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Kongresas Pradėjo Svarstyti 
Europos Apginklavimą

Prezidentas Kaltina Rusiją dėl Reikalo Ginkluoti Euro
pą; Atlanto Paktas Be Ginklų Bus Bejėgis Taiką 

Išlaikyti; Senatas 82 Balsais Prieš 13 Patvirtino
Atlanto Sąjungos Sutartį

šį pirmadieni prezidentas 
Trumanas kreipėsi į kon
gresą siūlydamas tuoj pat 
apsvarstyti ir paskirti lėšas 
Vakaru Europos valstybėms 
apginkluoti. Prezidentas 
Tiumanas sako, kad Rusi
jos agresingumas ir “pa
laipsnis puldinėjimas” kai
myninių tautų verčia susi
rūpinti Europos likimu ir 
tikriausias kelias apsiginti 
nuo Rusijos puldinėjimų 
yra vieningas ir stiprus lais
vę mylinčių tautų frontas.

Valstybės departamentas 
šį pirmadienj irgi paskelbė 
plačią Europos ginklavimo 
programą ir iškelia, kodėl 
būtina yra sustiprinti Euro
pą. Pagal valstybės depar
tamento raportą kongresui. 
Rusijos agresingumas ir 
puldinėjimas kaimynų gali 
išraukti pasaulini karą, jei 
Maskvos imperializmui ne
bus užkirstas kelias, o tą 
padaryti salima tiktai erink- 
lais, o ne tuščiais žodžiais.

Europos ginklavimui pir
mai pradžiai prezidentas 
siūlo skirti $1,450,000,000. 
Iš tų pinigų $1,130,000,000 
butu skiriama Atlanto su
tarties valstybių apginkla
vimui. o $320,000,000 butų 
skiriami Turkijai, Iranui- 
Graikijai, Filipinams, Ko
rėjai ir kitoms nepriklauso
moms valstybėms sustiprin
ti, kad ios galėtų laikytis 
prieš rusišką imperializmą.

Prezidentas Trumanas ir 
valstybės departamentas sa
ko, kad atominių ginklų 
paslaptys ir atominės bom
bos nebus duodamos Ame
rikos sąjungininkams, bet 
kiti modemiški ginklai bus 
siunčiami i Europą, kad Va
karu Demokratijų armijos 
galėtų, reikalui esant, atsi- 
laikvti prieš rusu armijas.

Senatas praeitą ketvirta
dieni patvirtino Atlanto Są
jungos sutartj milžiniška 
balsų dauguma, 82 prieš 13. 
Dabar kongresas, senatas ir 
atstovų rūmai, apsvarstys 
prezidento siūlomą Euro
pos ginklavimo programą ir 
nubalsuos tą klausimą pap
rasta dauguma balsų.

REPUBLIKONAI 
PRIEŠ GINKLŲ PLANĄ

Panteros ir 
Gorilos Karas Narve

Prie Spokane, Wash., Li
berty Lake vietovėj, atvyko! 
laukinių žvėrių paroda ku-| 
rioje yra daug visokių žvė
rių. Per prižiūrėtojo neat
sargumą dvejų gretimu nar
vų duris kokiu tai budu pa
liko neuždarytas ir viena 
laukinė, 185 svarų pantera 
Įsiveržė j 312 svarų gorilos 
narvą. Tarp panteros ir 
gorilos prasidėjo mirtinas 
mušis, kurs tesėsi dvi su pu- 
pantera nuplėšė gorilai vie
ną ranką.

Laike to žvėrių karo ne
maža žmonių minia žiurėjo 
j imtynes, o parodos tar- 
nautoiai visaip bandė besi- 
lupančius žvėris atskirti, 
kada gorila buvo jau su
žeista ir jai nebuvo vilties 
atsilaikyti prieš pantera, pa
rodos savininkas ją nušovė.

Suėmė Bankieriu 
Už Sukčiavimus

New Yorko policija areš
tavo viena Ohio bankieriu 
Dennison Duble. kurs su ki
tais sukčiais išviliodavo iš 
žmonių po 50 milionų dole
rių per metus visokiems be
tarus (lažyboms) ir taip pa- 
fiksindavo “skaičius,” kad 
tik jis ir jo “gengė” visada 
laimėdavo, o vargšai sake
liai nieko negaudavo. Kar
tu su bankieriu suimti šeši 
io bendradarbiai ir policija 
žada dar daugiau areštų pa
dalyti.

Areštuotas bankierius pri
sipažino. kad jis jau du me
tu vis “pafiksindavo” lai
mėjimo numerius taip. kad 
lažybininkai paliktų be nie
ko ir visi pinigai pasiliktų 
žulikų rankose.

BAISI AUDRA
SIAUTĖ ŠANCHAJUJ
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Kongreso republikonų 
vadai skelbia, kad jie vie
ningai pasipriešins prezi
dento Trumano planui ap
ginkluoti Europą. Prieš pre
zidento planą žada susivie
nyti Tafto ir Vandenbergo 
šalininkai.

Rusai Turi “Geresni Aly”
Maskvos radio skelbia, 

kad rusų alus yra geresnis 
ir stipresnis, kaip ameriko
niškas alus. Rusijos bra- 
varninkų atstovas išpeikė 
amerikonišką alų, kaipo ne
tikusį ir dalytą iš visokių 
javų, o rusų alus yra tikras 
alus darytas iš sovietiškų 
miežiu. Taigi, garbė Stali
nui už stiprią vodką ir už 
gerą alų.

Liepos 26 d. baisi audra 
siautė didžiausiame Aziios 
mieste Šanchaiuie. Nuo 
Audos žuvo 20 žmonių, o 
200.000 žmonių liko be pa
stogės. Audra Šanchajų 
pasiekė iš amerikonų laiko
mos Okinawa salos, kur ii 
pridarė didelių nuostolių 
amerikiečių aerodromams.

ČIA ŽUVO DEV YNI ŽMONĖS

Seattle. Wash„ mieste vienas orlaiv is su keleiviais atsidaužė I gyvenamąjį namą, 
9 žmonės žuvo, o 22 buvo sužeisti. Kada gaisrininkai užgesino kilusį gaisrą, tai orlaivio 
ir namo griuvėsiai atrodė šitaip. Liudininkai sako. kad orlaivio motoras užsidegė ir orlai
vis. vos pakilęs, nukrito žemyn.

Mandžuriįoje Eina Šen. Vandenberg W. Churchill Veda
Valstiečių Sukilimas Už Ginklų Davimą Rinkimų Kampaniją

---------- « , ---------- ----------
Komunistų okupuotoj Senatorius Arthur Van- Anglijos konservatorių 

Mandžurijoj eina kruvinas denbeig, vienas iš republi- vadas W. Churchill pradėjo 
valstiečių sukilimas prieš konų partijos žymiųjų va- rinkimų kampaniją prieš 
komunistus. Ginkluoti vals- dų. pasisakė už davimą Eu- Darbo Partijos valdžią ir 
tiečiai veda partizanini ka- ropos valstybėms ginklų vienoje kalboje kaltino dar- 

tuoj pat, o sistematiška Eu- biečius, kad jie išaikvoję 
ropos valstybių apginklavi-, 8,000,000,000 dolerių pa 
mą jis siūlo palikti vėles-1 dalbos, gautos iš Amerikos 

puldinėja valdžios įstaigas. į niam laikui, kada Atlanto ir Kanados, ir kartu visai 
Valstiečių sukilimą pat-;Sąjungos nariai išdirbs ben-.nususinę Angliją. Church- 

virtina ir komunistų prane- drą strateginį gynimosi pla-,iii sakė kad tik konservato- 
šimai, kurie sako, jog maiš-' ną. A—1;;~ —
tas yra gana rimtas. Vals-j
tiečių maištai persimetė iš 
Mandžurijos ir i šiaurinės 
Kinijos provincijas, kurias 
komunistai dar nesenai už-

rą prieš komunistų valdžios 
kariuomenę, sprogdina til
tus, ardo susisiekimą ir už-

riai gali Angliją išvesti įs 
j visų ūkiškų sunkumų į ger 
būvį.

kariavo ir jau spėjo Įsipykti 
valstiečiams.

CARAPKIN ATSTOVAUS 
MASKVĄ PRIE UN

Rusijos reikalus prie 
Jungtinių Tautų organizaci
jos atstovaus sovietų diplo
matas Semion K. Carapkin,
43 metų ukrainietis. Jis 
pavaduos “išvykusį atosto-į tinių
gų” ministeiį Jakob A. Ma- 
liką.

UŽSISTOJA
MRS.

UŽ
ROOSEVELT

Kardinolas Spellman Viešai 
Iškoliojo Rooseveltienę

Kaltina Ją Antikatalikiškumu ir Nepripažinimu Katali
kams Lygių Teisių; Kardinolo Laiškas Sukėlė 

Daug Pasipiktinimo; Mrs. Roosevelt Viešai At
sikerta ir Smerkia Davatkiškumą

Jungt. Indonezijos L N*w Yorko kardinolas 
.7 i . » - rz • • Spellman paskelbė savoV aisty O€S RuriOSl .laišką mirusio prezidento F.

D. Roosevelto našlei ir ta-
Iš Indonezijos respubli- me laiške jis kaltina ją, kad

kos sostinės Jogjakarta pra- ii esanti antikatalikiškai nu
neša, kad visų Indonezijos siteikusi ir nepripažįstanti 
dalių vadai sutarė Įkurti In- Į katalikams lygių teisių, 
donezijos Jungtines Valsty
bes, kuriose kiekviena fede
ralinė valstybė turės plačią 
autonomiią ir bus sujungtos 
su Olandija.

SAKO, TRIGVE LIE ; Anglijos premjeras C.
NIEKAM TIKĘS Atlee dėl to kalbos pasakė,
--------  Į kad tai yra pats negarbin-

Vienas liudininkas iš UN giausias užpuolimas prieš
organizacijos liudijo senato' vynausybę. 
teisingumo komisijoj ir sa
kė, kad Jungtnių Tautų or
ganizacijos sekretoriate ko
munistai terorizuoja neko
munistinius tarnautojus.
Generalinis Jungtinių Tau
tų sekretorius, Trygve Lie, 
esąs visai apsileidęs ir ne
pajėgia ar nenori komunis- 

teroristu sudrausti.

Buvęs New Yorko guber
natorius Lehman pasisakė 
prieš kardinolą Spellman j 
už jo užsipuolimą prieš 
Mrs. Roosevelt. Herbert 
Lehman sako, kad visi pi
liečiai turi teise pasakyti 
savo nuomonę dėl tikybinių

Arabų Lyga Virto Liga
Septynių arabų valstybių 

sąjunga, vadinama Arabų į prieš vieną ar kitą tikybą. 
Lyga. dabar posėdžiauia
Lebanone, Beiruto mieste. 
Stebėtojai sako, kad Arabų 
Lyga susirgo nesutikimo ir 
savitarpiniu peštynių lira ir 
nebeturi iokios reikšmės 
arabų valstybių politikoje.

Arabu Lyga daugiausiai 
nukentėjo nuo pralošto Pa
lestinos karo. kur pasirodė, 
kad Arabų Lyga nesugeba 
suderinti atskirų arabu vals
tybių politikas. Todėl ir 
dabartiniai Lygos posėdžiai 
nebesustiprins pairasis 
arabų sąjungos. Jp

TAKSI ŠOFERIAI POLI
CIJOS PAGELBININKAI

Tas neįvardintas liudinin
kas siūlė, kad senatas pasi
rūpintu pakeisti T. Lie tin
kamu ir sumaniu vyru. T. 
Lie buvo išrinktas sekreto
rium “susitarimo" keliu, už 
jį balsavo ir Maskva ir Va
karai.

$147,757,693 Narystė* 
Duoklėms

Amerika išleidžia per me- 
dolerių 

47-ms
mokyklų šelpimo ir dėlto i tus 147 milionus 
niekas neturi pamato kitaip!‘‘narystės duoklėms 
manančius kaltinti esant!įvairioms tarptautinėms or 

ganizacijoms, prie kurių J.
A. Valstybės priklauso. 
Daugiausiai kainuoja IRO 
(International Refugee Or- 
ganization), i kurios kasą 

Katalikų vyskupas, Fui-i Amerika sumoka per metus 
ton J. Sheen, sako, kad Sta- 79 milionus dolerių 
linas esąs kvailiausias poli-

Sako, Stalinas—
Kvailiausias Politikierius

tikierius, nes ps per savo 
žioplumą sukurstė Ameriką 
prieš Sovietų Pusiįą. Prieš 
4 ketus Amerika buvo So-

G. B. S. 93 METŲ

Indonezijos vadai tarėsi 
tris dienas ir priėmė tą pla
ną, kurį jau seniau Olandi
ja buvo pasiūliusi savo ko
lonijoms ir buvusioms kolo
nijoms. Atskirų valstybių 
sienos ir ių santykiai tarpu- 
savėje dar bus vėliau ap
tarti, o šiuo tarpu visų pla
čios Indonezijos dalių vadai 
susitarė dėl busimos tvarkos 
tame žaliavomis turtinga
me krašte.

Netvark, N. J., miesto po
licija praneša, kad ji pra 
siusi visus taksi šoferius ta
me mieste “laikyti akis at 
daras” ir padėti policijai 
gaudyti kriminalistus, šo
feriams buvo išdalintos žv 
mesniųjų kriminalistų foto
grafi ios. kad jie galėtu juos 
pastebėję pranešti policijai.

ŠEN. TAFTAS UŽ
EUROPOS GYNIMĄ

lilPfCAS ILI5IYIL
DĖL 15 MILIONŲ

Senatorius R. Taft pasi
sakė, jog Amerika turėtų 
tuoj pat paskelbti Rusijai 
karą, iei rasų armijos už
pultų Europa. Bet kartu su 
tuo šen. Taft sako, kad Eu
ropai nereikia duoti ginklų, 
nes ginklų davimas gali pa
greitinti kąra.

Išeina, kad Taft skubėtų 
Europai i pagalbą, bet nori 
palikti Europa beginklę, 
kad rasai galėtų lengviau 
ją užkariauti ir kad Ameri
kai butu daugiau darbo ją 
išvaduoti.

Turkijoj Žemė Drebėjo

Naujosios Anglijos tele
fonų kompanija gegužės 26 
d. pakėlė mokesnius už tele
foną prieš Mass. valstijos 
viešųjų patarnavimų depar
tamento sprendimą. Kom
panija ta padarė “laikinai” 
su- aukščiausio teismo pave
lijimu, kol teismas tą bylą 
išspręs. Dabar teismas pra
dėjo svarstyti, ar duoti 
kompanijai toki leidimą, ar 
mokesniu pakėlimą panai
kinti. Telefonų kompanija 
iš mokesnių pakėlimo gali 
surinkti per metus 15 milio
nų dolerių.

LAKŪNAS UŽSIMUUŠĖ 
PRIE ŽMONOS KAPO

Jaunas, 23 metų lakūnas 
Russel Highby, Stockton, 
Calif., mieste iš liūdesio, 
kad jo žmona mirė, nutarė 
nusižudvti. Jis skraidė or 
laivių virš miesto visai že
mai gąsdino gyventojus per 
dvi valandas darė ore viso
kius šposus, o paskui visu 
smarkumu metėsi su orlai
viu į kapines, kur palaidota 
jo žmona ir užsimušė vieto
je.

Prezidentas Pasirašė 
Atlanto Sutartį

Priežastis to nepaprasto 
viešo užsipuolimo buvo 
Mrs. Roosevelt pasisakymas 
prieš davimą iš mokesčių 
surinktų pinigų privačioms 
katalikų parapijų mokyk
loms. Mrs. Roosevelt, kaip 
ir daugelis kitų atsakomin- 
gų amerikonų, mano, kad 
jei bažnyčia yra atskirta 
nuo valstybės, tai netiktų 
valdžios pinigais šelpti pa
rapijines įvairių tikybų mo
kyklas. Bet katalikų baž
nyčios vadovybė reikalauja, 
kad katalikiškos parapiji
nės mokyklos butų taip pat 
šelpiamos, kaip ir viešosios, 
miestų ir valstijų išlaiko
mos.

Itfj-c i Irarrlinn-iTII 1V Į rn»XX«lii’r
lo užsipuolimą atsakė viešu 
laišku, kuriame ji sako, jog 
labai svarbu yra, kad Ame
rikoj tarp įvairių tikybų gy
ventojų nebūtų neapykan- 
zos ir rietenų. Svarbu yra 
išlaikyti šioje šalyje visiš
ką tikybos laisvę, kas ge
riausiai galima padaryti lai
kant bažnyčią atskirtą nuo 
valstybės.

Mrs. E. Roosevelt sako, 
kad ji visada palaikiusi bu
vusio New Yorko guberna
toriaus kandidatūrą, nežiū
rint, kad jis buvo katalikas. 
Todėl kaltinti ją antikatali
kiškumu nėra prasmės. 
Svarbu betgi yra, kad da
vatkiškumas neįsivyrautų 
visuomenėj.

Kardinolo Spellman vie
šas užsipuolimas prieš Mrs. 
Roosevelt sukėlė daug pasi
piktinimo dargi katalikų 
tarpe.

Ginčas dėl tikybinių mo
kyklų šelpimo yra senas ir 
už vieną ar kitokį pasisa
kymą tame klausime iki šio
lei dar niekas nematė rei
kalo viešai spiaudyti į vie
nos ar kitos nuomonės reiš
kėją.

52x20 KLUBAI MIRĖ

šį pirmadieni prezidentas 
Trumanas pasirašė Atlanto 
sutarties dokumentą ir sa 
kė. kad Amerika padarė 
“istorini žingsnį į pasaulio 
taiką.” Pakto pasirašymo 
proga Baltajame Name bu
vo suruoštos kuklios iškil
mės.

52x20 veteranų rėmimo 
programa, pagal kurią 8,- 
770,000 antro pasaulinio 
karo veteranų gavo iš fede- 
ralio iždo paramos $3,600,- 
000.000, baigėsi liepos 26 
d. “52x20 programa” reiš
kė, kad karo veteranai ga
li gauti pašalpą po 20 dole
rių per 52 savaites, iš to ir 
tas vardas.

Liepos 23 d. Turkijoj, 
Smirnos (Izmirl mieste bu
vo iaučiamas stiprus žemės

Pietų Kinijoj Dideli Mūšiai

Garsusis anglu rašytojas- 
vietų Rusijos draugas—sa- George Bernard Shaw, šį 
ko F. J. Sheen—o dabar pirmadieni minėjo savo 93 j drebėjimas. Padaryta nuo- 
Stalinui pasisekė sukelti metu sukaktuves. Nežiūrint) stelių ir keliasdešimts žmo- 
prieš save galingiausią pa- į puikų amžių rašytojas yra nių buvo užmušti laike že- 
sa ui i o valstybę. sveikas irvis dar rašo. ' mės drebėjimo.

Pietų Kinijoje, prie Li- 
ling, prasidėjo kruvini mu
sai tarp komunistų ir na
cionalistų armijų. Komu
nistu armi ios nori prasi
mušti iki Kantono.

Connecticut valstijoj kilo 
ginčas tarp gubernatoriaus, 
Chester Boules, ir kai kurių 
teisininkų dėl skvrimo tei
sėjų. Ginčas atsidūrė aukš
čiausiame valstijos teisme, 
kurs turės išspręsti, ai- gu
bernatorius peržengė savo 
įgaliojimus, skirdamas tei
sėjus.
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“KOLCHOZAI 
PAGAL NOR.V

Ru-

puošti savojo pastato fasa
dą. Ir juo jis yra ubagiš
kesnio -savo vidujiniu turi- | 
niu. tuo rupestinoiau jis} ’ 
puošiasi išorėje. Ras mus
nuo vadistinio režimo rūmui — -11 
niekuomet nebuvo r.ulei- ... .
džiama tautinė vėliava. Bu- Lietuviški 
ti tautininku reiškė būti'

Kas Savaite
KELEIVIS. SO. BOSTON

K \< UŽIMS F. MVRPBY vietą?

S«n. Brien McMohen Sml J. Now*rd McGreth
Prezidentą.- Trumaaa- šias dieaas turi paskirti naują

tei-ėją i aukščiausią šalie- teismą i vietą mirusio Frank 
Murphy. Spėjama, kad prezidentas parinks vieną iš čia pa
rodotu keturiu -enatorio.

vykias “atnuodijimui. 
sijai vergu reikia 
nėse prievartos darbų sto-

milioni-
Šunsnukiai Atominis Monopolis

iš tremti- Daugelis amerikiečių sė-

į autine \ įenj - lojj-įuos lietuvius. 
Kštvbiu propaeuo- e bolševikai, 
.olicininko pnziu- imr,l-;Lnn5.i

kad

vvklose darbininkų nuolat 
trūksta, nes ten žmonės ne

taiku ilgai išlaiko ir jų darbingu
mas greit išsisemia. “Buo
žės” ir “buožių ideologija" 
užkrėsti valstiečiai papildo 
vergų stovyklose dirbančių
jų skaičių. Jie Stalino gar
bei atiduoda savo gyvuo
sius syvus, o Maskvos pro
pagandos bliudlaižiai Ame
rikoje sako. kad Lietuvos, 
valstiečiai “pagal savo no
rą” eina i kolchozus.

Užtat mes ir sakome, kad 
“Laisvės"’ leidėjai ir redak
toriai yra Maskvos prcpa- 

Toliau tas pats Mizara gandos tarnautojai, žmonės 
sako. kad “kolekiivinimas pardavę savo sąžines impe- 
žemės ūkio nesiliaus, iki jis riaUsdnės Rusijos intere- 
bus užbaigtas.” saras.

Bolševikų “Laisvės” re- 
daktoriuš R. Mizara rašė. 
kad Lietuvoje greii 
VISI valstiečiai bus kol* 
choruose. Tas pats Miza
ra sakė. kad

“Atsiras <teokftozų) priešų 
net ir vidutinių.'ų valstiečių, 
net ir iš smulkiųjų valstie
čių—pastarieji priešinsis ne 
dėl to. kad žemės akio koiek- 
tivinimas kenktų jų intere
sams, bet dėl to, kad jie dar 
tebegyvena. buožių ideologija. 
klu! jie yra kapitalistinės 
propag'ar.dos užnuodyti.“

sKaisturr.o. 
bė. is auks
jama ir poucininxo pnziu-. Amerikonai gavę 
rimą, turėjo buri cementas skundu5j turi daiytį

jie tų paslapčių monopolis už
tikrina ir Amerikai ir pa- 

tokius šauliui saugumą. 
tar<l>- Tikrenybėje atominis mo

nopolis yra tik Įsikalbėji
mas, o ne faktas. Atomi-į

režimo papėdei Tvirtinu. 
Klusnumas “vado"

... mus. apklausinėjimus . ir 
minčiai. ima šesias savaite.-.

mintis, kurios režimui 
priimtinos. Kitur savo 
ties ir reikšti nebuv 
nes nebuvo nei organizaci 
jų. nei

“Keleivis" dėl šito Miza- NEMAŽlAU 10,000,000 
ros pasisakymo nurodė, kad yrpnij
Lietuvos valstiečiai smurtu v ______
yru varomi Į koįehoae. Sveicarijoj. 2enev0? mie?. 
Pavara, teroras ouoznĮ „ dabar "įidžbBja June. 
naikinimas ir touilitannes j . Tautų organhtį- 
dikuturos aparato propa- cij<)- ekonomin’ė ir -soeiali. 
p,n<la varo Lietuvos vals- b
ttet-ius , kolchozu baudžia- dvje ?avajtę

jos atstovas, Corley Smith. 
pakėlė klausimą apie vergi
ją Rusijoj. C. Smith sakė:

vą.
Tai yra 

lama. nes
savaime supran- 
jeigu ir viduti-

h.ivr. ’J paslaptys.- vn šnin ^°no gasi^dinei, pohcinin Kanados vvriausvbė skel-
uvo kur ku?-aTb? ;?nkstos mo' bia. kad ji gali bet kada pa- 

.’iralės šunsnukiui. ‘sigaminti atominių bombų,
’-iešuiu susirinkimu tokius ,bi.aHriu? ru* jei tik butu toks reikalas.

Ir kas drįso Tam visam prie-! \vė?mkU/v -aiS
antis, tam visuomet atsiras-‘\1, - - T mAr.ai;nnj< ini^ T1-nk (,n )tuve>' ‘

’-yipiime Y n- cl°’ ^ai{) P!,ei> m !a . V? ra abejones kad ta daro ir
kro-e jaukiose Ten?udėliuv 0 a,?enkiet,1H Rusija. Ir kodėl ne? Juk 

J " Įstaigos turėtų tokių skundi- ?rnegenų monopolio nė vie
kų išvažiavimą i Ameriką na ča]įs neturi ir negali tu-

Tautininku partiia ne tik sulaikyti bent tol, kol ių ap- rėtj, 0 todėl Amerika, jei
tą viską aprobavo ir dengė. j skųstųjų žmonių tardymas praiejs progą, anksčiau ar
bet ir iš esamų sąlygų vis eina. Dar geriau butų.^kad vėliau, pajus, kad jos ato-
sočiau naudojosi.
visa tauta _
varoma Į fizini ir moralini Ameriką, 
kalėjimą, jai (tautininkų 
partijai) atrodė, kad nie-:

davo 
iriuose 
vietose.

ir

lojosi. Kuomet tokie šunsnukiai skundikai mjni? monopolis ir tariama- 
vis giliau buvo visai nebūtų Įleidžiami į sj? saugumas bus išnykę.

kaip išnyko Ma.ginot linijos 
į “saugumas.’’

nieji valstiečiai ir jeigu net.£turi dol 
ir smulkiųjų valstiečių tar-. jog
pe vra pnesmgų kolcho--p
S1??’’. 0 L len Sk" 10 milionų žmonių prievar
ta1 bus suvaryt, j kol- t0, , Anff.
ch^ ta. tų to gahma;,;-^ vvriau.aį iuri doku.
Į^daryu uk pnevana, o ne kurit ,
ka.p k.U.p. '^.Rusijoj,prievartos darbu stovykla « 
žemes uk.o kolekav.zac.ja tvarkoraO5. Vv į ,a,:
buvo pravesta smurtu, su - - - J
tankais ir trėmimais, su
žiauriu teroru ir negirdėta kad P’r4
pasaulyje sauvale. Panašiai ‘ ^įaniHu^k^u^'žmo- ; Tre’
.vra ir Lietuvoje, kur kol- nių JTa v-įRCAI kuric dir- mia!r-: -aa "Politikai" ar

\Ta
JTa siunčiamas.

Anglijos atstovas
iir.i 1 fl niir>wirr.z-'.i]

chozai vra dar svetimesnis1

žeiio 14-22

♦
“Sąžinės Laisvė’

I

metonininkų 
ankietą 
s lietu- 
ertinti”

“čevhoslovakijos vvriausv- ■ naujai atvykusius, o buvu- 
bė jau pareiškė, kad'tie ku- i sius tremtinius ji kviečia 
nigai. kurie pildys Vatikano. į pasisakyti apie S€IIUOf<lllS 
tai vra. svetimos valstybės J Amerikos lietuvius.

1945 m. 
)

eigą gauta visai tikslių zi 
nių, kurios buvo paskelbto 
kiek vėliau, kai jau bus pa
informuotos tarptautinės nas.
Įstaigos. Ar daug buvo tautininkų

7^°— _ . _ kurie vadizmo ideologiją
Tokios liūdnos žinios nė-: laikė savo ideologija? Ar 

n.e? Prasimanymai nei daugelis jų laikė pateisinta, 
šmeižtai, ” bet Lietuvos gy- kad musu tauta butu veda- valdovo. Įsakymą, papildys is-

venimo faktai. Rusijoj yra rna ant klusnumo pavadžio, i davyste. Jie bus skaitomi 
VERGIJA. Į vergų stovvk-'vieton kad na*i tvarkytus i savo šalies išdavikais. O kas 
ias masiniai _ vežami lietu-1 savo valia ir supratimu, pa- laukia išdaviką, kiekvienam 
v iai pav ergtų tautti i ti mokėdama ir už savo aišku.“
žmonės. ! klaidas, bet ir bręsdama? ~ , ... 4<

Tik parsidavėliai ir apja- Labai sunku butu pasakvti. .. T.ai ,ir. V1?a biy^!ska sa
keliai tų faktų nenori ar ne- Bet iš to kad musu vadiz- zine.5 *aisve- . . Jei katalikų 
pajėgia matyti ir isisąmo- mas buvo palšas ir• bergž- kunigas ar eilinis katalikas 
ninti visą jų baisumą. * džias. kad iis neiškėlė jo-; klauso popiežiaus, savo baž- 

------------------------------------------------------------------------- kios. istorijai paliktinos. ”-VC1^ ^ksciausio virsinm;
mintie t,- vbbrvrK tot^ ‘ ko. jis vra išdavikas, kuriw < t— • • i • • \ 7 !• minties n žlugo taip pat ne- v • • , - •Musu Tautininkai ir Vadizmas garbi»^i; Rajp buvo atd,-a-!B™ba 5,ul° ?uesti-J----- ---- J Q

ra g.-e menesi 
-in t r. (

1946
14)

m. ■
1948
1949 

9

1 ' * 0ZH
1947

(5)
: (6)

19 d.: 
egužės 22 d
ovo 24-27 d.: (7> 
birželio mėnesį. 

Pati stambiausia MGB
“operacija" buvo 1948 m.

kai Lietuvasakėj ,22
neteko virs i«m.?hhj savo ge

i.. -v r> ha prievartas darbu stovvk-dalvkas. negu jie buvo Ru-\ 6 J lose, žandaru priežiūroje.
" r' x w , Vergai dirba ivairiausius Tą supato ir Maskvos• prįe ^ejju tiesimo,
mazgotes Laisves redak- žuvininkystėje, kasyklose, 
tonai. Jie apsižiūrėjo, kad didžiuliuose valdžioj d va
is Mizaros įspazmties ais- njose. giriose ir pramonėje.
kiai seka. jog kolchozai ku- _ .narna prievlna. Apsižiu- rik’*u
rėjo ir padarė atgailų . . . f-i-V vZnaus>"
išplūdo “Keleivi" ir jo re- d^,an^
daktorių! Atrodo., kad Bint- da"
ba išmazgojo Mizaros gal-, "Mums
vą už neatsargų prasiple- ‘ '
pėjimą. 
ros

“vadai." bet paprastos nie
kam nenusikaltusios smul
kių ūkininkų šeimos, dau
giausiai moteiys ir vaiku
čiai. Apie šių depoilacijų

Toki “ankieta”jTa ne kas 
kita. kaip pletku rankioji- 
mas ir žmonių kiržinimnjų 

I Gal ji naudinga biznio su- 
‘ metimais, bet musų visuo
menei, visai musų išeivijai. 
Įskaitant i ją ir naujai at
vykusius musų tautiečius, 
toki savitarpinės savisniau- 
dos ankieta yra tiktai žalin
ga ir nereikalinga.

II
Rašo V. K IMONTAS

dęs
kad

reikia daiyti 
ir tautininku

išvadas.
partijos

svarbiausias veiklos moty- pats 
ninku srovė pradėjo konso- 'va? huvo geras jos apetitą 

tri- liduotis ir stiprėti, jau va- r>oho,

Buvusių tremtinių drau
gija Detroite ta antkietą

.Kaiciuie l-aipir ?vertino- Ta draugi
šku* *ve-Pa ka(l Brookljmo tau

rintos valstybės propagan- &azieta lankioja
distai ir agentai, tai Bimba j ku , , •- n^^Pfarirnus,neskaitė išdavystė. Vi- įa“° wzlmus ,r

kai Amerikos ko
munistai ir tame skaičiuje 

Bimba, yra ai
valstybės propagan

is lietuviams Rusijos į. Žiūrint :s o- -.dešimt

vėliava. DabarninKai. len nuolat vežami 
kad. valstiečius apšvietus, kad '.Lietuvos valstiečiai, apšauk- 
jie suprastų kolektyvinio že- ti “buožėmis.” Rusijos ver- 
mės ūkio pranašumą, palv- gų stovyklose nvksta jr paliko nerakinta.- 
ginti su pavieniu, individua- 'miršta MUSŲ TAUTOS rls 1 savo brangiausia
liniu ukiu.”

sensacnas.imas Mask-
3^a ge Dangaus v.rtu Žinovą,

Rokas Mizara “Laisvėje” 
aiškina, kur dabar vra ne-

s sekretorių ! 5€nai miręs aukščiausio teis- s seKretonus,j^0 „a^.? FranR MurphyFrank ___r_
Pagal Mizara išeina, kad
“popiežiaus dekretas prieš 
katalikiškus komunistus bu* 
ir jį palietęs dėl to. kad jis 

išdrįso teisingai išaiškinti ko
munistų pažiūrą. . . . Atrodo, 
jog popiežius bene bus už
daręs ir šitam geram teisėjui 
dangaus vartus. . .

įesai pa
vėl visi-t smerkė komunistų užgrobtų 

kraštu valdžias už laužjmą 
Jungtinių Tautų čarteryje 
duotų pasižadėjimų gerbti 
žmogaus teises ir laisves. 
Ypač D. Acheson smerkė 
bolševiku diktatūrų šėlimą 
prieš bažnyčią.

D. Acheson teisingai sa
ko. kad diktatoriški kraštai I 
laužo visokius savo pasiža
dėjimus. Jis teisingai smer
kia užgniaužimą visokios 
laisvės Maskvos imperializ
mo pavergtuose kraštuose. 
Bet kas iš to?

Amerika iau tiek kartų 
yra smerkusi rusiškų impe
rialistų sauvaliavimus ii; su
tarčių laužjrmus. kad niekas 
ir skaičiaus nebežino. O 
rusiškas katinas “klauso ir 
valgo,” visai nebodamas 
pamokslų iš VVashingtono.

Gal kada nors 
koniškiems 
kams pakvrės leisti 
šiaudinius protestus. Atro
do, kad tai ir daroma tik 
savo sąžinei nuraminti, nes 
jei šiandien Maskvos pasta
tyti nykštukai šėlsta Rytų 
Europoj, tai už tai ir Ame
rikos vadai nėra be kaltės. 
Jie tikisi atsipirkti protes
tais už Jaltos išdavystę, o 
budeliams nuo tų protestų 
nei šilta nei šalta.

' • š ką gyvenimo uoslę, nebuvo; Į0 atais pasisazo ir tautimn- 
' ' .T intereso dėtis Į tautininkų kų žmonės, stengdamies at- 

|Įsinboti nuo savo praeities.
teikė vadovaujamas, gerai} Tek išgyvenę mes turim?

(Nukelta i 4 pusi.)

turtą
DAUS pati' nėlaimineiaū-'ir tuo pasinaudota. ’ pU^partij*. jei priklausymas jai 

_ , _u... - - , ,.c. ............... i- • tfoke vadovauiamas. gerai!Įsia, pati skurdžiausia, pa- Jaus po perversmo diena, ii . . . , . , -
- v u X. -ne- smėrkta tikrai mirčiai žiau-i'-i-s dar buvo a.x«tulou< ir aPmokamas,vlftas valstX.br

J D sako Maskvos ga- raU5 okupanto nelaL,vėjė. neparodė reikalingo 'pa-itv- n,am P"'??
z.eta. Bet ar tie propagan- Apie ūžimus žmonių iš žimo. kad santvarka b-.;u mą pne pelningo biznio te-

>.b. —*— *— _ _ i - viską supratimą ir atlaidu-

‘Jokios prievartos.

*-i • * * * r vežimus žmonių įs
ka P ’ ’ b'etuvof LAIC Pagoda’to-

ak0- . kjas žinių sutraukas:’/al ne paaiskins savo —o—
ttjamn' *?k Nepaisant visų maskoliš-
Kai Pastangų uždaryti keliusKam zmoma. buože yra j lai ..kad nef kfti_..aip žinoma, I
iki^o -tUri- nU°.15 oė"pėr?kristųT4iėi“zuikis" ne-

atstatyta.
Gal perversmui 

tuomet savotiškas.

Mizara labai sielojasi dėi 
tų uždarytų dangaus vartų 
ir pagaliau, išsifilosofavęs 
per visą pilvą, sako: “ne
manau, kad velionis to pai
sys.”

Matote Roko gudrybe’ 
Jis net žino, ka dabar* 
no miręs teisėjas apie 
darj-tus dangaus vartas! 
Turbūt ouija jam pasakė?

Mizariškoj teologijoj mes 
ne daug tenusimanome, bet 
mums kažkodėl atrodo, kad 

_ Rokas Mizara i dangausC
irs ir amen- j vartus žiuri lygiai taip. kaip 
pamokslimn- dveigys buliukas i naujus 

i orą ganyklos vartus.

GINA SOSTĄ

Juan Jose Arevala, Gvatema
los prezidentas, metė į kovą 
prieš sukilusias kariškius or
laivius, tankus ir kitokius 
pabūklus gindamas savo sos
tą nuo sukilėlių. Gvatema
los vyriausybė giriasi, kad 
sukilimas bus nuslopintas.

ma tiems “vaikams,” kurie
oaoejo dr-go pei-giljai bristi? Juk

rv4’-3ip - n . dabar kontroliavo—jei tik
revoliucini ’ ni?< ne"i kontroliavo — savieji žmo-
<«o Ppnitf' v' ' u'inės, pilni palankaus savie-
vai ižvca?, p " hT.siem supratimo. Argi bu
vai izvmavo ■ Roma n- la,.,v<) vadistinis reži.

mas, tik pusmeti jame pa- 
i gjrvenus, lyginti su demo-i 
,k*ratine santvarka ir ar ne-

lu-,
Mussolinio bra- 

_ ižj’giavo Į Romą ir iai-' 
mėjo. Delko neturėjo pa
vykti žygis iš Aleksoto Į. 
Kauna ir jau kiek vėliau

ma-
už-

partijos 
siais metais čiais laisvę pasiekia tai pa

barė savo narius ir kitokius n 7'į ,-bure‘
činauninkus, kad dar nėra !“'• Ra.^><« bnzeho ga-
suvažiavimas

le ginkluotas
-i i TPA dalinys prasimušė 

agino tą reikalą amerikiečių žemą iš Cecho-' vėliau, nors
baigti sudalyti “buožių są
rašai” ir ragino ta reikalą 
pagreitinti.

“Buožių sąrašai” reiškia 
išvežimą Į rusišką vergiją, 
prie visokiu prievartos dar
bų, TŪKSTANČIŲ LIETU
VOS VALSTIEČIŲ. Kada 
“buožės” išvežti arba užte- 
rorizuoti, tada valstiečiams 
siūloma “pagal savo norą” 
eiti j kolchozus. Jei kurie 
visvien nenori, jie irgi virs
ta “buožėmis,” arba “kapi
talistinės propagandos už
nuodyti” ir juos galima iš
vežti j Rusijos vergų Sto

birželio ga- žygis Į Rygą ir Taliną? Bu -T™, o reikalo-kartu Ir in- 
ukrainiečiu vo tik tas budinga, kad žv- tTtpL-^nlusti ir Durvais

i i SI, .."T.A.™"* i'*’ SSu 'demS

slovakijos, ginklu prasisky- 
nęs sau kelią nuo anapus 
Curzono linijos.

Sudėjus ir išanalizavus 
visus pranešimus, atrodo, 
kad nuo Karelijos ligi Juo
dųjų jurų sistematingai 
vykdomas visų pavergtų 
tautų naikinimas. Metodai 
visur vienodi, kadangi ta 
pati MGB vieningai planuo
ja ir vykdo.
Lietuvoje jau Įvykdytos ( 

septynios masinių trėmimų ma- 
“bangos”: (I) 1941 m. bir- Tik

ten perversmu drabstyti pačią demokrati 
i ją? Dėlto nenuostabu, kad 
anais laikais lygiagrečiai su 
lietuviškais tautininkais at
sirado ir “tovtininki”—rusų 
kilmės Lietuvos patriotai. 
Jri vadistinis režimas butų

interesuotos jėgos buvo 
daug stipresnės, kaip Lie 
tuvoje. Reikia pagaliau ne
užmiršti, kad pen. ersminin- 
kams, be musų lepšiškumo,
rriu^ demokr^n° k‘ilksf1O*iI)as mus dar Pabuv^ 

u palar.sus, j,. jej Lietuvos ūkia tešmuo 
Ar butų galėjęs atlaikyti, Lie-jiems “neutralumas 

buvo tai-}) jų ir “vado” žmo
nių sudaryta slapta sutar
tis, kaip 1939 m. tarp Rib- 
bentropo ir Molotovo, tas 
istorijai tuo tarpu

tuvos tautinės mažumos bu 
neatplėšiamai įaugusios 

i musų tautos bendruomenę.
nežino- Kiekvienas režimas, koks} 

'jis bebūtų, stengiasi pavers-Į 
po perversmo tauti- ti po savim pakratą ir iš-

D.

Musų tėvų kraštas Lietu
va buvo ir bus laisva. Lietu
ves išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
vykdomas Vajus. Paremki, 

:tautieti, tad jos darbus!

valstX.br


Kr. 30, Liepos 27, 1949 m. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje
Iš pradžios truputį apie keistą reiškinį. Tai užsi- 

orą. , krėtimas rūtomis. Daugelis
Skpilome laikraščiuose, tvirtina, kad rūtos šioje ša- 

girdime per radio apie tai, lyje virto į nelyginant “poi- 
kaip šios vasaros oras nėra son ivy.” Nuolat girdima, 
normalus įvairiose pasaulio kad tam ir tam, arba tai ir 
dalyse ir įvairiose Amerikos tai nuo rūtų čiupinėjimo
valstijose. Girdime apie tai, rankos paraudonavo, sugėlė i-..:.. kt.

tijos lytuose. O Chieagoj raudonuoja. ___ —7
ir kaitų artimose ii- tolimo- liestų vietų oda nusilupa, 
se apylinkėse oras gana Žmonės, manydami, kad 
normalus. Lietaus galėjo tikiai tas reiškinys darosi 
būti daugiau, bet nekentė- nuo rūtų, ėmė jas naikinti 
jome nuo sausrų. Šilumos iš savo darželių ir nuo ka- 
pusėtinai, bet kitais metais'pų. Pirma būdavo mano- 
hudavo aršiau. ’ ma. kad kenksmingų ypa- 

Chieagoj šiemet yra vie- įgauna ’ tiktai
« pastebėtinas dalykas.!^ k“** _auK. k"Į«;nas pastebėtina.*

O tai tas, kad buvo daug 
skruzdžių. Jų buvo daug 
ne vien lauke, o lindo ii- vi
dun. Žmonės pirkdavo joms 
vaistų iš aptiekų, barstyda
vo ant šaligatvių ir prie na
mų vietų, kur jos pradėda- 
davo sau lizdus pilti ir iš 
kur lysdavo vidun. Vidun 
patekusios labiausia mėg
davo siekti į duonos dėžes.
Y pač mėgdavo 
‘‘keikus.” Ryšium su tuo 
reiškiniu būdavo ir juokin
gų įvykių, štai vienas to-ĮgaJ V -f.a 
kių. Viena moteris parsi- P3^^0^1- 
nešė saldų “keiką” ir įsidė- .
jo į' duonos dėžę. Pavaka- Sekmadieni, liepos 17 d., 
rop, kai dar nebuvo visai i ma,’ijonų farmoj, kur ran- 
tamsu, užsimanė užsikąsti ldasi ir marijonu seminari- 
to “keiko.” Pasiėmus is .,a» lvyko piknikas. Kaip 
duonos dėžės, atsipiovė u kas vasara, taip ir šiemet

mų. Dabar sakoma, kad 
bet kur augančios rūtos 
įgauna kenksmingų ypaty
bių. Butų gerai, kad musų 
daktarai ir kiti musų gam
tininkai tą dalyką ištirtų. 
Gal be reikalo rūtos yra 
kaltinamos. Chieagoj turi
me gamtininką botanistą 
Dr. P. Galinį, kurs yni pro 

, fesoriavęs Dotnuvos žemės
saldžius ukio akademijoj. Dabar jis 

dirba Chicagos Universite
te botanikos sode. Tai jis 
gal ir galėtų tą klausimą

GENGSTERIŲ KARO AITROS

Karts nuo karto Amerikos miestuose iškyla gengsterių 
karai. Los Angeles mieste tokiame gengsterių kare buvo 
sunkiai sužeistas Hollywoodo gemblerių karalius Mickey 
Cohen. kurs paveiksle viršuje aiškina spaudos atstovams 
ir policijai, kaip “rytiniai gengsteriai” jj peršovė. Apačioje 
vienas iš M. Cohen saugotojų. Harry Coeper, kurs buvo pri
statytas Uahen saugoti. Iš viso tame gengsterių susišaudy
me buvo sužeisti 4 žmonės.

įvyks rugpiučio 7 dieną.
Balys Bedarfas.

DETROIT, MICH.

Draupi&ki Pietus, Rengia 
LSS 116 Kuopa

August (rugpiučio) 14, 
sekmadienį, Lietuvių So
cialdemokratų Są j u n g o s 
116 kuopa rengia draugiš- 

; kus pietus Binkevičiaus far- 
moje, ant M. Beit kelio, 

i Liberty Park. Pietus bas 
i nuo 1 iki 5 vai. pavakarėj.
Į Vieta visiems yra gerai ži
noma, tai graži vieta drau* 
giškiems išvažiavimams.

Todėl prašome visas iš 
anksto Įsigyti tikietus. Kai
na tikieto $130. Kuopa ir 
jos gerosios šeimininkės vi
sada stengiasi savo svečius 
maloniai priimti ir žardžiai 
pavaišinti Neapsivilsime 

1 nė dabar. Jei padalysime 
kiek i>elno, skirsime jį iš 
vietintiems lietuviams pa
remti.

Dėl tikietų k^eint’^ » M. 
L. Balčiūną, telef. WE. 4- 
5081; F. Yuzėną—WE. 4- 
3831; J. Pilką—TA. 5- 
8442 ir Mrs. F. VVarner— 
AT. 1-0193.

Visus širdingai kviečiame* 
ir prašome tikietus užsi 
sakyti iš anksto.

—M. L. B.

ELIZABETH, N. J.

KAS SKAITO, RAAO . 

TAS DUONOS NEPRAŠO

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Ten, Kur Barzdos Skustis Joja 5 Kilometrus, Vaikai į 

Mokyklą Keliauja 10 Kilometrų, o Jaunimas Pasi
linksminti Vyksta 20 Kilometrų

Ne Azijos džunglėse ir ne ryšiai ir dažnai baigiasi ves- 
Afrikos dykumose taip yra, tuvėmis. 
bet vienoje iš labiausiai Ūkininku čia yra visokių 
kultūrinių Pietų Amerikos tautų. Iš jų geriausiai vra 
respublikų — Urugvajuje. 1 įsikūrė šveicarai, olandai, 
Kelių šimtu kilometrų ats-j vokiečiai, o po ju eina lietu- 
tume nuo Urugvajaus sosti- viai, rusai, lenkai ir k. Pras
itęs Montevideo yra įsiku-*čiausiai gyvena vietiniai 
rusių lietuviu ūkininkų. Bet Į žmonės. Mat, jie mažiau
sia netaip, kaip Lietuvoje,: šiai rūpinasi žemės ūkio lė- 
kur ūkininkai gyvena arti limu ir pažangiu ukir.inka- 
vienas kito. čia taip ūkių vimu. Jie gyvena nerupes- 
yra didelės platybės ganyk- tingai, nors daugelis ’š jų 
lų ir kada ūkininkas sek- turi gana daug ir derlingos 
madienį nori nuvykti pas žemės. Daugelis vietinės 
savo kaimyną plaukų nusi-j kilmės ūkininkų meta *avo 
kirpti, tai turi joti pas ji žemes, arba jas išnuomoja 
5 kilometrus. j ateiviams, o patvs eina i

i fabrikus dirbti.Jei vaikai eina i mokvk-1 
lą, tai turi keliauti 10 kilo
metru (apie 6 mylias ame-i MONTREAL, CANADA 
rtkontskas). Gerai, kai i
oras geras. Bet jei užeina 
lietus, nuo kurio patvinsta 
upeliai, tada vaikai turi ieš
koti prieglaudos pas arti
miausius kaimynus pakelė
je o jei kaimynai irgi toli, 
tai turi glaustis prie gyvu
lių bandų, kurios čia ganyk
lose ganosi dideliais bū
riais, arba ir jto atviru dan
gų kur prie kilimėlio per
nakvoti. . . .

M. Krasiuskas.

Pagerbėme Jurkevičius
Gerai žinomiems mont- 

realtečiams veikėjams ger
biamiems Juškevičiarr- šie
met sukako 15 metų ju ve
dybinio gyvenimo bei vi
suomenino darbo sukaktis. 
Jiems pagerbti liepos 16 d. 
Vytauto Klubo patalpose 
draugai surengė pobuvi-va- 
karienę. Pobūvio metu “Ne
priklausomos Lietuvos” re
daktorius J. Kardelis iškėlė

piknikan daug žmonių su 
važiavo. Bet atsitiko taip, 
kad pikniko dienos ryte• — • • X «• •
IIIJIV K* SVaiUIdUMŲ
tos seminarijos šulų—kun. 
J. Vaitkevičius. Lengva su
prasti, kad iis mirė labai 
nepatogiu laiku. Ką mari
jonu vadovybė nutarė da
ryti? Pašaukė graborių.

su pasigerėjimu valgė. Tik 
netikėtai pajuto, kad jos 
rankomis kažkas rėplioja.
Pasidalius šviesos pamatė, 
kad skruzdės. Žvilkt į “kei- 
ką,” nagi tas pilnas skruz
dėlių. Po to kad piovė, tai 
piovė ožius ta moteris. Da
bar iai neminėk apie “kei
kus.” . ---------- o-------

Antras pastebėtinas reiš-j133 nuvažiavo savo keliais, 
kinvs, tai gyvačių gausumas 0 Piknikas buvo vykdomas, 
priemiesčių daržuose. Ry-(kaip planuota. “On with 
šium su gyvatėm štai kas yra the show,” nežiūrint i mir- 
atsitikę. ’ Vieną šventadieni; svarbiausio šulo. Kai ku- 
namiškiai, darže būdami,! ri°3 davatkos kaip tai suži- 
pamatė, kad gyvatė rungu,. nojo apie kun. Vaitkevi- 
rungu į namo beismentą. |čiaus mirti >r P** ku- 
Persigandę, bijojo net į .nigų patikrinti. Kunigai 
beismentą eitu Pašaukė po-'Pasakė: “Rytoj pamatysit 
liciją. Tuo tarpu sužinojo: ‘Drauge,’ o dabar šarap, 
apie tai kaimynai. Atva-, kad pikniko nesugadintu- 

policija, susirinko Įmėte.”

siskirstė po visą kraštą, kad, Į dešinę ir važiuoti iki gegu-j 
rodos, sunku surasti tokį žinės ženklų. Be to iš To-' 
kampelį, kur jų nebūtų. jronto eis specialus autobu- 

Tačiau su apgailėtinumu; sai nuo lietuvių valgyklos, 
reikia pasakyti, kad tokia ‘
vieta iki šiol dar buvo. Ir
tai ne kur nors Arkansaso
platybėse, o garsiojoj Flo
ridoj—tai Miamio mieste.

Čia tik visai nesenai at
vyko pirmas lietuvis trem
tinys Klemensas Petrelis 
kurį atsikvietė stambus Mi
ami Beacb biznieriai Ko-

Paminėjo Dr. Zakarauskų 
Sukaktuves

Sekmadienį, liepos 17 d., 
Lietuvių Svetainėje buvo 
suruoštas draugų V. J. Za- 
barausku 25 metų vedybi
nio gyvenimo sukaktuvių 
minėjimas. Iškilmes suruo
šė ių sūnūs VValteris. gerb. 
Zabarauskienės sesutė. Mrs. 
Bertha Correne ir V. J. Zapundas ir Manning gatvių!barausko ,iusbroiis Juozil, 

kampe. Autobusai įseis 1 
vai. po pietų.

zavo policija, susinnko,
daug kaimynų pažiūrėti,! špokas,
kaip policistai su gyvatėj 
kausis. Ieško, ieško polic-j
monai gyvatės ir negali ras-į ______
ti. Tada vienas iš kaimy-, pi.kuri'Š5'* tUtiS kalait;-1 D^rtfniu metu, kai 
ka į katė XTrSri tremtini« imiBraciia Š Ame- 

r° T "«■’>>> j°kia naujiena,

laite. Ta tuoi rado gyva- i , •. -H
te sukandžioio ir nadarė loniją atvyksta naujieji mu- tala J padareįsų ateiviai. Į didesnes ko-
** ** Įlonijas jų jau prigužėjo ne

Jau kelinti metai kai kas dešimtys, bet šimtai, o ir 
vasarą girdime apie vieną pavieniai jie taip plačiai iš

MIAMI, FLA.

Miami mieste pastoviai 
gyvena daug turtingų lietu
vių, liet, deja, faktai kalba, 
kad lietuviškumui mažai 
kas nuveikta. Kai musų tė
vynę ir visą tautą užgriuvo 
baisi nelaimė, miamiečiai 
lietuviai nesiiyžta gelbėti 
net to, kas dar galima iš
gelbėti.

Didi garbė tenka Ro
džiams, kurie pirmieji atsi
kvietė tremtinį į Miami. Pa
žymėtina, kad Rodžiai ank
sčiau vieną lietuvių tremti
nių šeima atkvietė į Mas
sachusetts valstiją, kurioje 
patys seniau yra gyvenę.

Iš Hamiltono važiuoti iki 
tos pat vietos kaip ir iš To
ronto, tiktai privažiavus sig
nalines šviesas ties Oakville 
sukti į kairę.

Pikniko programa: Šo
kiai ant specialiai padaly
tos platformos, grojant pui
kiai orkestrai. Už geriau-

Čameckis.
Svečių buvo virš 300 iš

arti ir toli. Buvo iš Bridge 
port, Conn.. New Yorko, 
Bronx’o. Holmdel. Roselle, 
Asburv Park, Linden ir Ro
selle Park, jau nekalbant 
apie vietinius senas pažįsta
mus ir draugus.

Tų iškilmių kaltininkams 
buvo įteikta gražių dovanųšiai pašoktą polką, daug širdingų

tango ir zuibaką bus dali-į jįn|T^jjmu 
narnos premijos. Be to l ūs, Draug< Zabarauskai už 
sporto žaidimai 11 P_, emi j tokiu gražių iškilmių su- 
juotos bėgimo lenktynes. I mosimą taria širdinga ačiū 

Savaime suprantama, kad, visiems, vienaip ar kitaip 
bus ir bufetas su už-j nrisidėiasiems, dėkoja vai- 
kandžiais ir gaivinančiais šių dalvviaras ir vpač jų 
gėrimais. Bufeto šeiminin-j rengėjams, sunui Walteriui, 
kė, drg. Elzbieta Frenzelie- sesutei Mrs. Bertha Cor-

TORONTO, CANADA

DAR GALIMA UŽSISAKYTI

KELEtVIO KALENDORIŲ
1MB METAMS

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

Keleivio kalendoriuje yra įdėta daug skaitymų, 
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.
K BL E1 V I S 

So. 27, Mm

kratų Klnuką >1
Šiuomi visi, jauni, suaugę 

ir seni, nuoširdžiai kviečia
mi į prof. Kaminsko vardo 
lietuvių socialdemokratu or
ganizacijos ruošiamą didelį 
dvigubą pikniką: vieną su
augusiems, kitą vaikams. 
Tas dvigubas piknikas 
įvyks sekmadienį, liepos 31 
dieną Oakvillėje, tame pat 
miškely kur pernai buvo 
SLA, o šiemet Toronto so

nė, kuri, kaip ir Toronto 
socialdemokratų piknikas 
parodė, moka alkanus pa
valgydinti ir ištroškusius 
pagirdyti.

Kartu su pikniku suaugu
siems, būt atskiroj aikštėje, 
bet tame pat miškelyje, pik
nikas vaikams. Tai iš viso 
pirmas lietuviškas piknikas 
vaikams, kuriam vadovaus 
patyruri mokytoja ir skautė 
drg. P. Ancevičiinė. Vaikų 
piknikas bus pilnas žaidi
mu, šokių, deklamacijų ir 
kitokių pramogų. Vaikai 
už geriausiai pasakytus lie
tuviškus ir angliškus eilė
raščius gaus dovanų. Tai
gi ruoškitės vaikai ir ragin
kit savo mamytes ir tėvu
kus, kad jumis nuvežtų į ju
su pirmutinį lietuvišką pik
niką Kanadoje. Vyriausias 
pikniko vadovas yra Balys 
Bed arfas.

Taigi iki pasimatymo To
ronto, Hamiltono. VVellan-

rene ir pusbroliui J. Čamec- 
kiui.

Koretp.

HARTFORD, CONN.

cialdemokratu piknikas.
Pikniko pradžia 2 vai. po
Pietų.. . _ . . . .

J pikniką važiuoti sekan- do ir apylinkių lietuviai
čiai: Iš Toronto važiuoti prof. Kaminsko vardo so- 
Queen Elizabeth Highvvav cialdemokratų organizaci- 
iki Oakville Road signali- jos piknike Oakvillėj sek- 
nių šviesų. Sankryžyje, kur madienį, liepos 31 dieną, 2 
yra signalinės šviesos, sukti valandą. Jei lys, piknikas

0 kada čia ateina meti-! , . T .. 
niu karnivalu ai pasi links-^'er,blan1lJ Juskeviciy nu
mirimų laikas, tai jauni-'Vl'lklus dalbus >.'e.tuv”i gu
rnas turi važiuoti po 20 ir Urnai organizaciniame dai-
dauitiau kilometru iki pa- be*. b uz tai, pareiškę jis, 

—?»•_. • • tenka garbe ne tik jiems.
bet ir jų tėveliams, kad su
gebėjo įskiepyti savo pali
kuonims tėvynės ir artimo

linkės, kaip Lietuvoje i io- med?* *}»?»"«- . _
markus ar atpūstais. ’ Čia Žilagalvis profesorius Ta- 
sujoja ar trekais suvažiuoja*Pulk'0J; kaI' 
jauni ūkininkaičiai pašinui- ęerb. Juske-
lyti su savo mergužėlėmis,! VM;IM . va’dm«';! Kanadoje 
kurios atvyksta mamų Iv- "au.Jal atvykstantiems bė
dinuos pasirodyti bernams, tuviams, kad ne esą kaip 
O jei mergina ar vaikinas ikaras audros daužomam
neturi mylimo ar mylimos, I ,al1v’ul - i • .
tai tokiuose karnivaluose1 Jaukaus ir malonaus
užsimezga pirmieji širdies "J Pasldallnim<> P“1”'- 

vis buvo baigtas skambant 
bendros sutartinės “Ilgiau-

siekia pasilinksminimų vie
tą. I tokius pasilinksmini
mus (k aini vatas) suplaukia
flfllllf rzmzinill ii tKloz«vrKx? n«av_ 

ojiivmu 1.— d.--------

Liepos 19 dieną įvyko 
BALF ir Tarybos susirinki
mas. Tarpe senųjų narių 
matėsi ir buvusių tremtiniu, 
kurie pasiryžę kartu dirbti 
muso tėvvnės išvadavimui 
ir išblaškvtų lietuviu šelpi
mui. Buvo daug kalbėta 
dėl įvykstančios liepos 31 
d. gegužinės (pikniko). 
I aukiama nepaprastai daug 
svečių piknike, kurie kar
tu su naujai atvykusiais 
smagiai praleis laiką.

—S.

KAIP TAPTI PILIEČIU?
Dar turime knygučių, 

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

organizaci-.'25 centai. Kreiptis į 
“KELEIVIS”

636 Broadway,
So. Boston 27, Mass.

ŽODYNAS
Angliškai - Lietuviikag ir

Liet aviškai - Angliukas
A. LALIO žodynas 

> Nauja I^iida
2 tomai. 1300 pusi. 

KAINA 12 DOLERIŲ 
SU AITVARAIS $14.00.

Pinijm* siuskit su užsakymu: 
DR. D. PILKA 

546 E. Brnadvrav
Sovth Boslon 27. Masa.

šių Metų’’ dainai, 
j Man senam, praleidus 
virš 40 metu svetimoje ša
lyje, tenka tik džiaugtis to
kiu pobūviu, kurio metu 
sunku buvo pergyventi lie- 

įtuviškos tėviškės pasiilgimo 
skausmą širdyje.

Jonas Gricius.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje.” pa-

f garsinti savo biznį tarp 
£ tuvių.

DAR GAU M A GAUTI KANADOJE
NAI JAVSIOS UETVVKKOS PLOKŠTELĖS

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

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

1. ANT EŽERĖLIO RYMOJAU. Liaudies daina. Išpil o Lie
tuvos Valst. Op. Sol. E. Kardelienė ir 3 brokai lapinai.

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

1. LIETUVIŠKŲ MELODIJŲ POPURI. Išpildo: 3 broliai 
lapinai.

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

k 1S RYTŲ SAI.KLĖS. Liaudies daina. Išpildo Lietuvos Vak 
Operos Sol. E. Kardelienė ir 3 broliai Lapinai.

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

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

2. SUKTINIS. Lietuvių šokis. Išp.: 3 twoliai Lapinai.
Greitas saugas ir garantuotas pristatymas j bet kurią Ka
nados ir USA vietovę. Pilnas albumas su dešimčia išpildy
mų (5 plokštelės) tekainuoja $9.45. prisiuntimui 55 centai. 
Viso S5I0.

Užsakymus ir pinigus siųskite jau šiandien:
-ALPHA”. P. O. Bos 777 Place IPArmes, 

Montreal, Que., Canada. (29)
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Diktatūra ir Ūkis I “Siekiant kovoti su run
kelių nuėmimo ir graibsty
mais laukuose ligi išvežant 
juos i paruošų punktus, re- 

arba. komenduoti kolektvviams 
(ir ši ūkiams kasdien priiminėti

Maskvos Ponai Pasako Ka- stovyklas, kalėjimus 
da Ką Dirbti pagal NKVD planą

Purins minicto- įtaiga suplanuoja kiek ji iš grandžių nuvalytus plo- 
turės sunaikinti priešų) pa- tus ir seikėti per dieną iš- 

i. . i aną pasauli. Dėl kastus runkelius saikais
korrum>.ų . plano netesėjimo visuomet kiekvienoje grandyje, už-
korri’ei^ ' x usu* ų atsako apačios arba. dėl tikrinus griežtą visų prikas-
ĮStaimi <.a> ■> • ruvon.su- akiu apeiumimo, kas nors ir tų runkelių atskaitą. Suor-
sidarvt ’ ' ' - - ‘ man i*au- iš biurokratinių viršūnių. gauruoti runkelių plantaci-
siv snvieti’o* vadų g~lvu> * ju viso? § apsauęą ir
padarė niranmns. u z ■'-a n- Padorus ūkininkas dėl to- r 1 *
dintus* “D^l derliaus sn^mi- kio komisaru nutarimo na-

žemė* ūkio nmduktu sakytų: Juokų darbas! Kas 
vvkdvmo 1949 me- 'T3 derliaus nuėmimas 

kiekvienas gerai žino ir Įsi
vaizduoja. ka tai reiškia.
Nei Amerikoie nei Eurono-

Sovietų 
riu tar'ba ir

mo ir 
paruošų 
tai?.”

Šitais nutarimais rmanlin-
99

—Gut momink, Maik!
—Labas rytas, tėve! Kas 

nauja tavo parapijoj?
—Pas mus, vaike, didelis 

džiaugsmas, kad kardino
las Spellmanas gerai užtepė 
Ruzveltienei už bedievybės 
platinimą.

—Tėvas nežinai kė kalbi.
—Maike, aš žinau ką aš 

kalbu. Visos gazietos apie 
tai rašo.

—Ne, tėve, jos nieko pa
našaus nerašo.

—Na, bečykim!
i s Lr v n V-vi vi Lr fAt-zi zv_---uvmn, uv

čvt.” Visų pirma turi klau
simą gerai ištirti ir suprasti, 
tik tada gali “bečyt.” Ki
taip pralaimėsi.

— Tu. Maike. kalbi aku- 
rat kaip bolševikų komisa
ras.

—Kokiu žvilgsniu?
—Juk žinai kokiu. Bol

ševikai buvo uždėję ant 
Berlyno blokada ir neleido 
amerikonams nieko tenai 
Įvežti. Išardė Geležinkelius 
ir uždarė visus kelius, kad 
nebūtų galima nei su tro- 
kais, nei su treinais Įva
žiuoti. Amerikonai ir ang
lą turėjo viską gabenti Į 
Berlyną raplenais. Tą ži
no visas svietas. Bet ne
žiūrint to, starsas bolševikų 
komisaras Berlyne sako, 
kad tokios blokados niekad 
nebuvo ir nėra. Vadinasi, 
meluoja per akis ir nesisar- 
matija.

—Bot kodėl tėvas nori 
mane lyginti prie to mela
gio?

—Todp] Maike. kad ir tu 
nori užginčyt visiems žino
mą teisybę, lygiai kaip tas 
Stalino komisaras. Visa 
Amerika žino. kad kardino
lą* pasmerkė Ruzvelriene 
už bedievybe. o tu sakai, 
kad ne. Vadinasi, nori už
ginti faktus.

—Faktai yra kitokie, ne
gu tėvui išrodo.

—Nu. tai kokie gi?
—Visu pirma faktas yra 

*°ks. tėvo. kad kardinolas 
Spellman buvusio preziden
to našlei nieko ne “užtepė.” 
Jis tik norėjo Rooseveltie- 
roi ikąsti. bet jam tai ne
pavyko: iis nelemtai išsišo
ko ir pats gavo per nosi. 
Kita* faktas vra toks. kad 
^onia Rooseveltienė jokios 
“bor’;-vvbės’’ neplatina.

—Kaip gi tai ne? Juk 
jo, šventenybė kardinolas 
pirštu parodė, kad Ruzvel- 
tienė yra priešinga Rymo 
katalikų bažnyčiai.

—Kataliku bažnyčiai dauG 
kas yra priešingas, tėvę. Di
delė šios šalies gyventojų 
dauguma katalikų bažny-

ŽAIDIMAS BAIGCSI LABAI LIŪDNAI

Triju metų Garrie Hayes stovi su tėvu ir motina *isai 
nesuprasdamas, kodėl tėvai tokie liūdni. Tas mažiukas ber
niukas, su kitu tokiu pat 3 metų berniuku paliko d-iese su 
dvejų mėnesių Garrie sesute Trudy. \ aikai bežaisdami 
pradėjo mažytę mergytę plakti ir kol tėvas sugrįžo iš krau
tuvės mergaitę primušė iki mirties. Mergaitė mirė ligoni
nėj. Ta tragedija Įvyko I.os Angeles mieste.

Tautininkai ir Vadizmas
(Atkelta iš 2 pusi.) vusių verslininkų ir biznie- 

teisę paklausti savęs ir tų rių, tautininkų sąjūdis vėl 
žmonių, kurie sakosi grįžę jaučiasi balnojąs žirgą. Ir 
Į demokratinės santvarkos
šalininkus: kiek nuoširdus 
jų atsivertimas?

Nesinori abejoti, kad bu
vusių tautininkų tarpe atsi
ras daug kas, kas su vadiz-

neleisti ganyti gyvulius run
keliu laukuose, kol bus pil
nutinai baigtas runkelių iš
vežimas.”

Aišku, kolehozninkai va
gia runkelius savo r ika- 
lams-n° iš pamėgimo vagi
šiauti. bet dėl runkeliu ne- 
datekliau*, re* valstvbė vis

atini!. Kolchoznikai to
kie neišmanėliai kad run-

po mast-v-inė “Pravda ' ’r
sov’eu'm? spauda be iš-‘ -,e. nieks derliui nuimti W- 

Vin-ia. žinoma. naso- minų nenustatinėia: visi ži- 
A-nu vilniškė no- kodėl tai darvtina ir ,

. .. Tr = didžiuliai H°-‘ nieks niekur ir niekados. * ....
- t,-o<0s” pusią-’tuos darbus tvarkingai atli- , , ' . rT ° ” 1/1 ... za -- -i kelvr.uose ir gyvulius paganiai prieiti tu nutarimu; k3S: nesigiria. ? no,* mat t0 ka atima valstv-

liečian-! n.'niai nutarimai.
. riksmas, šauksmas

liau NKVD! . , , . - , ,nu ir bulvių įs laukų nevog- 
Ka» Yra “Paruora” davo ir gyvulių neganė.

, . .... . I To paties nutarimo 5-me.Paruoša ta; reikią visų;5kvriu:e pasakvta: ..Lietu, 
suimtųjų derliu .r Latvijo Estu ir

• nk?°.produk‘’,.ls?a.mn1,?.U|Unisijos Tarybinėse 
;i žodeb ererai isitėmykite).’® ėmimų, suėmimą i \al.hs- Įjesp runkeliu kasimas su 

us sandelius, kitam tarus. įjvežįmu numatytas nuo 
visų produktu nusavinimą ,io 20 d iki la k,.jčio j 
valstybės naudai, paliekanti j >,

, . .... .. i gyventojui tik tiek. kad jis * T •
f01 j išlaikytų savo vergiškąją 

" kl gvvastf, butų pusiau alka- 
^ar inas ir nesugebėtų galvoti 

i anie Stalino saulės spindu- 
t0’ liuose liūliuojanti visuotiną

jį skurdą. ‘ , luomet
- “P?™°'5ao_t"1’? !’eka,ty tirėtai atsakys ir turės na- 
zodehs! Snecial.ai sutrai , kelti bau?mįs 
votas tik tam. kad neisma-' p
nėliai io esmės nenagrinė
tų. Lietuvoie ir visuose už
grobtuose kraštuose, kur 
dar yra privatus žemės ūkis,
“paruošos” pagalba ūki
ninkai varu varomi i kol
chozus (dabar I ietuvoje į 0’ 
juos vadina “kolūkiais"— 
kolektyviniais ūkiais). Visi 
ūkiai, nuo valdomo žemės 
ploto, apdedami grudų pv-

>-4VOUr'Aa’S.
čiai* šienavimą, pašarų pa 
ruošima. medvilnės. c’^ri- 
ni’i runkeliu, kanapių, linu, 
tabako nuėjima, bulvių nu-

■ kasima ir. z’«nnw. čia išvar- 
į dintu ir nrišvardintų pro- 
du’-tu Daruoša (ši pastarą- 

e).
Sovietų valdžios ir ko- 

; munistų partijos čyfams. sė
lintiems Maskvoj, nieko ne
reiškia tarticios nepnpazjsta ir neken- Ros |aIies nlotuose reikial 

čia popiežiaus, bet tai Prišienauti. bulves kasti.
reiškia, kad jie yra “bedie- ir kiaules šerti, kitokius; 

darbus dirbti.. Maža 
jie drąsiai nustato terminus 
ka? ir kada turi buti pada

ve?viau Kai kuriais žvilgs
niais ne gali būt dar geres
ni krikščionys, negu kardi
nolas Spellmanas.

—Na, jeigu tu viską, ži- jr kar'a jje baigtini. Kai 
nai. tai pasak}* man^uz ką sovietijos šiaurėje viskas le

dais sukaustvta ir sniegu

rvta. kuomet darbai pradė-

terminai,;,. . , , - r»he r’pks nebranmna. Buo- 
zmei I ietuvo1 nieks runke-

Bal-
Soc.

nutarė Maskvoš po
nai.. Bet iei orai tu darbų 
neleis atlikti, iei kolchozai 
ir valstiečių ūkių kinkoma- 
sai transportas nepajėgs 
runkeliu išvežimą Įvykdyti, 

ir kolūkiai ir vals-

kurių 
visiems aiškios.

pase-

tas kardinolas ant Ruzvel 
tienės užsipuolė?

—šitaip tėvas turčiai 
statvt ši klausimą iš 
pradžios.
reikėię 
Kardinola 
kultūrinei ir nerimtai ’rieš 
ponią Pooseveltienę išsišo
ko. Ir išsišoko visai be rei
kalo. Matai. Kongresar. da
bar vra įnešta? sumanymas.

tuomet

kai p. Lozoraitis vis pasi
švaisto viešumoj kad ir su
glamžytais “Kybartų ak
tais,” dažnam jų širdis alp
sta. Be reikalo. Išlaisvin
ta Lietuva nebus tremtinių

., , . . . . . . stovvkla ir su tuo musu tau-mo idealais jau pasiiyzo vi- ,ininkai iš ankft kad jr 
gems laikams atsisveikinti. nelen šil.dimi turi susi. 
Bet tas visuomenes sluoks-;
nis, kurs 1926 metais kėlė ’ b

Ar norės? Gal ir nenorės.

Buožinės Lietuvos cuk
raus fabrikai laiku gauda
vo runkelius, nieks ūkinin
kams nenustatinėio termi
nų. kada runkeliai kastini 

išvežami, viskas būda
vo savaime suprantama, aiš
ku ir vykdytina be jokių iš 
šalies raginimų.

_ . Iš to, kad Baltijos resoub-siems žemes ūkio daroam*i iįavorn,‘g jr produktu suėmi- ’ikoms. Lietuvai ir kitoms, 
visoje sa.yie nustato aisxius> majs? gj “paruoša” tuos pro- Maskva nustatinėja termi

nus kada jos ūkininkai ir 
kolūkiai privalo kasti run-

padengta. tos šalies Pietuo- 
pa-jse jau noksta vaisiai Kai 
patį Rytuose saulė teka. jos Va- 

nebutu; karuose vvrauja tamsi nak-
?ię mudviem ginčytis.*tis. bet Maskvoje visuomet 
.molas iŠ tiesu labai ne- šviečia Stalino saulė ir to-

dėl bolševikinės buožės, ne
atsižvelgdami nei oro nei 
klimato sąlygų, drąsiai vi-

terminus.kad naranijinėms ir kito
kioms privatinėms mokvk- tini ir kada raigtini.. 
lorrs butu duodama pinigu
iš valstybės iždo. Šitas su
manymas vra nesutaikomas 
*u Amerikos konstitucija, 
kuri sako. kad bažnyčia tu
ri būt nuo valstybės atskir
ta. Šitokia poziciją šiuo 
klausimu užėmė 
Rooseveltienė. Ir tai labai 
teisinga nozici’a. nes šalies 
Gyventojai, kvrri moka va^s-

kuomet jie prade- <juktų suėmimus vvkdo.
Kas netesėjo atpilti pylia-

riebalu, ta?vu, atiduoti
gauna “paruošos” įgalioti- nežiūriu I ietuva neturi 

protokolą, pašaunamas: kios savivaldos.

Apie ši vyriausybės ir par- 
ti’os nutarimą, kaip jau sa
kiau. prapliupo spauda, 
rėks radio. mitinguos tūks
tančiai propagandistų, šim
tai tūkstančiu biurokratui ii* I bado mirti.. Nekaltai 
žiūrės, kad valdžios kolch<>bkanibas “paruošos” žodeli? 

T,1?0™* zininkai. valdišku dvarų ku- dabar likviduoja visus Lie 
mečiai ir visi darbo žmonės 
—vergai—iš kailio besiner- 
dami. tesėtų tuos terminus.

niu

kelius, aišku, kad ir šiuo
io-

tyhė= iždan mokesčius, yra Įr jej Maskvos 
visokiu Įsitikinimu žmonės.
Gal apk trečdalis ;u nopri- 
klarso ioriai bažnyčiai. Ar- 

: gi butu teisinga, jeigu iu 
pinigai butų vartoiami baž
nytinėms mokvkloms palai

kyti? Žinoma, kad ne. Taip 
pasakė ir nonia Roosovpl- 
tienė. B°t Bonos katalikų 
klerikalai nori pinigu, ir to- 

| '-ėl Sn-ellmanas ni’-tai puo
lė ponia Pooseveltiene. vie

kai ja iškolioio. kam ii driso 
pasakyti savo nuomone, ku
rt iam nepatinka! Bet tai 

' buvo labai nekultūringas ir 
. neapgalvotas išsišokimas iš 
jo pusės. Amerikiečių spau
da ir visuomenė dabar tvir
tai stojo ponios Rno'-vo’- 
ti-nės nusėi. Tuo budu 
kardinolas Sndlmaoas 
rer nori. Žmonės stačiai 
nasiniktino to klerikalo 
drąsa ir noru užgniaužti 
la’s”i<*ms žmonoms laisvai 

i reikšti savo nuomonę, ką 
iiems garantuoja šalies kon- 

' stitucija.
' —Well. Ma’ko. kai tu ši
taip nušnekėiai. tai iau ma
no durna galva nebežino ka 
mislvt.

biurokratų 
planas dėl oro ar nenuma
tytų klimatinių sąlygų ne
bus laiku tesėtas, neužmirš
kite. kad tokio plano neiš-
tesėjimo kaltininkai 
tuč-tuojau išaiškinti, 
šaukti sabotažninkais. 
kėjais ir sugrusti Į

bus 
ap- 

ken- 
da»bo

BUVO DINGĘS

H. Tracy SnelKng i$ Los Ala- 
mos atiminiu dirbtuvių kaž- 

' isokiųkur pradingo. Buvo 
spųl ojimų dė! jo dingimo, nes 
H. T. Snelling yra atominių 
dirbtuvių informacijos biuro 
medėjas. \ėliau paaiškėjo, 
kad jis pasirodę* prie Meksi
kos ruhežiaus ir vėl 
siųs.

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

susira-

O lietuviš 
kie ii ruskiai drįsta šnekėti, 
kad Lietuva sovietijos ribo
se esanti nepriklausoma ir 
laisva valstybė. Maskvos 
agentų šis arrgumentas ne- 

tuvos ūkininkus, vadinamus paveiks, bet suklaidintieu 
eiliniai lietuviškieji bolševi
kai turėtų pagalvoti ir liau
tis ^aibinę Maskvos smurto

’š ūkio ir vežamas i tolimu? 
Furijos kraštu*.. Į stovvk’as

buožėmis,” tai yra tuo? 
kurie, ju nelaimei, turėjo 
daugiau 15 heVtarų žemės.

Rusvoj veikia speciali 
“paruošų ministeri ia” su 
šimtais tūkstančiu valdinin
kų. Ministerijai padeda 
oartiia, savivaldybės, NKV- 
D. visos kitos ministervos i; 
visas valdiškasis aparatas. 
Ir Lietuvoie egzistuoja “pa 
ruošų ministerija.’’ maskvi- 
nės pamoku ministerijom 
skyrius ir klapčiukas. Pa 
ruošų ministeriia privalo 
suimti tas gerybes ir produk
tus, kuriais penisi sovieti
nės “saulės.” minisVriai. 
partva, kariuomenė, komi
tetai ir visu rangu ir padė 
čiu valdovai, todėl mano 
minėtame nutarimo, vyriau 
svbė ir partiia šaukia viso 
Fusiios darbo vergams 
“I-aiku įvykdyt i isi parei go 
;imus valstybei!” Tasai nu 
tarimas mirga to’-iais 70 
džiais* “isipareigiu t i.” “07 
tikrinti .” “suo’*'Tani’7:’oti” ii 
dar šimtą kartu “Įpareigo
ki.”

Tas komunistiniu ponu 
nutarimas kiekviena savo 
'Minto išduoda neslaptu ir 
liudija, kad Prsijo' vvrau 
ia vergi’a ir kad gv’-onime 
tvarko įsakomas, kuri vi
suomet seka bizūnas. 
“Graibstymai’* ir Diktatūra

Kai kurie to nutarimo 
punktai išduoda gilias so
vietiško ūkio paslaptis, štai! 
skyriuje “cukrinių runkelių 
nuėmimas,” skaitome:

režimą.
Delta.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė 
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Tarvba ir jo- 
skyriai.

BULGARUOS CYFAS
r—

C.

Po Jargio Dimitrovo mirties 
Maskva paskyrė Vassili Ko
rde vą Bulgar.ja: valdyti. Di- 
irilravo Koralovas buvo už- 
s eniy reikalų n.inisleris ir 
i tikimas Kominformo parei
gūnas. Dabar jis vadinsis 
ministeriu pirmininku ir tęs 
Bulgarijos sovietizaciją.

1926 metais kėlė 
‘vadą” Į balną. įr to-i ... 

liau žiūrės Į demokratinę ^t visi tie. kas yra nuošir- 
Lietuvą, kaip katinas i ža-i džiai Įsitikinęs, kad lietu- 
lią kopūstą. Bolševizmo nu- tauta tik demokratinėj 
teriota. socialiniai sun i ve-'tvarkoj pajėgs atsikurti ir 
liota ir—kas svarbiausia— toliau pirmvn žengti, jų 
patyrusi dar vieną, raudo-' pareiga bus daboti, kad 
nąji totalizmą. lietuvių tau-’taip lengvai prarastos 1926 
ta neturės jokio noro grįžti, metais_ demokratinės lais- 
i bet kurios rušies vergo pa- v’ėl jas atgavus, butų
dėti ir pati iškovojusi sau stropiai saugomos, kad jos 
laisvę, mokės iąia pasinau į V’S giliau įaugtų i tautos są- 
doti pilniau. Ji nesutiks betimoi?§ n' virstų jai tiek pat 
kam teikti privilegijų, ūki- būtinos, kaip oras. Tuomet

musu-------z

niame ar politiniame gyve
nime. O tie visuomenės 
sluoksniai, kurie sudarė ar 
sudarys tautininkų socialinę 
bazę. būdami pas mus ne
žymioje mažumoje, negalės 
vaidinti demokratinei san
tvarkoj vadovaujančios ro-l

1 tą orą įpras ir musų tau
tininkai. kaip neužtrokšda- 
ma gali jame gyventi tauti
ninku srovė Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse. 

ŽMONIŲ IŠMINTIS

lės, juoba, kad išsilaisvinusi j .. Ką veiks kiaulė bažny- 
tauta ir ūkiniame gyvenime j vio j: knisti negali, o su ki- 

.1 Kirais niekas netarškina.panorės pati buti savo re 
kalų šeimininkė. Kiekvie
nam ji tegalės pasiūlyti kie- Dovanų karalius numirė, 
tą. padorų darbą ir už ji j vaikų nepaliko, o vaikų vai- 
sveikos ruginės duonos kąs- kai nieko nedovanoja, 
ni. Bent savo atsikūrimo! . —0—.
pradžioje. j Griebt kur gali, ant pini-

1- , 1 • iššo juk nčparašyta, kaip jisEa Į ta-, "epa i paleDkin-:^ ta. PJ
ti vadistimo tautininko, vraį‘ _ o__
S2Ž fcS**- D4!tO s.upgn! Ant š . . . nepasiremsi.
tama, kad musų tremty, ku-j_____________ '_________
rioje atsidūrė kaip tik aukš- Biznieriams geriausia vie
tas nuošimtis buvusio vais- ta pasiskelbti “Keleivyje.” 
tybinio aparato žmonių, bu- leivi”. Metams $3.00. •

-o-

Buvusio Lietuvos Prezidento 
DR. KAZIO GRINIAUS

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

knyga apie lietuvių tautini atgimimą, apie senesnius' 
lietuvių veikėjus, partijas, programas ir lietuvių tau
tos kovas už laisvę.

Knyga labai Įdomi, paduoda daug žinių iš musų. 
nesenos istorijos, o daktaras K. Grinius iš savo atsi
minimų papasakoja daug linksmų ir Įdomių nuoty
kių. Skaitydami tą knygą prisiminsime musų jaunas 
dienas T ietuvoje. Knygos kaina $2. Užsakymus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
63S E. Broadway, So. Boston 27, Ma*».
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Iš BALF Direktorių 
Suvažiavimo

Atvyko Jau 10,300 Tremtinių; Kai Kurie Jų Pateko 
“Baudžiavon**

Šių metų liepos 9 dieną 
New Yorke, Statlerio vieš-

kalais. Palinkėjo jai grei 
tai pasveikti, nes dabarti-

buty, buvo BALF’o direkto- niu laiku musų Nora nešvel
nų suvažiavimas, kuriame 
dalyvavo ir musų Moterų 
Skyriaus vedėja. Šiame šu

kuoja.
Revizijos Komisijos ra 

portą davė p. S. Gegužis iš
važiavime dalyvavo dar ir Mahanoy City. Komisija
Amerikos Lietuvių Tarybos 
pildomojo komiteto nariai 
—Dr. Grigaitis, Vaidyla ir 
Šimutis-r-kurie buvo atvykę 
iš Chicagos Tarybos posė-

reiškia raporte pageidavi
mą, kad BALF’o knygos 
butų vedamos aiškiau.

Įdomų pranešimą padarė 
p. Alena Devenienė, Imi-

din pasitarti apie ruošiamą- gracijos Komiteto pirminiu
•• • i • •. a *i t • t 1-2 Ti _ ^Xx 1-—. J IX TYTjį visuotinį Amerikos Lietu
vių Suvažiavimą ir ta proga 
atstovavo negalėjusius at
važiuoti BALF’o direkto
rius. Bostonietį Tuinilą 
atstovavo Dr. Pajaujis.

Svarbiausi BALF’o di
rektorių suvažiavimo klau
simai buvo:

1. Prapuolimas kavos ir 
kitu produktų, kurie buvo 
kažkeno dovanoti BALF’ui, 
ir

2. Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus pageidavimas at
skaitų iš BALF’o.

Šituos reikalus ištirti ir 
vėliau BALF’ui raportuoti 
pavesta Direktorių Valdy
bai ir Kontrolės Komisijai.

Suvažiavimui buvo pa
tiekta keletas raportų. Įdo
mus buvo primininko kun. 
Končiaus pranešimas apie 
“baudžiavon” patekusius 
kai kuriuos musų tremti
nius, kurie buvo atvvkę 
Louisianos valstijom gauto
mis iš tenaitinių farmerių 
“darbo garantijomis.” Už 
darbo rankas Louisianoi 
mokama taip mažai, kad 
žmogus iš savo uždarbio 
pragyventi negali ir pri
verstas iš savo darbdavio 
skolintis. Kuo ilgiau iis 
dirba, tuo daugiau įsiskoli
na. Gi skolingas darbinin
kas pamesti darbdavį nega
li. Louisianos istatvmai 
draudžia tokiam ir iš tos 
valstijos išvažiuoti. Rodos, 
sunku tikėti, kad demokra
tinėj Amerikoj šiandien bu
tų tokia baudžiava, o vis 
dėlto Louisianos valstijoj 
taip yra.

BALF’o pirmininką^ sa
ko, kad į tokias sąlygas 
Louisianoi buvo patekusių 
19 lietuviškų šeimų ir jam 
teko ieškoti net prezidento 
Trumano intervencijos, kad 
tuos žmones išgelbėti: Bet 
tai buvęs nelengvas darbas. 
Kun. Končius sakosi be 
mažko mušt negavęs, kai 
nuvažiavęs Lonisianon tuo<5 
lietuvius išvežti. Tos 19 
šeimų išgelbėta, bet ar nėra 
tenai daugiau tokių, tai kol 
kas dar nežinoma.

BALF’o sekretorė, p. No
ra Gugienė, negalėjo šiame 
suvažiavime dalyvauti, to
dėl savo raportą prisiuntė 
raštu. Raportas buvo pri
imtas vienbalsiai ir suvažia
vimas nutarė išreikšti jai 
padėką už pavyzdingai at

kė. Ji pranešė, kad iš DP 
stovyklų Vokietijoj iki šiol 
atvyko jau 10,300 lietuvių 
ir esą parūpinta dar arti 
10,000 darbo ir buto garan
tijų kitiems atvykti. Per 
BALF’o tarpininkystę atvy
ko 5,677. Kiti kitais ke
liais. Atvykstantiems lietu
viams vadovauja paprastai 
tiys valdžios pripažintos or
ganizacijos : (1) katalikų,
(2) liberalų ir (3) protes- 
tonų CWS.

Europoje yra daug išvie 
tintų lietuvių, kurie paverg- 
ton Lietuvon negali grįžti. 
Kai kurie jų dar atvyks 
Amerikon; bet daug yra su
žeistų, paliegėlių, kuriems 
emigruoti kol kas nesimato 
galimybių ir, iki jų likimo 
klausimas nebus išrišta?, 
BALF’as turės duoti jiems 
pagalbą. Todėl BALF’as 
yra priverstas ieškoti dau
giau pinigų. Tuo tikslu šis 
suvažiavimas nutarė šaukti 
BALFo seimą šių metų 
spalių 8 ir 9 dienomis. Phi- 
ladelphijos mieste. Taigi 
visi BALFo skyriai priva
lo jau tam seimui ruoštis. 
Be to. reikia rimtai rinkti 
drabužius, nes BALF’o san
dėlis jau tuščias.

Galima dar pridurti,, kad 
šiame suvažiavime buvo pa
didinta Kontrolės Komisija. 
Nuo ketvirtos (tautininkų) 
srovės įėjo p. Tysliavienė. 
Michelsonienė sutiko Kon
trolės Komisijoj kol kas pa
silikti. —M. M.

GEMBLERIU CARAS PERŠALTAS

HoUyucodo gembleriu karalius, Miikey Cohen. guli per
šautas ligoninėj. Jį peršovė “rytiniai gengsteriai,” kad jis 
negalėtu teisme duoti parodymus apie gembleriu genges ir 
ju darbus. Jį lanko ligoninėj Frank B. Niioli. kurs liko 
sveikas susišaudyme. Kartu su M. Cohen buvo peršauti jo 
jo saugotojai ir vienas policininkas.

Kas Yra Kataliku Akcija
Kas nėra girdėjęs katali- dalyvavimas bažnyčios gy- 

kų akciią minint kalboje? venime.
Kas nėra to matęs spaudoj? ( Reikia pripažinti, kad

Tokių, kurie sakytų, kad toks nusakymas nedau? te- 
nėra girdėję ar nėra matę pasako apis tai, kas yra Ka- 
spaudoje, yra labai nedaug, tankų akcija.
Apie tai vra girdėję ir Ro- Vieno senovės filosofo 
mos katalikai, ir šiaudiniai mokiniai paprašė pasak', ti, 
katalikai, ir laisvamaniai. J kas, jo žvilgsniu, yra žmo- 
Bet tokiu, kurie tikrai žino- gus? Filosofas, juokauda- 
tų, ka reiškia kataliku ak- mas, pasakė: “žmogus yra 
cija irgi neatsirastų labai dvikojis sutvėrimas be spar- 
daug. O tai žinoti yra bu- nų ir be plunksnų.’ 
tinas reikalas ir Romos ka-; Kaip šis fjjosof0 nusakv 

mas apie žmogų nėra pil
nas, taip cituotas popie
žiaus nusakymas apie tai,

talikui, ir šiaudiniam kata-, 
likui, ir laisvamaniui, 
šliptamiui.

A i lz n I n 11 L- : i
npic ndiaimu II KŲ aKCija, ny- 

popiežiai ir

Dievo Motiną, šventuosius ir 
vis pabrėžia karštos maldos 
būtinumą.”

Na, dabar po šio paaiški
nimo ir Romos katalikas, ir 
šiaudinis katalikas, ir lais
vamanis, ir šliuptarnis gali 
suprasti, kas yra katalikų 
akcija. Kitais žodžiais ta
riant, katalikiška akcija tai 
didinimas ir plėtimas da
vatkiškumo.

Dabar esame gatavi nu 
statyti tos katalikiškos akci
jos kainą arba jos vertę.

Tą darant, pirmiausia rei
kia prisiminti ne vien tai, 
kas į katalikiškos akcijos 
programą įtraukta. Dar, 
svarbiau pamatyti, kas jon 
netraukta.

Matėme, kad katalikiško
ji akcija siekia grąžinti 
Kristų i šeimas, mokyklas, 
bendruomenes. O nesako
ma apie Kristaus grąžinimą 
Į klebonijas, vienuolynus, 
v'-skupu palocius, i patį Va
tikaną ir į katalikišką spau
dą. Nesakoma apie Kris 
taus grąžinimą į katalikiškų 
tautų santykių nustatymą, 
apie tarptautinių nesusipra
timų rišimą ne karo lauke, 
o prie derybų stalo. Nesa
koma, kad tarptautiniai 
santykiai turi remtis Dievo 
įsakymais ir Kristaus moks
lu. Nesakoma, kad, kaip 
asmeniui, nevalia vogti, net 
geisti, kas yra artimo, taip, 
to nevalia daryti nė tautai 

Toliau katalikiškos akci
jos programoj nematome 
reikalavimo vykinti sociali 
teisingumą. O katalikiškos 
tautos tame visada buvo at
silikusios.

Žinome, kad čia katali 
kiški akcionieriai šoks ir 
primins popiežių enciklikas 
darbininkų reikalais ir ki
tas popiežių enciklikas apie 
Įvykinimą teisingos ir tve
riančios tarptautinės taikos.

Atsakysime, jog apie tai 
gerai žinome. Bet žinome 
ir tai, kad popiežinės enci
klikos darbininkų reikalais 
ir tarptautinės taikos klau
simais buvo tik balsas šau
kiantis tyruose. Popiežiai

Vermonto Farmose
V j ir jūsų ilgoką laiškutį, iš liepos

o , . . . . ‘ 1 d. Gražiai mokat rašyti.Senu posakiu tariant: ...... , , . . ..
Nei- to gero kur neatsi- n jr ui nusiman<)t

rast ir blogo. Taip yra ir Turj( „
pas mus vermonto tarmose. . .. . , , .. . .U ... , mu parašyti tūkstanti ir vienąDaug upe bau vandens nu; teį teisinimui užma.
tekejo kol atverem sunkiai mažiausi<>5 abejonės,
užtrenktas duris anapus ku_
vandenyno stovyklose varg-, ikfe ir Unai t 
stantiems, kurie turėjo ma- teisins. Bet j alit sufor. 
ziausia progų patekti į De- muluot nė vien ^kln|, netu. 
dės Šamo zemę-Amenką. , nci vj „ v.r-
Ypač tie, kurie čia neturi !monto farmeriui dėlko jis tu. 
gimimų, pažinčių ir kuriais
nebuvo čia kam rūpintis.
Pagalba kitataučių IRRC 
New Yorke, pagalba ūki

retų pasirašyti ant blankos ir 
duoti garantijas darbo ir buto 
bent vienam iš tų, kuriuos 

i tamsta palikote anapus jurų—ninku ir valdžios pareigūnų. Vokiet-ijoj. 0 garantijas Jų 
Vermonte padėjo sudalyti, at kti čia nd vienas. T
aplinkybes ir duoti progos žj ar ne? Tamstos itei.
atvykti visokią viltį nusto
jusiems Lietuvos artojams.

Mus broliai tremtyje, kai
sužinojo, kad yra progų at
vykti į Vermontą ūkio dar
bams, kone visi pasidarė ar
tojais, maldaujančiais gel
bėti. Kiekvienas pasižadė-
jo dirbti kad ir sunkiausius! mus lanas nėra tobulas, tet 
darbus, tik duokit progą čia koį, kas njo niekur 
atvykti. Aišku, visiems čia
atvykt vietos nėra, bet ge

kia žinoti, kam apie ją skel- pa ilnas. 
bia Romos katalikų vadai. kiti Romos katalikų vadai 
ir reikia mokėti ją įvertinti. ngra šykštus sąvo aiškini- 
Reikia suprasti, ko ji ver- muose ir katalikų akciios 
ta. O nežinodamas jos taip, ajčkinimuose nesitenkina
kain ją skelbia Romos ka- vienu k Tad kiau- katalikiški vadai
talikų vadai, kaip t žinosi, ąvkite ka .iie daugiau sa ir V1S1 katalikiški vadai, 
kokia iai verte skirti. . ko a ie ta katalikų akciją.

Akcija mūsiškai reiškia, C5tuoju pranciškoną And- 
veiklą arba veikimą. Todėl rįek„.
kartais vietoj sakvmo kata- ...

“Pijaus X žodžiais tariant,

sinimas išviso nevertas kevalo 
išvalgyto kiaušinio.

Vermonto žmonės sutiko iš
tiesti pagalbos ranką išvietin- 
tiems ir ne vien juos atitrauk
ti, o taip jau duoti visas pro
gas ir reikalingą pagalbą tin
kamam įsikūrimui. Gal būt

sirodė; gi mus planas teikia ne 
dviem naktim bei dviem savai-rokam skaičiui galima ir tžm ata tekyiln0 punkt,_tei- 

jau atvyksta. Daugumoje I kia tociam įsikuriinui ga. 
atvykę džiaugiasi ir kukliau ranli • cia neslginčysim dėi.
kuria sau naują gyvenimą. 

Kaip buvo laukta, atvyko to, ar tamsta “sušilot ar nesu- 
šilot kojas,” bet žymėsim fak-ir tokių kurie non ne ūkio kad pastangomis at-Hermio nivhti hnt omoviL’A- vykote, neradot keptų karvelių.

GOP PIRMININKAS?

Republikonu partija rengiasi 
išrinkti naują savo nacionali
nio komiteto pirmininką. Vie
nas iš kandidatų yra paveiks
le parodytas buvęs senai o-

iiktą jos darbą ir nenuil- r’us iš Connecticut. John 
stantį rūpinimąsi šalpos rei- Danaher-

Angliukai • Lietuviškas Žodynas

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

parankaus 4” x 5*. formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvray. So. Boston 27, Mass.

liku akcija sakoma katalikų 
veikimas arba katalikų 
veikla. Prieš kara Kaune 
buvo kataliku centras, ku
ris vadinosi Katalikų Veiki-: 
mo Centras. Tai ir buvo 
katalikų akcijos,centras.

Anie tai, kas vra katali-' 
kų akcija, platokai aiškino dr^u^’ų’ 
pranciškonas An driekus 
“Vyties” birželio mėnesio 
laidoje. Ten nurodoma, 
kad pagal popiežiaus Pi
jaus X pasakymą katalikų 
akcija esanti ne kas kita, 
kaip tik aktyvus pasauliečių

tai yra ne kas kita. kaip su
grąžinti Kristų Į šeimas, mo
kyklas, bendruomenes, arba. 
‘viską atnaujinti Kristuje. 
Tam tikslui atsiekti iškyla 
gyvas reikalas katalikiškos 
spaudoę. gerai organizuotų

paskaitų bei konferencijų, li
gonių. kalinių bei šiaip varg
šų lankymo ir šelpimo. «- . . 
Popiežiai kalbėdamiesi apie 
katalikų veikimą, dažnai mi
ni šv. Mišias, komuniją, pa- 
malduma i Švč. Sakramentą,

NAMAS PARALIŽUOTAM VETERANU

t araližuotas laike karo laivyno leitenantas. Richard 
H. Kimba]', kurs gali judėti tiktai ratukuose, žiuri i jam 
žadamą pastatyti namuką, j kurį jis galės įvažiuoti ir išva
žiuoti ratukais. Namas bus pastatyta* larzana. t alif., 
per pus valdžios ir veterano pinigais. Paraližimtas vetera
nas turi žmoną ir jau paauglį sūnų.

burkuodami apie katalikiš
ką akciją, apie padidinimą 
pamaldumo, šventųjų gar
binimą, pasninkų užlaiky
mą ir tt,, neprasitaria apie 
socialio teisingumo vykini- 
mą tokiose katalikiškose ša
lyse, kaip Ispaniia. Portu
galija, Italija, Belgija, Pie
tų Amerikos respublikos.

Kai po pirmojo pasauli
nio karo katalikiška Lenki 
ja darė agresiją prieš kata
likišką Lietuvą, tai ką darė 
Vatikanas? Ką darė visų 
katalikiškų tautų akcionie
riai, vadai? Ką darė viso 
pasaulio katalikiškoji spau
da? Tylėjo. Ar taip pri
valėjo buti? Ar toks tylė
jimas ir nieko nedarymas 
pateisinamas? Jokiu budu. 
Sveikas protas ir Kristaus 
mokslas ir Dievo įsakymai 
šaukte šaukia, kad tada rei
kėjo, kad katalikiško pa 
aulio vadai su Vatikanu 

priešakyje į lietuvių-lenkų 
ginčą Įsikištų, teisybę pada
rytų ir jas suvestų į krikš
čionišką sugyvenimą.

O tas davatkiškumas, ku
ri katalikiškoji akcija pa
sišovusi ugdyti ir plėsti, yra 
bejėgis ir socialio teisingu
mo vykinime ir teisingo’ 
tarptautinės taikos įkūrime. 
Tas būdas jau išbandytas 
Viduriniais amžiais davat 
kiškumas taip buvo išbujo
jęs ir išsiplėtęs, kad apie to
kio davatkiškumo grąžini
mą dabar nei svajoti nega
lima. O ką tas super-da- 
vatkiškumas anais laikais 
davė žmonijai? Ar apsau 
gojo nuo karų, nuo vargšų 
išnaudojimo? Nieko pana
šaus nebuvo. Tada buvo 
Įvesta baisi baudžiava, tada 
ėjo baisus karai. To super- 
davatkiškumo laikais ėjo il
giausias pasaulio istorijoj 
karas. Katalikiškoji Angli-

darbus dirbti, bet ameriko 
niškai gyventi. Tokie as
menys daro mums visuome- 
ninkams nesmagumų, ir 
užkerta kelią aniems, ten 
likusiems, kurie dar galėtu 
atvykti. Pasisekė iškelti 
lietuvio vardą atatinkamon 
aukštumon, amerikonų 
spauda gražiai rašo apie lie
tuvius ir kartu kelia Lietu
vos reikalą. Todėl nesiste- 
bėkit, kad nečiupinėiam šil
kinėmis pirštinaitėmis tuos, 
kurie netiksliai atvyko ir nė 
nemano su mumis koope- 
rtioti. Tokius aštriai vano- 
sim kritikos rykšte. Mes tu
rim apsčiai sentimento, bet 
kur reiks parodydsim ir kie
tumo.

Vienas tokių atvykęs pa
bėgo. kitas šią savaitę bėgs, 
o trečias sparnus mankšto 
skridimui. Šia proga pra
šau “Keleivio” įdėti laiško 
kopiją vienam tokių pabė
gėlių.
Mielas Drauge:

Kai su jum mačiausi Lynn'e 
pargrįžęs i Vermontą

pasijutot nusivylęs ir visi sopu
liai atsirado—niekam nieko ne
sakęs išdumėt į Lynn’ą. Dar
gi nematėt reikalo pranešti 
bent tiems, kurie jus ir kitų 
visais reikalais rūpinasi. Aiš
ku. tai lengviausia su ranka pa
moti ir “tegul sau žinosi, aš 
jau laisvoj Amerikoj.” Brolau, 
jus atvykote dėka darbo unijų 
rekomendacijų ir tapot priim
tas kaipo tokis. Unijistai taip 
nesielgia, kaip tamsta pasielgėt.

’ mau gnrond žiu m Tmziflru vw>---  —-- ---------------
gal jo
darbus. a .

nevykęs' pasiteisinimo
tezis, kad buvot pametęs adresą 
ir negalėjot nė man. nė IRRC į 
New Yorką pranešti apie savo 
padėtį. Tik liepos 1 d. perskai
tęs “Keleivy,” kaip mes žiūrim 
į tokius žmones ir kad dar gali 
būt riestai, tik tada suradot ad
resus ir jau siunčiat mus pa
žiūrėt, kokioj lovoj miegojot, 
ką valgėt ir kaip dirbot. Tams
tai atsakysim senu posakiu: 
“šaukštas po pietų nereikalin-

atradau • gas.”
----------------------------------------Buk tikras, mes tamstai ne-
a kariavo prieš katalikišką į iresnio gyvenimo.

Prancuziia nuo 1337 metų nemanom su ranka pamot 
iki 1453 mrtų. Istorijoj tas ir P«miršt anuos pasilikusius 

užjury-, juk jie irgi žmonės ly
gus mums. Tai kuomi tamsta

išvaizdą, bet pagal jo

karas žinomas vardu Šir<^- 
metinio Karo. Tas baisus 
karas ėjo dar tais laikais, 
kada Liuterio tėvai nebuvo 
gimę, ir didžiųjų bedievių 
tėvai nebuvo gimę.

Dar jsitėmvtina tas, kad 
lietuvių kataliku akcija ne
turi savo programoj tremti Kai viena karvė uodegą 
nių šelpimo ir apskritai Lie-; kelia, tai ir kitos paskui bė- 
tuvos gelbėjimo reikalų. j ga.

Tad ko verta katalikiško ! —o—
ji akcija? Ko ji verta aš Kad nuo didumo pareitų, 
nežinau, bet žinau, ko ji ne- tai karvė zuiki sugautų, 
veita. O ji neverta šuns —o—-
nugraužto kaulo. Į Imk, kur gali; mušk, ką

—A. Z. apgali.

prisidėsi prie jų atvykimo? 
Draugiškai.

A. JENKINS.

ŽMONIŲ IŠMINTIS

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 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENĖ

Kas Atsitiko su *Motery Tauta’?
atidengtą veidą. Ji nedėvi 
čadros, laisvai kalbasi su 
vyriškiais ir eidama i turgų 
pasirėdo gražiausiais sa
vo rūbais. Tai bene bus 
vienatinė jos gyvenimo pro
švaistė. Bet šiaip jau ji yra

Prieš bolševizmo Rusijo
je Įsigalėjimą rusų moksli
ninkai buvo suradę Užkau
kazėj, Zakatalo ajiskrity, 
pirmiau negirdėtą tautelę, 
tenbuvių vadinamą “Jasa
ji’’ vardu, kas jų kalboje 
reiškia “motetų tautą.” labai beteisė moteris. 
Toks pavadinimas kilęs iš 
to, kad visus ūkio ir.namų 
darbus toj tautelėj atliekan
čios moterys, o vyrai vazo
jusi visą laiką be darbo.

Rusų spauda tuomet bu
vo padavusi apie tą taute
lę šitokių žinių:

Gimdvti ji tuii pasišalin-| 
ti kur nors nuošaliai, kur 
nemato žmonės, net ios vy
ras, ir grįžta tik visiškai pa
sveikusi.

Dažnai gimdyves uždam 
tvanuose, urvuose, žodžiu 
izoliuoja.

“Jasaji” apie savo praei
ti nieko nežino. Jų istori
jos nėra, lygiai kaip ir pa
vadinimo jų gyvenamojo 
kaimo. Toji tautelė bevar
dė, ir jei kas nori nuvykti 
pas “moteių tautelę,” tam 
aplinkiniuose miesteliuose 
pasakys:

—Jos gyvena šlaite,—ir 
parodys ranka Į kalnus.

“Jasaji” palapinių prisė
tas šlaitas neturi vardo. 
Šiaip niekas nieko nežino 
apie šią mažytę, keistą tau
telę, kurios nežinia iš kur 
pradžią ėmusieji papročiai 
sukeitė moteių ir vyrų roles.

Didi gėda tam vyrui, ku-

Labai paprasti būna vyro 
ir moters atsiskyrimai: ne
reikia nei teismų, nei jokių 
valdžios organų pagelbėji
mo. Pakanka vyrui tris 
kartus ištarti: “Bir talach. 
eki talach, uč talach’"—ir 
vyras su žmona amžinai 
laisvi.

“Jasaji” nep a p r a s t a i 
skurdžiai gyvena.

Svarbiausia tos tautos 
pramonė ir pragyvenimo 
šaltinis—degimas medinių 
anglių. Gyvulių visiškai jie 
neturi. Visoj tautoj tik vie
nas gyventojas turėjo asilą 
Tas gyventojas buvo skai-'

ris imsis darbo ir padės,tomas “buržuju” ir “kapita-' 
žmonai pelnyti kąsni duo- listu.”

Azerbaidžiano tyrinėji
mo draugija tada ruošėsi 
siųsti komisiją i Zakatalo 
apskritį, kad surinktų dau
giau informacijų apie tą

Havajų salose jau nuo gegužės 1-os streikuoja laivu 
krovėjai. Dėl susisiekimo laivais nutraukimo visi Hawaju 
salų gyventojai labai kenčia, nes jiems trūksta ir maisto ir 
visokių kitokių prekių, kurias atvežama iš Amerikos. Vir
šuj moterys pikietuoja streikininkus ir nešioja plakatus su 
parašais, kad streikierių vadai gerai gyvena, o eiliniai strei
kininkai ir jų šeimos kenčia. Apačioje streikuojantieji dar
bininkai nešioja plakatus, kuriuose aiškina, dodėl jie strei
kuoja ir ko reikalauja.

nos. •
saji” vyras

Bočių papročiais, “ja- 
privalo nieko 

nedirbti. Jis yra moters 
įrankis namų reikalams. 
Namuose vyras neturi jokių 
pareigų. Jis tik vieną ži
no: naudotis žmonos darbo

Oh!
Thy 
Thy 
and nod
\Yhere i.>

WHERE ĮS MY NATIVE LAND?
Home oi’ the Lithuanians strong and brave!

• YVl/lf Am
JUVICI IA

Dnei — Iai

Her-i-tage uild nature gavę. 
verdant pines on hilltop grow, 

to gleaming lakęs belovv. 
my nat i ve land?

buvo kas daugiau patilta, iš
vaisiais; valgyti, gerti, ret-Įuž “geležinės uždangos’ 
karčiais žvejoti, bet ir tai: pasaulis neturi jokių žinių.
ne tikslu pelnytis, tik dėl i -----------------------------
pramogos. “Jasaji” vyras: Č,A daros?
neišdrįs dirbti. Is jo amzi-i
nai šaipysis kiti vyrai, kurie; Kas čia daros, kas daros?— 
per dienų dienas guli po į Miglos rytmečius užpuolė, 
plačiašakniu lazdynu ir Lapas lapą kažkur varos, 
kažkokius klausimus apta-'Liūdi siela kaip vienuolė.
1*13 I ▼A .... . i Kas čia daros, kas čia daros?—

0 Pagaliau je. vyras ir,Mijkas pilnas aokso gii„
panoietų diibti, tai motens dangų žiemos skaros,
niekada su tuo nesutiktų.; Lilldi siela aidiiu. . . . 
Motens tą vyro žygi paskai
tytų kaipo nedraugingą jos 
atžvilgiu demonstraciją ir

Kas čia daros, kas čia daros ?- 
Rausta pievos, dirvos juodos.

negyventų SU tokiu vyru po; Miršta gėlės—gražios, geros.
vienu stogu. Nes “jasaji” 
moteriškei niekas nėra taip 
baisu, kaip negalėjimas sa
vo jėgom išlaikyti vyrą ir 
šeimyną.

Pasiėmusi ant savo pečių 
visą sunkiąją šeimos išlai
kymo naštą. “jasaji” mote-’ 
ris taip pat velka žmonos,' 
motinos ir šeimininkės par-j 
eigas. Į

Kiauras dienas ii pluša, 
ieško būdų pelnvti, eina į 
giria, kerta medžius ir de
ga iš iu anglis, kurias pas
kui velka savo pečiais kelis 
kilometrus i miesteli par
duoti ir už gautus pinigus! 
nupirkti vvrui apsiaustą,! 
durklą, kaukazišką juostąJ 
duonos ir tt. " |

Iki šiol dar nesusekta iš* 
kur yra kilęs tas nepanras-i 
tas paprotys. Apie tai ne-i 
žino net patys “jasaji.” Jo-i 
kių raštų iie neturi, visi be-j 
raščiai. Tik tiek žinoma,! 
kad jie vra kilę iš avariečių, J 
kurie taip pat yra lezginų 
padermė.

Eidamas i šlaita gali su-į 
tikti moterį anglių maišą' 
ant pečių velkančia, o gre
ta — žingsniuojantį buinų. 
raudonskniosti, apsivilkusį 
dailų apsiaustą, prie šono 
prisisegusį durklą ir ramų 
jos vyrą.

“Jasaji” yra musulmonų 
tikybos žmonės. Bet jų mo-, 
terys nepanašios į kitas tos 
tikybos moteris. Sunkus 
maitintojos darbas suteikė 
jai vienintelį atlyginimą—1

I.iudi siela be paguodos.

Kas čia daros, kas čia daros ?- 
Aukso lapai žemėn krenta. 
Nebebrėkšta aukso žaros. 
Liūdi siela skausmą šventą. . .

Petras Vaičiūnas.

MISS NEW YORK

20 metų Mary Collins, pusiau 
airė ir pusiau indijonka, iš
rinkta New Yorko miesto 
gražuole ir dalyvaus varžyty
nėse dėl Miss America titulo.

Greatest beauty decked my country. 
flouers grovving—rivers flouring, 
on the hiliside reaperg vvorking. 
in the valleys children romping.
Where is my native land?

Oh: to hear my ovvn folks singing
in the land I love so wcll,
and listen to the Nightingales repeating 
tender love songs in the dell. . . .
Where is my native land?

Hdls and dalės that haunt me ever, 
lorests green and mearious fair, 
memories no ehange can sever.
Oh: that I'd be vvalking there!
\Yhere is my native land 7

l ain my hopeg and idle yearning.
Eoreign roads I gtill mušt roam.
’Vet. at evening my thoughts keep tuming 
and vvith my spirit vvander home.
\\ here is my native land?

FRANCES ANN AMBROSE.

Labdarybė, Kur
Jos Nereikia

Noriu pabrėžti keletą žo
džių apie manchesteriečius. 
Manchesterio mieste, Con 
ueeticut valstijoj, buvo įsi
kūręs šalpos skyrius, bet 
pasiūbavęs nakurį laiką, mi
rė. Manchesteriečiai sako
si negalėję susitaikyti prie
alpos darbo. Bet savo klu-j 
je jie labai gerai sugyvena 
5ia iie rengia balius, bilie- 
us platina lenkt;, nulodami, 

.r kartais suruošia neblogą 
pramogą. Paskui ; asigiiiaj 
spaudoj, kad klubui liko; 
gražaus pelno.

Fodos, padarę pelno jie) 
galėtų paaukoti bent Jo dalį' 
’at darybos tikslams; bet 
musų manchesteriečiai lab
darybę supranta savotiškai. 
Jie knktyniuodami renka 
pinigus, kad Kalėdoms at
ėjus galėtų nupirkti vai
kams saldainių ir kitokių 
dovanėlių, lik ne prieglau
dų vaikams, ne lietuvių naš
laičiams, bet sušaukia viso 
miesto vaikus kur nors i 
aikštę ir dalina po pakelį 
saldainių ar kitokių niekų. 
Sakau “niekų,” nes kad ir 
daug pinigų surenka, vis
tiek gerų daiktų pripirkti 
negali viso miesto vaikams. 
Šituo užsiima ne \ ieni tik 
lietuviai biznieriai, bet ir 
amerikonai.

Tuo tarpu gi daugumas 
vaikų, kurie gauna tų pigių 
dovanėlių, namie turi daug 
geresnių žaislų, saldainių ir 
kitokių prezentų. Daugu
mas jų gavę tų pigių dova
nėlių, nueina toliau ir nu- 

' meta. sakvdami, “tokio 
džionko aš nenoriu.”

Jų motinos irgi būna ne
patenkintos. Viena skun
džiasi, kad jos vaikas pa
metė pirštines: kita sako, 
manu varnai pnsctio tų (Kr 
vanų belaukdami ir apsir
go; dar kita Įsižeidusi sa
ko: “Tokias kendes tik į 
dumpą išmesti, o ne mano 
vaikams valgyt!”

Tai tokios padėkos Man- 
chesterio biznieriai gauna 
už savo netikusią “labdarv- 

| bę.” Jeigu iie už tuos pi
nigus nupirktu naudingų 
daiktų našlaičiams, prie
glaudų vaikams, tai butų
tikra labdarybė.

Manchesterietė.

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

"DIDYSIS E” PLAUKIA

’Keleivio’ Knygos
Atsiminimai ir Mintys, MONOLOGAI IR 

DEKLAMACIJOS
parašė buvęs Lietuvos prizedentas 

Dr. Uaays Grinius. _ Šioje knygoje telpa daugy tš? nau-.
Tai y.a stora. :;00 puslapiu knyga, jų, labai gražių lr juokingų ir.uiialo- 

c: :tjc buvęs l.ietu'.os pie/.iib-iitas >ų jj- deklamacijų. Visokios temos:s gų ir deklamacijų, 
i, j . p.e lietuvių tautinį atbudimų, darbininkiškus r 

_,j. • one. nių taigų ve.kėjus ir pa- tautiškos, humoristiškos ir laisvama- 
,>i.sako.a daug linksii.ų ir įdomių niškos. Visos skambios, visos gerus. 
..-•.\k..i i- <avo ^atyn.uų. tų ki.y- Tinka visokiems apva:ks< lojimams, 
ra v .į l.e.uv.ai turėtų |m-isi.a:ty11, baliams, koncertams ir t.t. Antra 
Kaina ................................................ $2.1*0 pagerinta laika. Kaina ............ 25c

Dar galūna gauti “Keleivio” DŽIAN BAMBOS SPYCIAI
Kalendorių 19-19 metams Ir kltos fonės. Daugiau juokų, ne-

T į gu Amerikoj munšaino. Šioje kny-
Tai vra b«> puslapių knyga su įvai- goję telpa net 72 “Džian Bamboa 

riais straipsniais tr žiniomis, kurios spyčiai,” _ eilės, pasikalbėjimai, bu- 
visiems. ir visada yra naudingos. - ■--- - —
Kaina ....................................... 50 centų

TIKRA TE1SYBŽ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
jų. \ isiems 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, ai 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Rusai dabar Lietuvų valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusijų tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos iiadėtį. Ko
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų 
bS puslapių didumo. Kaina 50 centų.

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? iR-iko žmogui teikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ........................................... 16c

KUNIGŲ CELIBATAS 
Si knygelė parodo, kodėl Romos

popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia 
išaiškinta visa jų bepatystės istori
ja, jos pasekmės ir doriškas dvasiš
kuos nupuciimas. šių knygų turėtų 
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas 
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų 
moterys, dukterys ir mylimosios ne
papultų į tokia kunigų globų. Para
šė kun. Geo. Townsend Fox, D. D., 
sulietuvino Ferdinand de Samogitia 
Kaina .................................................. 25c

revoliucioniere kv>,

morLstiški straipsniukai ir juokai. 
Antra pagerinta laida. Kaina -5c.

SOCIALIZMO TEORIJA
Sis veikalas trumpais ir aiškiais •*. 

faktais parodo, kaip iki*šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turis bū
ti pakeistas kapitalizmas. Kaii.a 25c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymų caro Alek
sandro 11. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Iš 
viso reikalaujamos 2d 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? Kode! žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šių knygų. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $I.('O

SIELOS BALSAI
Gražios eilės ir dainos, čia yra 

sudėtos įvairios lietuviškos dainos 
apie musų tautų, apie šeimyną ir 
apie darbą. Toji knyga palinksmias 
jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
delio formato, 22:5 puslapių knyga, 
kurioje yra daug visokių eilių ir dai
nų. Kaina ........................................ $1.00

SAPNININKAS
Didv sis 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
vusius draugus. Labai įdomi knyga.

___________ _____ 25e

STILSONAITĖ DIRBA
GRAŽU DARBA

ra žmonių kurie daug 
giriasi, bet mažai dirba. Ir 
yra tokių, kurie daug dirba, 
bet nemėgsta reklamuotis. 
Prie pastaruųju priklauso 
brooklynietė Lilijana Stil
sonaitė. Nesenai man teko 
būti jos mokinių koncerte, 
kuris parodė, kad Lilijana 
dirba gražų dalba. Išmo
kinti jos jaunuoliai davė 
tikrai malonų spektakli, ir 
jų tėvams buvo daug 
džiaugsmo matant savo vai
kus taip gražiai išlavintus.

Stilsonaitė turi du talen
tu. Ji yra gera muzikė ir 
ttera mokytoja. Mes turim 
daug merginų ir moteių ge
rai muzikoj išsilavinusių, 
bet ne visos jos gali kitus 
mokyti, ne visos moka mo
kinius organizuoti ir pa
laikyti. Stilsonaitė moka. 
Ji mokina ne vien tiktai 
lietuvių jaunimą, bet ir ki
tataučių. šitas jos mokiniu 
koncertas buvo tikras 
ternacionalas.

Bravo, Lilijana!
Marijona.

JAUNYSTĖ
Mes išbėgom nuogos 
I rasotą girią, 
Sidabrinės uogos 
Nuo šakų nusvirę.
Kvepia žalios pušys, 
Kvepia ryto vėjas, 
Kvepia jaunas kūnas 
Saule pražydę jęs.
Jei miške išklysim— 
Susikursim ugnį. 
Gersime jaunystę, 
Gersime lig dugno.
Girios tankumyne 
Rasim lūšną seną, 
Girios tankumyne 
Ragana gyvena.
Lekia aukso dienos, 
Lekia kiap pašėlę— 
Eik, išburk man laimę, 
Imtume raganėle!

—N. S..

šiomis dienomis San 
Fiancisco mieste Mm. C. P. 
Hoffman buvo išrinkta į 
Bank of America direktorių 
tarybą. Šis bankas operuo- 

“Keleiyyje” naudinga yru! ja ’ bilionais dolerių ir tik
daryti visokiu* biznio skel- pirmu kartu jo operacijose 

ir pajieiltojiinu*. balsą turės motens.

in-
Jauna merga M č nuo Breokly-
no tilto žiuri į pagarsėjusį 
per karą Amerikos orlaiviu 
nešiotoją “Enterprise,** ku
ris per karą buvo žinomas 
▼ardu “Big E.” Nuo tilto 
laivas puikiai matosi.

ŽEMAITĖS RAŠTAI
Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, Į Kaina. = =,, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti, 
los 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 r... ... . _ .. . .laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- n Pr,taLlk>U. rA/ne.n‘“)s. ’>^^.ams. 
se raštuose ji gražiai aprašo, gra-! kas ,s lietuviško jaunimo nori
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- t,nlcar?ai »sn>okti savo tėvų ka a, 
sų gyvenimo būdų ir musų papro- ° senimas ,rg. dažna, nori pag.lint 
čius. Knygoje yrapaveikslas; su gar- »vo raštiškų lietuvių kailis zmoji- 
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- S,t? *ramat'ka yra tinkama il
siai vaikų prieglaudų, kurias Že- P. ^-’ n a ,K'e[aI ^-7
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- v kn>K“, 1,1 p- .
las žemaitės kartu su Andrium Bu- Ka,na t,k ....................................... *’
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- LYTIŠKOS LIGOS 
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- . , - • „ r,ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, Ir ka,R n.u? apsisaugoti. Paraše 
su garsiais raštais ir retais paveiks- . • F. Matulaitis. Antra, jierziureta 
lais. Kaina .......................!7. 50c ,r P«P>l<Jyta laida. Kaina .... 25c

PAPARČIO ŽIEDAS TAVO KELIAS Į
Ir keturios kitos apysakos: (jj | SOCIALIZMĄ,

Neužsitikintis Vyra; (2) Žydinti Gi- parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš- 
ria; (3) Klaida; (4) Korekta. Jose kus socializmo aiškinimas. ..... 25,-. 
nurodoma, kaip žmonės paikai tiki'
į visokius prietarus, burtus ir tt. 15c KAIP 5ENO» fc.S ŽMONfch 

PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?
Labai įdomus senovės filosofų da- 

leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas, arba Kaip Atsirado Kalbos.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ............ 10c

KODĖL Aš NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jis 
negali tikėti. Pilna argumentų, l> u- 
rių nesumuš joks jėzuitas............2Oc

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

ANGLISKAI-LIETUVISKAS
ŽODYNAS

Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas 
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. 
Mes kasdien girdime daug angliškų 
žodžių, bet dažnai nežinome, kairi 
tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam 
reikalui yra reikalingas geras žody 
nas. Taipgi kas turi giminių Euro po

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu

je ir nori jiems pagelbėti angliškai i klausimu. Ja turėtų perskaityti ki. k- 
išmokti, tai geriausiai jiems pasi-' vienas katalikas ir socialistas. Pa 
tarnaus pasiųsdamas žodynų. Tai rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
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-

nas. Kaina ........................................ 10c

TABAKAS
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau

kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir 
daugelį iš gyvenimo patyrimų p:ira-

25cguojantį politiškai-ekonomiškų klau-1 šė K. Stiklelis. Kaina ................ _...
sima aiškina garsusis Vokietijos so-1 “|čeleivia.” 636 Rrnarlwav
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- O,M> Droa“way»
sky. Kaina ....................................... Kk So. Boston 27, Mas*

Mamytė Labai Dėkinga

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

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir "žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis* — 
ačiū, 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; t

Keleivis
S3S E. Brosduray, So. Boston 27, Mas*.
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Nauja Valstybė?

Tarp Pakistano ir Afga
nistano gyvenančios indų 
giminės paskelbė nepriklau- 
somą Pathanistano valsty
be. Taip praneša iš Afga
nistano sostinės Kabulo. 
Pakistano vyriausybė sako, 
kad Pathanistano nepri
klausomybė yra Afganista
no propagandos padaras ir 
žada Pathanistano atsisky
rimo nepripažinti.

Aglijos Streikas

Londono uosto .laivų kro
vėjai vienbalsiai nutarė 
baigti streiką ir grįžti prie 
darbo. 15,000 laivų krovė
jų streikavo iš solidarumo 
su maža Kanados jurinin
kų unija. Laivų krovėjų 
streikas buvo privertęs ang
lų vyriausybę vartoti karei
vius laivams iškrauti.

Abetz’o Byla

Pranciujos karo teis
inas Paryžiuje nuteisė bu
vusi Hitlerio ambasadorių 
okupuotame Paryžiuje, Ot
to Abetz, kaipo karo krimi
nalistų kalėti 20 metų sun
kiųjų darbų kalėjime. O. 
Abetz įsakė Vichy polici
ninkams nušauti buvusį 
prancūzų vidaus reikalų 
ministerį MandelĮ.

rikos lietuviu laikrnšėiai “Klei-i 
vis” ir “Naujienos” nebuvo 
įleidžiami į laetuvą? Kol kas 
nepastebėjau kad kuris nors 
Amerikos lietuvis butu p. Si-, 
dzikauskui tokį klausimą davęs. 
Taip pat butų įdomu išgirsti ir. 
iš paties p. Sidzikausko, ar jis 
grįžęs į Lietuvos vyriausybę, 
“atsidėkotų” pažangiesiems'
Amerikos lietuvių laikraščiams 
juos ir vėl uždrausdamas įga
benti į Lietuvą?

K. BENIUšIS, 
U'innipeg, Man., Kanada.

Izraelio Taika
Izraelio valstybė pasirašė 

karo paliaubų sutartį su Si
rija ir dabar turi pasirašiu
si tokias sutartis su visomis 
kaimyninėmis Arabų vals
tybėmis. Dabar Izraelis no
ri pradėti derybas su Arabų 
kraštais dėl pastovios tai
kos. Didžiausia kliūtis tai
kai yra išvietintųjų arabų 
klausimas.

Cechai ir Bažnyčia

Kaip tik komunistinė 
Čechoslovakijos valdžia 
pradėjo piktą kovą prieš 
katalikų bažnyčią, cechai 
pradėjo daugiau lankytis 
bažnyčiose, negu seniau. 
Dabar ėjimas į bažnyčią 
reiškia savotišką protestą 
prieš kraštui smurtu užkar
tą valdžią, o todėl bažny
čios yra perpildytos.

Italija Atmeta Protestą

Italijos parlamentas pat
virtino Šiaurės Atlanto Gy
nimosi Sąjungos sutartį ir 
kartu Italijos vyriausybė 
atmetė Rusijos protestą 
prieš Italijos dėjimąsi į At
lanto Sąjungą. Romos vy
riausybė sako, kad jos dė- 
jimasis Į Atlanto Sąjungą 
nėra priešingas taikos su
tarčiai.

Prancūzijos Socialistai
Prancūzijos soči a 1 i s t ų 

partijos kongresas Paryžiu
je nutarė ir toliau palaikyti 
Queille vyriausybę. Dėl At
lanto Sąjungos socialistai 
pasisakė už jos patvirtini
mą. Socialistai mano, kad 
Atlanto Sąjunga be ginkla
vimosi butų bejėgė apsau
goti taiką. Prancūzijos so
cialistai tiki, kad Amerika 
duos Europos valstybėms 
ginklų armijoms sustiprin
ti.

Šalčiai Australijoj
Australijoj šiemet yra ne

paprastai šalta žiema. Aus
tralijos sostinė Canberra 
yra padengta storu sniego 
sluoksniu. Sako, Australija 
per 20 metų neturėjo tokios 
šaltos žiemos, kaip šiemet. 
Žiemos nepatogumus didi- 

Tą pat sako Ame- na angliakasių streikas, 
rika, Anglija ir Prancūzija, kurs tęsiasi jau visą mėnesi.

KAS MUMS RAŠOMA
Ar Buvęs ..Ministeris V. Sidzi

kauskas Yra Demokratijos 
šalininkas?

Ar fttmba Graždanką?

Iš Rusijos praneša, kad ten 
rusiškas nacionalizmas įgauna 
kartais labai liguistą formą. 
Pavyzdžiui, šešios tautos rusiš
koj Azijoj po pirmo pasaulinio 
karo buvo pradėjusios vartoti 
vietoje arabiško alfabeto loty
niškas /raides savo rašte. Da
bar Maskva įsakė toms tautoms 
priimti graždanką ir atsisakyti 
nuo lotynų raidžių. Tos tautos 
gyvena Kazakstano, Uzbekų, 
Azerl/eidžano. Kirgizų, Tadžikų 
ir Trukmenų “autoniminėse” 
respublikose. Visos jos dabar 
jierėjo į rusiškas raides, arba į 
graždanką.

Kol kas dar naujai įjungtos 
Baltijos respublikos gali varto
ti savo rašte lotyniškas raides. 
Bet kiek ilgai Maskva pakęs to
kį “atžagareiviškumą’’?

Įdomu butų, jei Maskva pri
verstų. pavyzdžiui, Lietuvą, pri
imti graždanką, kurią ir kruvi
nasis Muravjovas kadaise no
rėjo lietuviams primesti. Ką 
tokiame atsitikime darytų mū
siškiai Bimbos ir Bimbelės? Ko
kiomis raidėmis jie spausdintų 
savo staliniškas maldaknyges 
ir rusiškos propagandos pamaz
gas? Ar Bimbos jau mokosi 
Muravjovo rašto?

P. L1ZDEIKIS, 
Brooklyn, N. Y

VERKIA DĖL “PRIPUOLAMO ŠŪVIO”

Chicagiškis Frank Marccmb, 21 metu vyras, verkia 
policijos nuovadoj, aiškindamas, kaip jis peršovė savo mo
tiną. 53 metų Mrs. Pearl Nebgen. Jis sako. dėl butų tru- 

' kūmo jis. jo žmona ir dvejų metų vaikutis turėjo gyventi su 
motina ir dažnai bardavusi. Vieną kartą besibarant jis 
laikęs rankose revolverį ir netyčia iššovęs . . . tiesiai į 
motiną.

narni ir likusieji giminės. reikia pĮJgJJ|,į’KO PR,F
I Tiesa, milžta Žmonės dau-j pusininko prie biznio ir
gumoje “pusamžiaus, bet namo. Turiu 16 kambarių namų.
.n/io L'iivniAma ii- iii Dilina tai vienai sunku viską prižiūrėti,
įneš SUZlIlOme II jų Kllllię |;vl kai kas pataisyti, nupentyti
iŠ Lietuvos, O taip pat ir ir tt. Taigi, kam patinka toks už-
lik usios našlės -‘vmimas irooming house) ir būti 

n-v i >^tiu..iiiv vįsaiia prie žmonių, tai prašau at- 
pavardc Tas viskas SU- silK-pli. Daugiau žinių pranešiu p. r 

* - ' * laišku. Adresas toks:naudota ir pateko ant ko»-į!a 
čiukės. Centralinė Kartote-'

:ka Europoje nebebus ilgai. į
IMusų SO,OOO adresų karto- ----- mamas

eka įpareigoja mus islaikyj 
tl ją ateičiai ii papildyti butas liuosas pirkej

M r. A. Shirinulis,
1 13 luifuyette St., 

Schenectady, N. Y. pa,

ateičiai ir 
naujais adresais. Supraski- nebrangiai 
te ir padekite mums ir sau. ofise

Jonas Budrys

Kad skalbiniai

šeimynų namas, vienas 
- ui, parsiduoda. 

South Bostone. l’lates- 
galinia gauti ‘Keleivio” 

♦*12 >

KEIK ALINGAS PARTNERIS
v>ras» k°ris įdomauja šermenų 

Z.1CU1V3 darbu įr moka lietuviškai, arba lie-
metu neprišaltu prie Šniūro,; tuviškai ir lenkiškai, ir kuris gali
pil m negu JUOS džiausi, SU gerai įsikūrusio Euneral Home biz- 
skuduru sumirkytu į uksusą nio partneriu, malonės telefonuoti:

i » *• 'Biockton 2005, arba parašyti šiuonubrauk per šniūrą. 'adresu:

NUO UŽSISENĖJUSIU. ATVIRU

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ 

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT j 
1 VIR U ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
' negali ramiai sėdėti ir naktimi*
I miegoti, nes jų užsisenejusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti

Warabo» Euneral Ii 
24 Eield St„ Brockton

tome.W. Ala

darni vienodai visiems.
Mes supratome padėti ir duoti adresą

jausmą tremtinių, kurie “Aš jam padėsiu per kitus.’’ 
griebėsi kiekvieno kelio: Ir dažnai padėdavo. Tai 
redakcijų, pažįstamų. Rau- gyvenimo margumynai.
donojo Kryžiaus (savo, 
Amerikos ir tarĮ/tautinioi ir

O klausti viešai per spaudą 
noriu todėl, kad p. V. Sidzi
kauskas po lietuvių kolonijas 
važinėjosi, kaip Lietuvos laisvi 
nimo “Vykdomosios Tarybos” 
pirmininkas, kuris, be abejonės, 
jei Lietuva butų išvaduota, ir

. , , . . vėl įeitu į Lietuvos vyriausy-nkos lietuviu kolonijose ir apie . , . . * - • . ._ •be kokio nors ministerio parei-jo apsilankymą Kanadoje.

Amerikos lietuvių spaudoje 
daug buvo rašyta apie buvu
sio Lietuvos ministerio V. Si
dzikausko sakvtas kalbas Ame-

Iš
tų aprašymų galima suprasti, 
kad p. V. Sidzikauskas džiaugė
si Amerikos demokratiškumu.

gose.
Taigi, visi lietuviai, kurie ve

lytų p. Sidzikauskui ir vėl įeiti 
vyriausybę, turėtųP-s V. Sidzikauskas teikėsi net .. .. , , -..................... žinoti, koki vaidmenį jis \aidiNaujienas pasveikinti ju 3o , ,J • no. kada jis buvo ministerių 

Į tą klausimą 
pats p. Sidzi

kauskas arba jį žinantieji žmo
nės. Įdomu butų žinoti, kokią 
įtaką jis turėjo į Smetonos lai-

metu sukaktuviu proga ir svei- • o *. , pne Smetonos?kino ta dienrašti, kaipo demo- , , , .‘ . . galėtu atsakytikratiską. kultunngą ir pažangų
laikrašti.

Amerikos lietuvių socialde
mokratų spauda nesigailėjo p.£:•« į

žiurėjo į demokratiją
o.. , r , ku vyriausybę ir kaip jis tadaSidzikauskui prielankiu žodžiu.,.. 
net be jokių polemikų ir kriti-į 
kų. Taigi man ir kilo mintis i Butų gerai, kad p. Sidzikaus- 
paklausti. ar p. V. Sidzikaus-i kas ar kas nors jo politiką ži- 
kas. iš tikrųjų, yra demokrati- nantis. paaiškintų, kodėl esant 
jos šalininkas? P- Sidzikauskui ministerių Ame-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Tvrtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.

Savo nariams ligoje pašalpų ir Į»mirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,Of>0,000.00. ___
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 priraiyk savo Seimo® na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba j Centrą adre
suodamas:

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 30& 8t" York N- Y-

IMBERAS
Imberas yra plačiai 
varto jamas prie 
daugelio valgių ir 
gėrimų kaip prie
skonis. O kaip gy
duolė imberas var
tojamas nuo kosti- 

. . lio, dieglių, pagelb-
mų ir galėsite ramiai miegoti nak- g^j pra'šaljnti kenksmingus ga- 

sus ir paakstina neveikliuosius 
kūno nervus, sumažina gerklės 
skaudėjimus, išpūtimus, rėmens

stabdo džiuvimų odos ir perplyšimą! graužimus, gumbo pasikėlimus 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var- 7 , - . .. ,
toti nuo džiustančius ir nuskilusia* |r krėtimus. \ asaros karščiuo

se, kada geriat šaltą vandenį su 
ledais, įdėkite Imbero gerą šak
nį į vandens uzboną. Gerdamas 
vandenį su ledais ir Imlieru ne
pagausi šalčio. Imbero svaras 
$1.35. o už $1.00 11 uncijų pri- 
siunčiame i namus.

ALEXANDER’S CO. 
414 W. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

tų niežėjimų ir spaudėjimų senų.1 M
| atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite į \

--------------------------------1 LEGULO Ointment. Jų gydomor i
Į ypatybės palengvina jūsų skaudėji* I \

L-n ncKuVvt? ina VVlui n 1 ir Kalėsite ramiai miegoti nak- ko nesakyti jos vyrai, o tj Vart<>kite jas uipgi nuo skaudžię
įeskanČlOJO. nudegimų. Jos taipgi pašalina nie

žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su-

Siunčiant adresus ir vėl 
naujos bėdos: adresas duo

Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment nuteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Leguio 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$-3.50. Pirkite vaistinėse 

_ Chicagoje ir apylinkėse
koti kartotekoje ir «sakėįį™

LEGULO, Dept. 2. 
4847 W. 14th Street,

CICERO 50. ILL.

kvakerių organizacijos, per bet dėdė ar teta neat. 
kurias organizacijas siuntėju Ka mes ga]įme

mus dar kartą skaityti, ieš- 'kada padėjo, o kai kada ga

nėti ne tik ieškotojui, het ir ;ri da6ar atkentėti už tai, | 
tarpininkaujančioms orga- kad dabartinis amerikonai
nizacijoms. Per mus ėjo dėdė dar prieš 40 metų
paieškojimai surasti gimi- -krajuje” <iėĮ kokio tai “la- 
nes ir draugus ne tik •Iung-:|)aj svarbaus” menkniekio 
tinėse Amerikos \ alstybėse,' susipyko su ieškančiojo tė- 
bet ir Pietų Amerikoje n\vais. Betgi su mažomis iš- 
Kanadoje. Juos teko Įtrauk- matyti, kad Ameri-
ti savo kartotekom sudaryti kos lietuviai labai geri 
atskiras sąrašus po kelis žmonės, nes jau čia (skai- 
simtus asmenų ir persiųsti piliečius ir atvykusius 
esančioms ten musų įstai- per kelis metus su affidavi- 
Forns. itais) “grinorių” reikia skai-

Buvo dar viena tremtinių tyti apie 10,000.
kategorija—tai gimę -JAV,' Visko nesurašysi, o butų 
su tėvais grįžę prieš karai ką. O visgi paieškojimo 
Lietuvon. Jie visi prašė darbą laikas butų ir užbaig-

Pagalba Tautiečiam
Tūkstančiai išvietintųjų lietuvių, kurie jau keturi metai 

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

____ _________~________ Tai-ptautinis Gelbėjimo ir šalpos Komitetas turi specia-
ys Įdomiai pasakoja, kaip) "Striku* Daugumas ju ne- ti, nes prasideda naujos linį lietuviams gelbėti fondą. Vidutiniai vienas naujas

D ‘1 ”__ •raiesKojmiai
“Keleivis” per eilę metų skel

bė Lietuvos konsulato New 
Yorke mums prisiunčiamus gi
minių paieškojimus. Dabar 
generalinis konsulas Jonas 
Budry
tie paieškojimai buvo pradėtu .. . , - -. , 7. -. , . . žinojo net kur gimėir kokius jie davė rezultatus. J. _ ’. __
Budrys rašo:

Pirmieji prašymai paieš-

Rašė- problemos: ieškojimai nau 
me i visas puses, prinervi- įai atvykusiųjų. To jau bu- 
nomė klebonus, išleidome tų lyg ir perdaug. Duokite 
apie 500 dol. metrikams ir mums ir savo tiesiogines

koti gimines, draugus, pa-į bent keliems šimtams para- pareigas eiti.__________ A_____ •_ ___ __ ____  TA J_ XXsiekė mus 1945 metų sausio 
mėnesį iš Prancūzijos; ne
trukus atėjo iš Švedijos, 
Šveicarijos. Po to sekė 
Norvegija, iš ,ten buvusių

pinome metrikus. Rodos, iš 
dviejų trijų gavome ir pa
dėkos žodžius, bet buvo ir

Visų pirma, atvykę ir 
apsistoję—praneškite savo 
(išvardindami šeimos na-

tokių atsitikimu: Musų vai- rius) adresą mums, o vėliau 
dininkas pasitinka laivą su —kad ir atviruku permai

atvykęs imigrantas kainuoja tam komitetui apie šimtą 
dolerių (kelionė, maistas, pirmoji globa, rūbai ir t. t.). 
Siųskit jūsų auką į I.R.R.C. Lietuvių Fondą, kad demo
kratiško nusistatymo žmonės galėtų iš Vokietijos ir Aust
rijos kempių pasiekti Ameriką. Siųskit šimtą dolerių ar 
vieną doleri, kiekvienas doleris padės dirbti tą žmoniš
kumo darbą.

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

atsidarius šiokiam tokiam 
pašto susisiekimui su Vo
kietija, laiškai buvo nešami 
mums maišais.

Teko atstumti visa kitą 
ir visiems, nuo ryto ligi vė
laus vakaro, nepaisant jo
kių švenčių, atidarinėti vo
kus, skaityti rašinius, pa
ruošti sąrašus spaudai li
kai kurioms radio valan
doms. Dar tik jpusėdavom 
vieną maišą ištuštinti, o jau 
buvo atnešamas kitas. Te
ko laikytis griežtos eilės, su-

parupinome metriką: džiau- su adresais nedaugiau kaip 
giamės padėję atvykti.”i 50. Argi taip sunku? Mu- 
“Ne! Metrika ne jūsų iš- sų kartoteka pasiekė anie 
duota, o iš kokios ten mies-' 80,000 adresų. Tai turtas, 
to valdybos,” sausai atkir- kuris laimėtas kruopščiu 
to. Ka darvti, jis teisus,} darbu dar nuo 1939 metu. 
mes metrikos* tikrai nerašė- ruošiant adresus Pasaulio
me, o vien tik parūpinome. į Lietuvių Sąjungai Kaune, j
Bet kol ją suradome! Tiek Sekame biznierių skelbi

mus Amerikos lietuviuto.
ieAtsakyti visiem? 

jams nepajėgiam, rašėme 
tik, jei kas atsiliepė. Daug 
ką patyrėme j»er paieškoji
mus—ir gerą širdį brolių

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

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

(Čekius ir money orderius išrašyti International Rescue
•škoto-‘sl>aud°>- mirimų skelbi- an(, Re|ief Committee vardu.)

p mus (ten pat), kur išvardi-

PAIEŠKOJIMAI
lig laiško atėjimo, nedarantį lietuvių Amerikoje, kurie
jokios išimties nei gimi-j pastebėdami, kad ieš............. . ....... ...... . .....
nėms, nei draugams, kad'Jai turi būti iš ju kaimo,’Prašau, atsišauk, broli 
nenuskriausti nei vieno, nes (=a!> ir »* S'minės-
visi musu tautiečiai vieno-! ištiesti ranka ir padėti sra. iš tėvų aš esu Jadvyga Rjki.i- 
dai likimo nuskriausti. Dėl jiems atvykti; ir santykius^- Chartinis mano adresas 
to susilaukėme ir priekaiš- tarp šeimų, kur vyras—gi-i
tų, tačiau patys jautėme pa- minė—nenori atsiliepti, o, 
sitenkinimą, kad dirbame už jį rašo mums žmona—, 
kiek pajėgiame, patamau- ne giminė—prašydama nie- Aleksa*. į

Paieškau brolio Stanislovo Rada- 
ieškotO- i vi6iaus‘ Paskutinį sykį girdėjau try-

vcnusi Kuenos Aires. Argentinoj, 
arba ka

Mrs. M. Rozum. 
2111 Willow Street, 
Wat«Tbury. Conn.

AR PASENAI PASIEKĘS 40? NUSIBODO GYVENTI
Kai pririeti* nebeveikia, jautiesi nuvargus, vi
duriai užkietėję, pagelbėk sau iramros vaistais, 
žolėmis, k< veikia greitai, bet švelniai, ka pra
tina energija ir gyvenimas vėl pasidaro malo
nus. Ko laukti? Tuoj užsisakyk populiares 
llerb Te*, vartojamos tūkstančių.

SANITAS HERB TEA NO. 17 
Kainuoja Sl.AO su prisiuntimu; tas tonikas re- 
guliuoja sistemą ir buvo išrastas p<t daugeli 
metų patyrimo ir mokėjimų sumaišyti 
Taipgi paprašyk sau nemokamo cirkuliaro.

Aš, Bernardo Kerševičiaus sūnūs 
paieškau dėdės Alekso Ker

ševičiaus. kilusio iš Darsūniškio 
miestelio. Kruonio valsčiaus. Trakų 
apskrities. Norėčiau, kad jis atsi- 

, šauktų, arba kas apie jį žino kad 
pranertų man jo adresų. Aš busiu 
už tai labai dėkingas. Mano adre
sas toks:

I Aleksas Kerševičius,
OSKO, via Raith, Ont.,

Canaila. 0W>

Žoles.

SANITAS KERBS
1123 MiHraakae Ave., Chicapo 22. UI- (42)

Pa’eškan pusseserės Atigėsės Vim- 
hutaitės, Armolaiėio podukros. Jei 
ji ištekėjusi, tai jos vyro pavardes 
nežinau. Prašau atsiliepti šiuo ad
resu:

J. Butkevičius,
403 E. Seventh St.,

So. oston, Mass. (30)

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
636 Broadway, South Boston 27, Mase.J

f 4



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 30, Liepos 27, Ą949 m.

Vietinės Žinios
MIRĖ IG. .\.A2UTA1TIS chesteryje, vieną broli

7” , ' dvi seseris Lietuvoje ir po-
ši antradieni palaidojo- šunį Kazimierą Laurutį su

me Igną Mažutaiti, Bostono marčia Bronislova ir anūką 
lietuviams .. z\nomą Kaziuką.

ir N ET RŪKSTA DAR 
TOKIŲ

IR

BOSTONE RENGIAMA PADEKIME TREMTI- 
LIETUVIŲ TAG DAY; NIAMS ĮSIKURTI

Dėka ponios Namaksienės' BALF’o 17-tas skyrius, 
pasidarbavimui, jau iš mies-, norėdamas padėti atvyks
ta gautas leidimas BALF’o' tantiems musų tautiečiams 
17-tam skyriui turėti viešą j surasti darbo, butą ir pain- 
rinkliavą Bostone, šeštadie- (formuoti juos apie vietos 
nį, rugsėjo (September) 10 vaivoras .«
dieną.

Kad tą darbą sėkmingai
atlikus, reikės daug pasiau
kavusių aukų rinkėjų ir 
reikės, kad kiekviena lietu
vių organizacija prie to dar
bo prisidėtų.

Šį penktadienį, liepos 29 
dieną, 8 vai., Lietuviu Pi
liečių Salėje, E St., South 
Bostone, įvyks susirinki
mas, Į kurį kviečiami visų 
lietuvių organizacijų pirmi
ninkai šiuo reikalu pasitar
ti. Jei kuris pirmininkas 
negalės dalyvauti, tai jis 
prašomas paskirti savo vie
ton pavaduotoją.

Komitetas svarsto suma
nymą, kad kiekvienai lietu
vių organizacijai butų pa
vesta sudaryti atskirą gru
pę rinkėjų iš savo narių ir 
draugų. Kiekvienai grupei 
vadovautų organizacijos 
paskirtas asmuo. Kiekvie
nai grupei bus pavesta tam 
tikra dalis Bostono. Kiek
vienos grupės surinktos au
kos bus atskirai suskaitytos 
ir kredituotos tai organiza
cijai, kurios grupė jas su
rinko. Tas parodvtų, kiek 
kuri organizaci ia tikrai prie 
rinkliavos prisidėjo. Ta3 
yra tiktai vienas iš sumany
mu. Galutini planai bus iš
dirbti ir užgirti viršminė-
fom cnciinnL’i’mn vaui cucu įiinuiįv.

Organizacijų pirmininkų 
ar jų pavaduotojų dalvvavi-

APSIDRAUSK NUO U- 
GOS IR NELAIMĖS 

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

Visais insurance reikalais 
(nuo35)

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

SO 8-2488

MIRĖ BR. VALEIKA

Viena lietuvių šeima at
vyko pas savo gana pasitu
rinčią tetą, kuri jiems ir ga-į kreipkitės į 
rantijas buvo išsiuntusi. At
vyko per CWS, bet ne per 
NCWC organizaciją. Tas 
jau tetai nepatiko. Bet kai 
ji sužinojo, kad jos giminės 
protestantai, o ne katalikai, 
ji tuojau vyrą išvarė kitur.
Kitą šeimos dalį pasiliko, 
ligi vyras kitur susiras dar
bą ir butą.

Pas ią yra pakankamai 
vietos gyventi ir ten jos gi
minaitis jau turėjo darbą.
Dabar žmogus ieško iš nau
jo darbo ir buto. Geroji te
ta pasakiusi jei jie butų ka
talikai, galėtų gyventi ir 
net jos turtą perimti, nes 
artimesnių giminių kam pa
likti čia neturi, bet protes- 
tonai negausią nieko! Ji sa
vo turtą atiduosianti vie
nuolynui.

Nėra abeionės, kad šia
me jos sprendime vaidina 
nemažą vaidmenį ir broliai 
vienuoliai, kurie paprastai 
labai rūpestingai sugeba 
prie tokių tetų prieiti.

Dėl šio fakto nenoromis 
prisimena savotiška analo
gija.

Kai 1941 m. birželio 14 
d. bolševikai Lietuvoje su
ėmė ir išvežė ūkininką 
Sniečkų, tai jo motina, se
nutė apie 70 m., nuskubėjo 
į Kauną, pas savo kitą sū
nų Sniečkų, ta meto komu
nistų partijos generalinį 
sekretorių. Jis, galima sa
kyti, buvo faktinas Lietu
vos valdovas, savotiškas 
“Stalinas.” Jam motina 
verkdama išpasakojo, kaip j j 
suėmė ir išvežė jo brolį ir 
maldavo savo sūnelio išgel
bėti jo brolį. Šis gi išdi
džiai atsakė: “Ai esu bol
ševikas ir jokių giminių čia 
neturiu. Tu moterėle eik iš 
kur atėjusi.”

Senutė Sniečkuvienė su 
kitais vaikais buvo tremti
nė ir mirė Vokietijoj.

Tad ir šiuo atveju: “Aš 
esu katalikė, ir nei giminių 
nei tautiečių nekatalikų ne
žinau.”

Šalin tamsa iš musų tar
po.

—D. P.

erai
veiklu lietuvi. Velionis mi'- .
rė iaunas vos sulaukęs 53 , Velionis Ignas buvo apsi 
metu amžiaus. Palaidotas ^vietęs žmoere mėgdavo 

Mvkolo kailinėse, buvo .Įkaityti spaudą ir knygas ir 
laidotuvių direk- 7?vo,labai malonaus budo.

Jis dar visai jaunas Šiau
liuose įsitraukė i pažangių
jų judėjimą ir I ietuvos lais
vės idėjų neatsisakė nė gy
vendamas išeivijoj. Jo švie
si atmintis ilgai bus gyva jo 
draugų ir pažįstamų tarpe.

sv
pašarvota 
tariaus Zaletsko koplyčioje.

Velionis Ignas paėjo įs
Šiaulių miesto, i Ameriką 
atvyko 1913 metais ir visą 
laika gyveno Bostone ir 

.. apie Bostoną. Paskutiniu 
gyvenimo sąlygas supazin- laįku ^.y^o Dorehesteryje. 
dinti juos su vietos lietuvių Velionfs priklausė prie Šv. 
kolonija, organizacijomis,> Juozapo Iaaugi’os Cam- 
padėti jiems įsijungti Į vie-i brid<re Alass prje Lietuviu 
tos lietuvių gyvenimą, i Darbininkų Draugijos 21-os
mis dienomis įsteigė rašti
nę, kur tas darbas bus atlie
kamas.

Raštinės vedėju paskirtas 
buvęs Lietuvoje advokatas 
Antanas Juknevičius. Raš
tinei buveinę maloniai au
koja Antanas Ivas, Lithu
anian Agencv savininkas ir 
vedėjas, 545 East Broad- 
way, South Bostone. Tele
fonas SOuth Boston 8-0605.

Atvykusieji tremtiniai, į 
kuriems reikia bet kokios' 
BALF’o pagalbos, yra kvie-. 
čiami užeiti į raštinę ir pa
sitarti su raštinės vedėju.

Vietas lietuviai, kurie tu
rite butus, kuriuose galėtu
mėte patalpinti tremtinius, 
prašomi pranešti raštinės 
vedėjui. Jei kas iš tamstų 
turite ar žinote apie progą 
tremtiniui gauti darbo, taip
gi nuoširdžiai prašome apie 
tai pranešti raštinės vedė
jui.

John J. Roman,
BALF 17 Sk. Pirmininkas.

LIETUVAI REMTI DRAU 
GIJOS PASTANGOMIS

Jau n r orio irtcrcavs jz* mvmv ,v
tremtiniai.

atrakti«*V ▼ ▼ V*

kuopos, prie A. L. T. San-

Lankėsi Adv. B. Kalvaitis

Praeitą Šeštadieni musų 
redakcijoj lankėsi advoka-

daros 7-os kuopos ir prie tas Brunas Kalvaitis, buvu- 
So. Bostono ir Bri^htono šio Lietuvos konsulo Chica- 
lietuvių klubų ir prie Įvairių goję brolis. Jis ką tik at- 
šalpos ir kultūrinių organi- vyko iš tremties ir sustojo 
zacijų. i Bostone. Į Amerika jam

Velionis paliko nuliudime; padėio atvykti drg. J. Lu- 
žmoną Antaniną, sūnų Įeit. kas iš Dedham. Mass., kurs 
Alfonsą ir marčią Adelę, kartu su svečiu atsilankė 
Calf, seserį Bronislovą Dor- musų įstaigoje.

Didžiausias Vasaros
PIKNIKAS!

Bronius Valeika

liepos 5 d. Cambridge, 
Mass., mirė Bronius Valei
ka, sulaukęs 64 metų am
žiaus. Velionis paliko di
deliame liūdesyje žmoną 
Kristiną (Černiauskaitę), 
sūnų Praną, dukterį Bronę 
ir žentą Joseph O’Brien.

Velionio šeima taria šir
dingą padėkos žodį visiems 
giminėms, draugams ir pa
žįstamiems, kurie atidavė 
velioniui paskutinį patarna
vimą ir pareiškė mums liū
desio valandoje užuojautą. 
Taip pat dėkojam širdingai 
kunigams už patarnavimą 
bažnyčioje ir laidojant.

Nuliūdę
Kristina Valeikienė, 
Sūnūs Pranas ir 
Duktė Bronė.

NAUJĄJĄ ANGLIJĄ
LANKO KOMERCIJOS 

SEKRETORIUS

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš- 
randavojimui, kaip tai Floor San
de rs, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi- 

■ sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadway, So. Bostoae
TeL SO 8-4148

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: aao S iki 4 

iramTiUI 
546 BROADWAY 

BO. BOSTON. MASS.
Telefonas: 8OUth Boatoa ISSS

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

mieji tremtiniai, kuriems 
per Lietuvai Remti Draugi-

mas šiame susirinkime ne-: jos pastangas buvo parų- 
suriša organizacijos. Pir- pinti darbo ir buto pažymė- 

ra- iimai. Liepos 21 d. atvyko 
iš Vokietijos našlė Stasė

mininkai išduos vėliau
pOllUS savo organizacijų SU- » v umcujus naate ouu»e 
sirinkimuose ir susirinkę Lizdeikienė su 16 metų su- 
nariai nutars kiek kiekviena! nu Richardu. Darbo ir bu- 
organizacija norės ir galės i to pažymėjimus jai davė L.

• y i • • J “•a• T> T'k * • _ v tv jprie šio darbo prisidėti.
—JJR

Š! SEKMADIENI
DIDYSIS PIKNIKAS

Didysis pp. Minkų radio 
piknikas įvyksta šį sekma
dienį liepos 31 d., May- 
narde. Nuvažiuoti galima 
ir busais, kurių išvažiavimo 
laikas dedamas atskirai.

Piknike bus labai marga 
programa ir bus išdalinta 
daug dovanų. Paprastai 
Radio Piknikai
minias žmonių, 
bus ir šiemet.

sutraukia 
Ne kitaip

Šiemet piknike dalyvaus 
“grafas magikas,” kurs pa
rodys visokių šposų.

Pikniko programoje tarp 
kitko yra dainos, gražuolės 
rinkimai, kailių paroda, do
vi

R. Draugijos narys Vlada? 
Jakštis, pas kurį S. Lizdei
kienė dabar ir sustojo. Mrs. 
Jakštis ją labai maloniai j 
priėmė ir suteikė pirmą pa- 

I Raibą. S. Lizdeikienė yra 
' šokių ir siuvimo mokytoja.

Liepos 17 d. atvyko An
tanas ir Teresė Kučai, ku
riems darbo ir buto pažy
mėjimą davė L. R. Draugi
jos narė Mrs. J. Tumavičie
nė. Naujai atvykusiems 
tremtiniams Mrs. Tumavi
čienė jau spėjo surasti ir 
darbo ir butą. Ponia Tu
mavičienė yra išdavusi 
daug darbo ir buto garanti
jų tremtiniams ir nenuilsta
mai rūpinasi musų broliais 
vargstančiais Vokietijoj.

Važiuokim Šį Sekmadienį, July 31, į 
DIDžIAl'SIĄ. LINKSMIAUSIĄ, Vienos Dienos VAKACIJĄ 

—ir—
Lietuvių Radio Korporacijos Metinį PIKNIKĄ

Julia Sinkevičiūtė, Drum Majorette Lietuvių Druni 
Corp iš Worcesterio, dalyvaus Lietuvių Radio Korp. 
piknike. July 31-mą. 1

I Bostoną atvyko komer
cijos sekretorius Charles 
Sawver tyrinėti nedarbo ir 
kritiškos padėties Naujo
sios Anglijos pramonėje. 
Biznio atstovai ir šešių 
Naujosios Anglijos valstijų 
gubernatoriai patiekia ko- 
rn erei j oš sekretoriui visą 
lę pasiūlymų, kad Naujosios 
Anglijos pramonės įmonės 
gautų “teisingą dalį’’ kon
traktų iš federalinės val
džios.

Prezidentas Trumanas 
Įgaliojo komercijos sekreto
rių parvežti praktiškus pa
siūlymus, kaip federalinė 
valdžia gali ateiti i pagal
bą Naujosios Anglijos pra
monei kuri dabar daugiau
siai kenčia nuo nedarbo.

Naujosios Anglijos biz
nio atstovai nurodo, kad 
per šių metų tris mėnesius 
Naujoji Anglija gavo tiktai 
3 nuošimčius kontraktų iš 
federalinės valdžios, o tuo 
tarpu Naujoji Anglija turi 
10 nuošimčių visos Ameri 
kos pramonės.

RADIO PROGRAMOS

Butų malonu, kad atsi
rastų vis daugiau lietuvių, 
kurie neužmirštų dar tebe- 
vargstančių tremtniių ir pa- 

anų skirstymas ir daug j’ems pagal savo isga-
tų prašmatnybių.

Ar Grafas Magikas nupiaus 
(kiai gražiai merginai galvą? 
Radio piknike, sj sekmadienį. 
Maynarde. pamatysite!

L. R. D. Narys.

LANKĖSI SVEČIAS
IŠ MONTREALIO

Praeitą šeštadienį musu 
ištaigoje lankėsi svečias iš 
Montrealio. Kanadoi, drau
gas Kazys Merkevičius. Jis. 
atostogų proga, aplankė 
Bostoną, ir išvyko į Connec
ticut valstija į Brooklyną, 
ir Philadelphiją. Brookly
ne drg. Merkevičius ketina 
aplankyti draugus Spūdžius 
ir kitus pažįstamus. Draugė 
Spudiene ir pernai dar jau
name amžiuje mirusi drg. 
Merkevičiaus žmona buvo 
draugės dar iš Lietuvos.

Su drg. Merkevičių kartu 
lankėsi jo jaunas giminai
tis. southbostonietis Pranas 
Sobieskis.

Šio Pikniko Programa Bus Sekanti:
Programą atidarys Worcesterio Lietuvių Moterų 

(Floras vad. M. Meškienei, sugiedodamas himnus, ir 
Lietuvių Drum Corp iš Worcesterio su savo gražia 
Drum Majorette atliks ceremonijas. .

I. J. Fox, Ine., vadovaujant Bernardui Končiui, 
parodys KVOTERIO MILIONO vertės įvairiausių 
Kailiniu Knutu Paroda.

GRAFAS MAGIKAS iš N. Y. nustebins ir prajuo
kins visus savo triksais.

Rinkimas gražuolės “Miss Lithuania of N. E.
Traukimas 8 Laimėjimo dovanų ir 8 įžangos dova

nų.
Bušai Važiuos i Piknikų iš Šių Miestų: 

BRrGHTON—Imą vai. po pietų nuo Palm Gardens Res
tauranto. 17 Lincoln St., netoli Liet. Pil. klubo.. 

CAMBRIDGE—Imą vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių
Klubo. 823 Main St.

SO. BOSTON—Imą vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo. E ir Silver Sts.

WORCESTER—1-mą vai. po pietų nuo Lietuviškos Vais
tinės, Meal Pharmacv. 29 Kelly Sq.

MONTELLC) 12-tą vai. per pietus nuo Vinco Zinkevi
čiaus Marketo, 17 Arthur St. . . .. ,

LYNN—12:30 vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių Klubo. 
25 Camden St.

LOWELL—12-ta vai. perpiet nuo D. L. K.'Vytauto 
Klubo. 447 Central St.

NASHUA, N. H—12-ta vai. per pietus nuo Flamingo
»r^«„^e?tau,anto’ Factory St. . ..
NORVVOOI) l-ma vai. po pietų nuo Lietuvių Piliečių

Klubo. 13 St. George Avė.

DIRECTIONS to Beautiful Romantic Vose’s Pond, Maj- 
nard, Mass.. bv automobile: From Greater Metro

politan Boston, take* any road ta Waltham, then take
Rout'* 111. From M orcester Mass.. and Conn. and 
Rhode Island go to Marlboro, Mass., then to Mayuard.

BOSTONO UOSTE 
SUSIDŪRĖ DU LAIVAI

Bostono uosto kanale sek 
madienį susidūrė du laivai. 
Didelis prekybinis laivas 
“American Veteran” per
skėlė per pusę mažą, 38 pė
du ilgumo laivuką, kuriame 
plaukė 20 žmonių. Viena 
keleivė buvo užmušta vieto
je, o keli kiti žmonės ma
žajame laivuke buvo sužeis
ti. Dabar pakraščių sargy 
ba pradeda tyrinėjimą dė 
tos nelaimės ir, rodos, prieš 
didžiojo laivo kapitoną bus 
iškelta bvla už neatsargu 
plaukimą ir nedavimą sig
nalų.

Priėmė Gubernatoriaus 
MTA Planų

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

te bus sekantis:
1— Mickey Habarek or

kestrą.
2— Dainos.
3— Pasaka apie Magdutę.
Po programui prašome

parašyti laiškelį ar atvirutę 
stotį WBMS, Lithuanian

Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., pranešdami ko
kias orkestras, dainininkus 
ir dainininkes norit išgirst, 

biznio reikalais rašykit 
ofiso adresu: 502 E. Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

Steponas M inkus

SIUNTINIAI Į EUROPĄ

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

arti Upham’s Comer 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE ft INSURANCE

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

17 ORIOLE STRER 
Weat Rozbery, Mana.

Tel. PArkwey 7-1233 W

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrokicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8

534 BR0ADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

Bostono miesto taryba 
priėmė gub. P. A. Deve 
pasiūlytą strytkarių kom
panijos perorganizavimu 
bet reikalauja, ka<Į važta 
strvtkariuose nebūtų pake' 
ta. Reforma sutaupys kom 
panijai 5 milionus dolerių 
per metus. Planas buvo 
priimtas 19 prieš 2 balsų.

Kreipkitės pas tuos, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

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

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

no miltelių, '/į sv. arbatos. 1 kvorta 
aliejaus, 4 sv. cukraus gabalėlių, 2 
av. 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
balėlių, 2 sv. taukų, IK sv. sausos 
dešros, 1 kenas kondensuoto pieno ir 
2 gabalai muilo.

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

Užsakymus ir pinigus prašome sių
sti mums šiuo adresu:

Litheaaiaa AM Association, Iae^H Ward et, Woreester, Mass.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SU Kimbal Building 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boatoa 
Pristato tondkų, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS
Telephone: SO 8-3141

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Insured 
Moven)

Perkrauatom
ėia pat ir į to-| 
limas vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

326 BROADWAY,
SO. BOSTON. MASS. 

TeL SOuth Bestos 8-4418




