 

kas kur gyvena ir ką kas gar
bina. Jei rusai nori savo šaly
je garbinti komunizmą, tai Ją'štabui 
biznis, bet tegu jie nesiūlo savo 
to komunizmo kitoms tautoms; 
ir tegu nekiša savo besočio; 
purvino snukio Į kitų tautų dar- 

Taigi. tu. senas generole, 
turėtumei dėti visas pastangas, 
kad tas aziatiškas kiaulė butui 
išvarytas iš Lietuvos daržo. į 
Siunčiu tau prenumeratai ui 
laikrašti ir 50 centų kardui iš
galąsti. Taigi, gerbiamas ge
nerole. nesnausk! Su pagarba

J. T. Trakimas.
Woodbury Heights. N. J.

Gerbiamas redaktoriau! Aš 
skaitau “Keleivi” jau nuo 1905 
metu ir vis surandu jame savo 
geriausią draugą, nes daug ko 
esu pasimokiusi iš laikraščio. 
Dėkoju už viską ir prisiunčiu 
money orderi prenumeratai $3 
ir vieną doleri Maikiui ir Tėvui 
machorkai ir dėl smičkės. Lin
kiu viso gero visam “Keleivio”’

Gerbiama administracija! 
Atsiprašau, kad suvėlavau at
sinaujinti prenumeratą. Tai už 
tą klaidą prisiunčiu vieną do
leri magaryčių Maikio Tėvui 
kelnėms ant lopu. Su pagarba,'

K. iMakutėnas. 
Chicago. III.

Gerbiama “Keleivio” admi
nistracija! Prisiunčiu tams
toms 2 dol., tai bus už antrą 
prenumeratos pusmetį ir 50c 
už kalendorių, kurį prašau pri
siųsti.

O dabar kreipiuosi j Maikio 
Tėvą. Tėvas skundeisi Maikiui, 
kad jA?nerolui Žukauskui pir
kai aukso kardą. Bet gen. Žu
kauskas buvo Lietuvos karys, 
jis kariavo su savo tėvynės 
priešais. Sakyk, Tėve, kas Sta
linui pirko aukso kardą, o tai 
juk faktas. Jeigu pats užmir-

.Mrs. Barbora Tunulienė.
Los Angeles. Calif.

PIRMA PRAKALBA

Naujai paskirtas į senatą 
noo New Yorko valstijo*. 
John Foster Dulles. jako se
nate pirmą prakalbą už At
lanto pakto patvirtinimą. Tos 
pačios republikonų partijos 
vadas Taft. tame pat senato 
posėdyje, kalbėjo Pr*eš At
lanto paktą.

AR JŪSŲ INKSTAI GERAI DIRBA?
Inkstai pašalina iš organizmo rūgštis ir nereika
lingą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga mate' 
rija lieka kūne ir jūsų kraujuje. Jei tur'''^.unkV; 
mo nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei 
galva svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, 
jei jūsų paakiai patinę vartok it

ARBATĄ SANITAS No. 101Kaina $1.1^ su persiuntimu. Muių žolių arbata 
yra ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų paty
rimu. Dėl nemokamo aplinkraščio kreipkitės |

un SANITAS BEBBS
kva., Chlesgo 22, m.

f29)

Andžiejauskaitė - Sabaitienė. 
Zosė, iš Trakų miesto, Vilniaus 
apskr.

Andžejauskas, Adomas, ir jo 
sesuo Katrė, iš Petuchavo km.. 
Trakų vaisė., Vilniaus apskr.

Audickaitė, Teklė, iš Vabal
ninko valę., Panevėžio apskr.

Bagušąuskas. Pranas.
Barauskas. Vincas, karo me 

tu buvo Prancūzijoje su Ameri
kos kariuomene.

Barišauskaitė, Marciška. iš 
Semeliškių, Trakų apskr.

Bražvs, Kazys, iš Laičių km., 
Kupiškio vals., Panevėžio ap.

čepukaitė-Jankauskienė, An- 
tOSė, gyvenusi Kaune.

Čižauskas iš šiaudininkų km.. 
Alvito vals., Vilkaviškio apskr., 
ir jo sunus kunigas.

Deltuva. Vytautas, iš Mari
jampolės.

Genčauskas, Antanas, iš Mor- 
kiškių km., Nevarenų vals., 
Telšių apskr.

Gerulienė-Valaitytė, Elzbieta, 
ir jos sesuo Barbora, iš Mari- 
jamplės apskr.

Grigaliutė, Juzefą, iš Pum
pėnų, Panevėžio apskr.

Japkin, Anna, iš Nevarėnų 
vals., Telšių apskr.

NUO UŽSISENĖJUS1Ų, ATVIRŲ I

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ •

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, j» 
negali . ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGŪLO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASIS. 
Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money 
orderį į: f 16-0)

LEGULO, Dept. 2,
4847 W. I4th Street,

CICERO 50. ILL.

R. Peter Malenowske,
1OO1 Eastern Parkway,

Brooklyn 13, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau pusseserės Augėsės Vim- 

butaitės, Armolaičio podukros. Jei 
ji ištekėjusi, tai jos vyro pavardės 
nežinau. Prašau atsiliepti šiuo ad
resu:

J. Butkevičius,
403 E. Seventh St.,

So. oston, Mass. (30)

; Paieškau savo draugės Samulie- 
nės, gyvenusi ant Superior. Pame
čiau jos adresą, todėl per laikraštį 
prašau jos atsiliepti. Ir paieškau 
pusbrolių Kiburių.

Sophie Andrikonytė,
2211 Third

Detroit 1, Mich. (29)

NEAPSAKOMAI
SVARBIOS GYDUOLES

Naujaii išrastos nuo įvairių niežė
jimų, nuo Poison įvy ir Oak Poison. 
Antsyk sustabdo niežėjimą ir paša
lina ligą. Išsitepęs galėsi skinti žo
les ir nelips. Vasarą daugelis gauna 
visokių ilgų laukuose, maudynėse ir 
nuo musių įkandimo. Patartina kož. 
na m nusipirkti dėžutę M. J. Svilpa's 
New Discovery Salve for Poison įvy 
and Skin Itching. No. 4, kaina $1.25.

N®. 5 M. J. Svipa’s Salve, remedy 
for pilės. Relieves burning pains 
and soreness, fights infectiops. pro- 
motes healing. For quick relieve 
ūse M. J. Svilpa’s Salve for Pilės. 
Si naujai išrasta mostis pašalina 
Pilės be pjaustymo j trumpą laiką. 
Kaina tik $2.50.

N®. 1 M. J. Svilpa’s Miracle Oint
ment for tootache. No. 2 Salve for 
Eztemal Pains, nu skaudamų kojų. 
rankų, strėnų, sprando, sąnarių ir 
raumenų, reumatišku ir visokių 
skausmų. Kaina $1.25.

N®. 3 M. J. Svilpa’s Miracle Salve 
for, Skin Irritation. Nuo visokių 
odos ligų, rash trukumo, išbėrimo, 
gera nuo sinus. athlets feet, nude
gimo, nušutimo, susižeidimo, nušali
mo, nosies ir burnos nesveikumo, 
nuo saulės nudegimo maudanties. 
Vartok prieš maudvnes: visada pa
gelbės. Kaina $1.25.

Hartfordiečiai galit gauti aptiekoj, 
158 Park St, Reikalaudami vaistų 
siųskit čekį ar money orderj: M. J. 
Švilpa, P. O. Bas 73, Sta. A, Bart- 
ford, Conn.

Siunčiam lr COD, kas prisius 80c 
stampom. Siunčiam Kanadon.

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

sti prašalinti kenksmingus gra
sus ir paakstina neveikliuosius 
kūno nervus, sumažina gerklės 
skaudėjimus, išpūtimus, rėmens 
graužimus, gumbo pasikėlimus 
ir krėtimus. Vasaros karščiuo
se. kada geriat šaltą vandeni su 
ledais, įdėkite Imbero gerą šak
nį į vandens uzboną. Gerdamas 

! vandenį su ledais ir Imberu ne
pagausi šalčio. Imbero svaras 
*1.35, o už *1.00 11 uncijų pri- 
siunčiame į.namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Bro*dway,

So. Bo*ton 27, Ma**.

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintuju lietuvių, kurie jau keturi metai 

gyvena Europos kempėse, gali atvykti į Ameriką pagal 
naująjį ur įstatymą, internacionalinis ueioejlmo ir šai
pos Komitetas (International Rescue and Relief Commit- 
tee) pagelbsti tiems lietuviams sutvarkyti dokumentus. 
Bet tremtiniai negali atvykti, jei Gelbėjimo ir Šalpos Ko
mitetas negali jiems užtikrinti pirmąsias jų išlaidas ir ke
lionės lėšas čia Amerikoje.

Tarptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia- 
linį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas 
atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 
Siųskit jūsų auką i I.R.R.C. Lietuvių P'ondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną doleri, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

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

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

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

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

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininka* Pasidarė 
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
du nurodymais.

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

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

KELEIVIS
636 Broadtray, South Bo*ton 27, Ma»*.
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Vietines Žinios
per metus 5 su puse milio
nus doleriu, bet nedateklius 
per metus siekia apie 10 mi- 
lionu dolerių. Todėl spėja-

20 MILIONŲ NAUJŲ 
TAKSŲ

Musų valstijos atstovų

Didžiajame Piknike
Bu* Daug Dovanų

Pp. Minkų didžiajame

BOSTONAN
ATVYKSTA LAIVAS 

SU TREMTINIAIS

BOSTONE LANKOSI

ma. kad vėliau strytkarių rumai priėmė nau ių taksų piknike Maynarde šiais me-
kornpHnijn tures kelti fems, ___ • •? iejnKnto nn-
nes kitaip neišbris iš nuosto
lių.

Garsus prancūzų filoso- 
Bostono uoste, liepos 23ifas ir gydytojas, Dr. Albert 

d., laukiamas laivas “Gen-į Schweitzer, kurs atvyko 
erai Heintzelman” su trem
tiniais iš Vokietijos. Lie
tuvių atvyksta 47 šeimos ar 
pavieniai asmens. Atvyks
ta : I Bostoną.
..yj^t01TS. Binki^ Stasys Į pr Schweitzer jau daug 
Čižikas, Lmboyas Doroske-1 metų gyvena Afrikos džun- 
vičius. Genovaitė Elsbergai-!glfee negn, įr yra įku- 

Aleksandias petingas, ręS vietiniams žmonėms li
goninę . Liuoslaikiu jis ra-

linksmai nusiteikęs. Kažin,, NEBAIGTAS VASARNA
MIS BILLERICOJ

poze- Billericoj parsiduoda ne
pabaigtas cottage su 2 lo
tais žemės.. Dėl platesnių 
informacijų kreipkitės į 
“Keleivio” ofisą.

ar tas “veikėjas” į protą at-' 
sivertė ar rengiasi 
miniam veikimui”?

Pilėną*.
įstatymą ir pasiuntė ii pat- tais bus išdalinta daug do- 
virtinti senatui. Naujas' vanų ir pats.‘laimingiausias 
įstatymas Dadidina mokės- žmogus galės iš to pikniko 
čius $20,390,000. (net su savo mašina parva-

Daugiausiai pinigų tiki- žiuoti, jei tik turės laisnį ki- 
masi iš padidintų mokesčiu šenėje.

RADIO PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį VVBMS

:r,,s= .
čiu mokėtoius. i tras, kailių paroda, “grafas

$2.940,000 nauju mokės- magikas' ir daug kitų pra- 
. čiu tikimasi surinkti iš pa- šmatnybių.

mieste yra ne mažiau, kaip didintu mokesčių bankams Piknikas įvyks sekmadie

DR. SCHWEITZER Lawrcncc Yra l.500
Gembleriavimų Agentų

Amerikon dalyvauti Goe 
the’s 200 metų gimimo mi-

Laurence policija suėmė 
viena gembleriavimo agen
tą (bookie) ir patraukė jį į 
teismą. Teisme įtariama-

nėjime, Aspen, Colo., mies-‘sjs Dominie Delli Colli, pa- 
Į te, šį antradienį atvyko į teisėjui, kad Lawrence

tė,
Petras Gavėnas, Povilas 
Golšanskis, Antanas Griga- 
ras, Jonas Indriūnas. Juozą šo knygas filosofiniais klau

simais, o virš to yra didelispas Jaunžemis, Marija Kau- ^į^ žinovas ir mylėto-
pienė, Manja Jakimavičius, jas pr Schweitzer jau tu 
Antanas Krutulis, Pranas metus amžiaus.
Kubilius, Vincas Lauruso- _________________
nis, Petras Levulis, Kaži-1

Mainelis, Domas K" Žino Henry irmieras
Malakauskas. Antanas Mas
keliūnas, Kazvs Makavi- 
čius, Marija Misiūnas, Ba

Rosa Lucinskius?

Raudonasis Kryžius Bos-
lys Narbutas, Antanas Orin-' tone ieško Henry ir Rosa 
tas. Vaclovas Ožechauskas, I Lucinsky, kurie vienu laiku 
Antanas Paliulis, Petras gyveno Bostone ar Brook- 
Parulis, Leonardas Pesec- Hne ir turėjo šiušapę ar ava-
kas. Stasvs Pikunas, Jonas 
Pleirys, Gabrielius Puniška, 
Jonas Rugienius, Povilas 
Savickas, Jonas Skaržins- 
kas, Ona Smetonienė. An
tanas Stankevičius. Vladas 
Sviderskis, Irena Šemiotas, 
Stasys Šiliauskas, Pranas 
Šimkevičius, A 1 f o n s a s 
Stram kauskas, Vincas Stro- 
lis, Povilas Tamošiūnas, 
Elena Terlaga, Antanas 
Vieškalnis, Stasė Volodkie- 
nė. Vytautas Žvirzdys ir 
Rufus Virkau.

lynės krautuvę. Jų ieško jų 
giminaitė Danutė Pasilvtė- 
Rautins Kanadoje. Kas ga
lėtų suteikti žinių apie Lu- 
cinskius prašom tą padaryti 
Raudonojo Kryžiaus adre
su, 17 Gloucester St., Bosto
ne. arba telefonu KE. 6- 
2626.

Atvyko 72 Lietuvių Šeimos

Lankėsi Drg. J. Akstiną*

pusantro tuKstancio gem-jir 3,900.000 doleriu bus su- nį lienos 31 d., Maynarde, 
bleriavimo agentų,, bet po- nnkta iš papildomų taksų Vose’s darže.

snapso ir vyno. Alus!__________________ -
sį kartą naliko neapdėtas

liciia visada areštuoja vie 
ną kitą ir vis tuos pačius
Tas gembleriavimo agentas > papildomais mokesčiais. WORCESTERE
sakęs policijai, kad jeigu 
jam policija trukdo biznį, 
tai iis išvalys iš biznio vi
sus kitus agentus, kad Law- 
rence butų tikrai švarus. . .

Klubo Laimio Klausimų
Dar Persvarsty*

Bostono miesto likierių 
laisnių komisija dar kartą 
viešai persvarstvs Lietuvių 
Piliečių Draugijos laisnio 
perkėlimo klausimą. Kai- 
mvninės airių parapijos ku
nigas užsispyrė ir pareika
lavo. kad laisnio klausimas

LEGIONIERIŲ PIKNIKO 
DOVANŲ LAIMĖTOJAI

PASIDAIRIUS

Worcesterio.
2— Dainininkė Ona Dirvelie- 

nė iš Worcesterio.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome

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

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’t Corner 

DORCHESTER, MASS.

J

v , ■ Karščiai musų mieste pa-
July 17 d. Stepono Da-'riekė tokį laipsnį, kad ir, way, So. Boston 27, Mass. 

riaus legionierių postas tu- pavėsyje nebebuvo galima! Steponą* Minkus
rėjo šaunų pikniką Romu- tverti. Karšta buvo visiems,' - ’ “ ’ . ,“ ,
vos darže, Broektone. Nors bet karščiausia vietos laik-i NUO Ll-
diena buvo ir apsiniaukusi, j raščio leidėjui, jis net už-’ GOS IR NELAIMĖS 
bet publikos buvo daug ir miršo užsivilkti maudymosi Už $12 per metu* gausi li- 
piknikas praėjo linksmoje kostiumą ir su naktiniais goję $25 pašalpos savaiteipraėjo linksmoje kostiumą _ _
nuotaikoje. puolė į vandenį ir kartu su Į Visais insurance reikalais

Pikniko lankvtojams bu- kitais žmonėmis maudėsi.1 kreipkitės į (nuo35)
vo duodama eilė geru do- žmonės stebėjosi ir manė,
vanų. Dovanas laimėjo šie kad jis naują maudymosi 
numeriai: Pirma dovana— siutu madą demonstruoja,

________ _________ 1935: antrą—2864: trečią bet kada išlipo iš vandens,
butų persvarstytas. Tas ku- —3122; kevirtą—3274 ir tai visi pradėjo kvatotis, nes 
nigas niekaip nenori sutikti, penktą—257 L : jis ir su čeverykais po van-

1 - - Laimėjusieji, kurie dar denį plaukė.
neatsiėmė dovanų, prašomi į
kreiptis į Steponą Janeliu- Surum Burum.
rią;,367 W. 2nd St., South „ > » - •
Bostone.’ Birželio 25 d. čia lankėsi

. . - Legionierių posto komi-į iš Grand Rapids, Mich., Jo-, 
tetas'taną širdingą ačiū vi- no Endzelio sesuo Agota

kad lietuviško klubo laisnis 
butų perkeltas 300 pėdų 
nuo senosios vietos į Broad- 
kay.

Užpuolė ir Primušė Moterį

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

SO 8-2483

Ar Žinot Kur Ką Gauti!

A. J. NAMAKSY
BE A L ESTATE « IN8URANCS|

409 W. Bro*dway 
SOUTH BOSTON. MA8S
Office Tel. SOboston 8-0948
Km. 87 ORIOLE STBBR 

W«at Iteibary, M**
Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirargas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADVVAY.

SO. BOSTON, MASS.

Liepos 18 d. laivu “Gen. 
erai Eltinge’’ į Bostoną at
vvko iš Vokietijos 72 lietu
vių tremtinių šeimos. Tik 
maža dalis atvykusiųjų pa
siliko musų valstijoj. Jonas 
Acus, Methuen mieste: Ju
lijonas Mikalauskas, Wor- 
ceste; Magdalena Palaikie- 
nė, Easthamptone, ir Pra
nas Puidokas, Cambridge.

Daugiau tremtinių sustos 
Connecticut valstijoj ir vie
nas lietuvis, Pranas Mažri
mas, išvyko į Vermont vals
tiją.

Gydo Strytkarių
Finansų*, Bet Nepagydo

Mrs. Mary Learnard.*3o 
metų krautuvės pardavėja, 
pasiskundė policijai antra
dienį, kad vienas vyras ją 
užpuolė netoli ios namų 
ankšti ryta antradienį ir no
rėjo ją išprievartauti, bet 
kada ji jam pasipriešino, tai 
jis ją primušęs. Tas atsiti
kimas įvyko Charlesbank

r Jšiems atsilankiusiems į pik- Aleksvnienė. Ta proga 
draugai Endzeliai surengėnlfa^lr.'priskle ju siems dova- ... . ...

nomigrat: darbu prie musų joninių parę ir timejo visą
buri svečių iš arti ir toli.

U 4^- ’V ;
Kažkur iš musų miesto 

NEW HAMPSHIKE pradingo lietuviai komunis-
ŽMONĖS JAU PYKSTA tai. Anądien emu Millbury

--------  gatve ir susitinku vieną ko-
Musų valstijos kai kurie| munistų partijos veikėją, 

Nevv kurs ėjo nuleidęs galvą. Se
nus!- niau jis eidavo galvą iškė

lęs ir krutinę išstatęs, o da
bar žemiau žolės, tyliau 
vandens. Neiškenčiau ir

pikniko' pasisekimo.
- S. Janeliunas.

Mes pranešam, kad tarime mu 
sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taiptri turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių. plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway, So. Bostone
Tel. SO 8-4148

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU, Rimbai BuiMiag 
.... kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

gyventojai vyksta į
Parke, netoli Allen St., kur 
ji gyvena. Ji sakė, kad ją 
užpuolęs vyras pirmadienio 
vakare buvo kartu su ja ir 
kitu jos pažįstamų vyru vie
noje kavinėje ir paskui jie • kioja ir “snupinėja” apie N. 
bendrai klausę koncerto. Į H. liekierių parduotuves, 

Policija dabar tikrina tos užsirašydami automobilių

Hampshire valstiją 
pirkti truputi pigesnio snap
so. Massachusetts valstijos 
mokesčių inspektoriai to-

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: nao S IU 4 

ir no 7 IU 8

546 BR0ADWAY
SO. BOSTON. MASS. 

Tatefonaa: SOUtk Boston 1X20

kius “kontrabandistus” se- užkalbinau. Sakau, kaip.
gyvuoja komunizmas ir ka-! 
da jums patekės skaisti

Praeitą ketvirtadienį mu
sų įstaigoj lankėsi draugas 
J. Akstinas iš Pawtucket, R.
I. Kasmet per atostogas 
drg. Akstinas atvyksta mus 
aplankyti ir “atsiskvėrinti” 
su Maikiu. Šiais metais drg.
Akstinas pasimokėjo už sa
vo ir savo kaimyno Antano 
Stonio “Keleivį,” nusipirko 
knygų ir paliko “Maikiui 
ant mokslo” vieną dolerį.

Staiga Mirė M. Paleckis
--------  Musų valstijos atstovų ru-

Liepos 13 d. savo gyve- mai priėmė gubernatoriaus 
namo namo koridoriuje So. Į P. A. Dever pasiūlytą tau- 
Bostone buvo rastas staiga pymo programa strytkarių 
miręs Mykolas Paleckis, kompanijos (MTA) išlai- 
Palaidotas liepos 15 d. Ve- doms sumažinti. Priėmus 
lionis paliko Amerikoje du gubernatoriaus pasiulyma 
sunu, So. Bostone, D St. kompanija galės sutaupyti

Juozo saulė?
Vai tu, šventas Jackau, 

Hampshire, kad tas komunistas ant ma- 
! miestelių gyventojai padavė, nęs šoko. Jis man pradėjo 
1 skundą savo valstijos gu- įrodinėti, kad jis niekada 

Oro pranašai sako, kad bematoriui ir prašo, kad jis nebuvęs komunistu, kad jis 
Bostonas ir Naujoji Anglija sudraustų Massachusetts nieko nenorįs turėti bendra 
“keps” iki ketvirtadienio, o valstijos “snuperius.” kad su komunistais ir spiauna Į 
tada sulauksime vėsesnio jie žmonių nebaidytų ir Juozo Stalino saulę! Pa- 
oro. “netrukdytų biznio.” klausiau jo kalbos ir nuėjau

moters pasakojimą ir ieško 
to jos “draugo,” kurs ją už
puolė.

numerius. 
Dabar Nevv

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

/. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. M ASS.

22U E. otrecz,
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšie* alų baliam*, vestu
vėms į namu* ir sale*. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-31411_________________ _____ _

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Moven)

Perkrauatoa
čia pat ir j to- j 
liman vietan.
Sauin priežiūra,

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS. 

Tel. SOuth Boston 8-4618

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJOS 
MILŽINIŠKAM PIKNIKE 

Ncdėlioj, July 31-mą, Vo*e’» Pond, Maynarde 
Laimėjimui PIRMA Dovana

★

1949, nau i a*, puiku* 4 durų STUDEBAKER 
Champion de luxe SEDAN

2— $300 I. J. Fox KAILINIS KOUTAS ir kailių
KEPURĖ. ’ _____

3— Portable Ravthheon TELEVISION setas.
4— Waterfall HOPE CHEST (kraičių skrynia) in 

Walnut Finish.
5__$25 OCCASIONAL CHAIR.
6— Men’s or Bovs’ $14.98 GABARDINE SUIT.
7— AUTO SEAT COVERS.
8— PERMANENT WAVE.
.... Taipgi ..........
8 ĮŽANGOS DOVANOS: 53-piece Dinner Sėt (dish- 

es) ir 7 dovanos po $5.00.
BUŠŲ IŠVAŽIAVIMO MARŠRUTAS 
bus paskelbtas “Keleivy’’ kitą savaitę.

, TRK WIRIN6^.
ekoose your ELEentic ran*e

★ Eueme mokin* »

aua/

Nelaukdami rytojaus—pasinaudokit Bostono Edisono 
laikinu pasiulymu įrengti elektros krosnis dykai! Viri
mas su elektra yra greitesnis, švaresnis ir pigesnis. Kros
nių kainos dabar nupigintos, sąlygos lengvos ir Bostono 
Edisono kainos namams yra žemiausios istorijoj. Kas 
savaitę šimtai pereina į modernų virimą su elektra— 
daug sutaupoma!
K

TIK APRIBOTAM LAIKUI

Boston Edison jrenjrs dykai bet kokių elektros krosnį prie savo 
laidų bet kokiam vienos ar dviejų šeinių name kur tik yra 
paprasti laidai.

pas Edison Shops ir Elektros Krautuvėse

BOSTON EDISON COMPANY




