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Vakarų Valstybės Nutarė 
Pagreitint Apsiginklavimą

Bandoma Sukurti “Koalicijos” Ginkluotos Pajėgos; 
įkurta Atlanto Salių Taryba; Vokietija Traukiama j 

Ginklavimosi Reikalų; Stiprinama Propaganda
Prieš Maskvą; Amerika Pasižadėjo Remti 

Europos Ūkį ir po 1952 Metų

— > I

Atlanto Pakto šalių pasi
tarimai Londone priėmė la
bai svarbius nutarimus ben
dro gynimosi reikalu. Su
tarta skilti daugiau lėšų 
ginklavimuisi ir ypač bus 
skubiai paruošiama kelios- 
dešimts divizijų armijos 
Vakarų Europoj. Sutarta 
ginklavimąsi vesti “koalici
jos pagrindais”—Amerika 
pasiėmė sustiprinti savo ka
ro laivyną ir sunkiąją avia
ciją, Anglija padidins leng
vųjų karo orlaivių gamybą,

Anglų Darbiečių
Vadai Tarėsi

Praeitą savaitgalį Angli
jos darbo partijos vadai, 
veik visi ministeriai ir uni
jų be kooperatyvų vadovai 
buvo susirinkę i konferen 
ciją aptarti tolimesnę darbo 
partijos ir jos vyriausybės 
politiką. Svarbiausias klau
simas buvo, kada daryti ki
tus parlamento rinkimus, 
nes dabartiniame parla

PREZIDENTAS SU SEIMĄ GRJŽO J WASHINGTONA

Prezidentas Trumanas baigė savo “nepolitiaę* kelionę j vakarines valstijas. Kelionėje 
prezidentas pasakė keliasdešimts prakalbų ir aiškino administracijos vedamą po
litiką. Prezidentas kvietė balsuotojus išvalyti iš kongreso tuos abeją partijų atsto
vus. kurie trukdo pravesti jo siūlomą programą. -s

Nauja Taikos Ofensyva, Siūlo 
Dvidešimtį Metų Taikos

Jungtinių Tautų Sekretorius su 10 Punktų Žada užtik* 
rinti Taikų 20-čiai Metų; Sako, Pasaulis Galutinai 

Skyla į Dvi Dalis; Pasiūlymai Padaryti Ke
turių Didžiųjų Valstybių Vadams; Kini

ja Butų “Paaukota”

Rusijos Laivai 
Anglų Pakraščiuose

Prancūzija didins savo sau- mente darbiečiai tuii tik se-

Bolivijos Maište 
Užmušė 100 Žmonių

sumos armiją. šių balsų daugumą ir vy-
Kad palengvinus Vakarų.riausybė kasdieną yra pa 

Europos kraštams nešti gin-iv°juje negauti parlamento 
’ 1 Amerika1 pritarimo savo politikai.

Dalis darbiečių vadų siūlo 
rinkimus darvti birželio mė-

klavimosi naštą 
pasižadėjo ir po 1952 metų, 
kada baigiasi Marshallo 
plano pagalba, duoti Euro
pai ūkišką paramą, bet ko
kio dydžio ji bus, viešai ne
skelbiama Jr tą reikalą tu
rės dar aptarti kongresas. 
Londone sutarta įkurti At
lanto Pakto šalių taryba, 
kun nuolat posėdžiaus ir 
vykins bendrą ginklavimosi 
politiką.

Sutarta sustiprinti propa
gandą radi© bangomis prieš 
Maskvos imperializmą ir 
nutarta įtraukti Vokietiją j 
ginklavimosi reikalą. Ame
rikos aukštasis komisionie- 
rius Vokietijai, J. McCloy, 
šį pirmadienį jau sakė, kad 
Amerikos armija Vokieti
joj nebebus okupacinė ar
mija, bet bus laikoma Vo
kietijos apsaugai nuo Mask
vos puolimo.

Svarbus Atlanto Pakto 
šalių nutarimai pareikalaus 
didesnių išlaidų. Jei nuta
rimai bus paremti pinigais, 
prieš Rusiją bus sukelta to 
kia galinga koalicija, jog 
Maskvai nebebus jokios vil
ties karą laimėti, o todėl ir 
taikos išlaikymas bus pa
remtas nebe tuščiais žo
džiais, bet rimta jėga.

PIETŲ AMERIKOJ
ŽEME DREBĖJO

nesi, kiti mano, kad geriau 
butų daryti rudenį. Taip 
pat buvo aptarta ir rinki
minė platforma. Konferen
cijos debatai nebuvo vieši, 
bet po konferencijos pra
nešama, jog Attlee-Morri 
son atstovaujama politika 
bus vedama ir toliau. .

RUHRO KASYKLOJ
ŽUVO 63 MAINIERIAI

Bolivijos sostinėj La Paz 
praeitą savaitę įvyko sukili
mas, kuriam buk tai vado
vavę komunistai. Laike 
maišto 100 žmonių užmuš
ta ir vyriausybė praneša, 
kad kariuomenė ir policija 
suėmusi
Maištas įvyko laike genera
linio streiko, kurį paskelbė 
darbininkų unijų konfede
racija. Streikas buvo pa
skelbtas reikalaujant aukš
tesnių uždarbių. Vyriausy
bė sako, kad ginkluotam 
maištui vadovavęs Sergio 
Almaraz, Bolivijos komu-

Praeitą šeštadienį Vieno
je anglies kasykloje prie 
Gelsenkircheno, Vokietijoj, 
įvyko sprogimas, o paskui 
kasykloje kilo gaisras. 67 
angliakasiai žuvo nelaimė
je, o 42 labai skaudžiai ap
degė. Sprogimas kasyklo
je įvyko dėl susirinkusių 
dujų.

Celal Bayar Išrinktas
Turkų Prezidentu

Turkijos naujasis parla 
mentas išrinko demokratų 
partijos vadą, Celifl Bayar, 
Turkijos prezidentu, vieto
je buvusio prezidento Inon- 
nu. Valdžios perėmimas 
vyksta be incidentų.

ATOMAI IR SVEIKATA

Peru respublikoje žemės 
drebėjimas praeitą sekma
dienį sugriovė seną Cuzco 
miestą. Beveik visi mies
to namai daugiau ar ma
žiau nukentėjo. Žemės dre-( 
bėjimas tęsėsi 12 sekun
džių. Griūvantieji namai 
užmušė virš 50 žmonių ir 
sužeidė 178 žmones.

Valstybės Sekretorius
Acheson Grįžta Namo

V alstybės sekretorius 
Dean Acheson grįžta iš 
Londono namo laivu ir bus 
Washingtone šeštadienį. 
Valstybės sekretorius grįžęs 
duos raportą prezidentui ir 
paskui senatui apie Londo
no susitarimus.

Dr. Hreman Bundesen. Chi
cagos sveikatos komisijos 
pirmininkas, numatomas pa
kviesti į Atominės Energijos 
Komisiją vadovauti tos ko
misijos sveikatos skyriui. Pa
skyrimą darys prez. Truman.

Naujieji Lietuviu 

Transportai

A. Barkley Siūlo 
“Nuvaryti Baisybę

Gegužės 26 6d. laivu “Gen
eral Blatchford” į Bostoną at
plaukia 61 lietuvių šeima. At-J 
vyksta:

Vladas Ancerevičius, Kotry

nistų vadas. Bolivijos vy
riausybė sako, kad ji maiš
tą nuslopinusi. Generalinis 
streikas baigtas.

Sako, Prezidentas 
Pasiutęs Atomščikas

Maskvos laikraštis “Prav
da” šį pirmadienį iškoliojo 
prezidentą Trumaną, gene
rolą Omar Bradley, Arthur 
H. Vandenberg ir B. Ba- 
ruch “pasiutusiais atomšči- 
kais” už jų pasakytas kal
bas praeitą sekmadienį, mi
nint ginkluotųjų pajėgų 
dieną. “Pravda” sako, kad 
Amerikos “militarinė klika 
bandė tą dieną išnaudoti 
kurstymui karo isterijos ir 
ginklavimosi lenktynėms.”

“Pravda” yra valdančio
sios komunistinės partijos 
organas ir kalba su visu 
Stalino diktatūros “autori
tetu.”

Kostarikos Patronka
Grįžo į Katedrų

na Araškeviči®,: Stasys Arba- 
čiauskas, Jonas Avižonis. Leo
nas Sa bričkas, “Vincas Bagdo
navičius. Liuda Balčiūnienė. 
Aleksas Belą petravičius, Juozas 
Belickas, Česlovas Bogušas, Ka
zys Bubinas. Ida Butginas, Bro
nius Čepulis, Teofilis, Deveikis. 
Vincas Dragunaitis. Vladas 
Griciukas. Liudvikas Grunovas. 
Antanina Gvozdžius, Mečys Ja- 
kubcevičius, Stasys Jankaus-

Vice-prezidentas Alben 
Barkley, kalbėdamas New 
Yorke praeitą sekmadienį, 
minint ginkluotųjų pajėgų 
dieną, sakė, kad Amerika 
turi laikyti savo karo pajė
gas visose pasaulio dalyse 
iki šaltasis karas bus laimė
tas ir jis pridėjo, kad gali 
tekti okupuoti dar kai ku
lias šalis iki bus prieita lai- 
męjimo. Vice-prezidentas 
sakė: “Mes turime nuvaryti 
atgal baisybę, kuri išsiplėtė 
pasaulyje naikindama žmo 
gaus laisvę.”

Viceprezidentas neišvar 
dijo, kokias šalis Amerikos 
pajėgos gali dar okupuoti, 
iki šaltasis karas bus laimė
tas.

31 rusų žvejų laivas pra
eitos savaitės gale staiga 
pasirodė Anglijos pakraš
čiuose. Maži žvejų, o gal 
ir žvalgų laivai buvo užsukę

Fallmouth uostą. Laivai, 
sako, plaukia iš Baltijos į 
Juodąją jurą. Anglų spau
da skelbia daug visokių 
spėliojimų dėl rusų laivų 

99 pasirodymo ir spėja, kad 
rusai plaukia Anglijos pa
kraščiais šnipinėjimo tikslu, 

vėliau rusų stebėtojai, 
matomai, nori “dalyvauti

Jungtinių Tautų generali
nis sekretorius, Trygve Lie, 
grįžta iš Maskvos, kur jis 
tarėsi su Stalinu ir kitais 
Rusijos vadais. Prieš vyk
damas į Maskvą ir grįžda
mas iš Maskvos UN sekre
torius tarėsi su Prancūzijos, 
Anglijos ir Amerikos va
dais.

Jungtinių Tautų sekreto
rius siūlo didžiosioms vals
tybėms paskubomis ieškoti 
taikos, nes pasaulis ritasi į 
karą. Jis pasiūlė “10 punk
tų” programą, kuri, jo iš
manymu, gali užtikrinti tai
ką 20-čiai metų ir gali

dabar prasidedančiuose Va-,k.a*^.* kar* pa
barų valstybių jurų manev-|sIaPt,n«leJ' (į®. Panktai ne“ 
ruose Biskajų juroje, prielra dar P?skelbti, bet Jie yra 
Prancūzijos. Kai kurie an- lte,ktl vls« dldzHW« valsty“
glų laikraščiai reikalauja 
paprašyti rusus greičiau 
nešdintis šalin nuo Anglijos 
pakraščių.

PRASIDEDA PRANCŪZŲ 
VOKIEČIŲ DERYBOS

kas, Antanas Jonaitis, Antanas 
Kazlas, Aleksas Kraučenka.
-Jonas Kubilius, Feliksas Lanke
lis, Irena Laurinavičius, Karo-

L^r&eiį"“ »•*«« Amunicijos
Vytautas Miliūnas, Ona Mi- 
nialgienė, Albertas Misiūnas.
Bronius Nainis, Juozas Nalivai- 
ka. Povilas Naureckas. Teresė 
Obytockij, Vacys Orrrlionas.
Augustas Paškonis. Vincas 
Pauliukaitis, Balys Petkauskas.
Antanas Plečkaitis, Bernardas 
Poderys. Algimantas Račiukai- 
tis, Albertas Rakauskas. Ona 
Sakalauskas, Petras šaulys.
Vinias Skruzdys. Ernestas Šmi
tas, Antanas Špokevičius, Vik
toras Staškevičius, Kazys Škė
ma, Vanda Sinkienė, Viktoras 
Stanis, Juozas Steponaritis. Jo
nas Vaičkus. Elzė Vaišvila. Ka
zys Valiukas. Antanas Vencius.
Jonas žibutis ir Vytautas žy- 
žas. ?

Prieš 10 dienų Kostari
kos respublikoje, Cartago 
miesto katedroj buvo pa 
vogta respublikos patronka, 
Panelės Švenčiausios stovy- 
la. Sekmadienį stovyla at
sirado, bet ji buvo visai be 
aukso ir be brangiųjų ak 
menų. Kostarikoj daromos 
džiaugsmo iškilmės dėl pat- 
ronkos atradimo, o policija 
ieško vagių, kurie šventąją 
stovylą apvalė. Jau iš ant
ro karto vagys buvo pavo
gę tą patronką, brangeny
bes nuvalė ir ją vėl grąžino.

TEIRAUSIS RUSIJOS 
KUR DINGO BELAISVIAI

Prancūzija ir vakarinė 
Vokietija pradeda derybas 
dėl plieno ir akmens anglių 
gamybos sujungimo po vie 
na vadovybe. Iš prancūzų 
pusės derybas pradeda ūkio 
planuotojas Monnet. Vo
kietijos vyriausybė pasisa
kė už tą nepaprastą prancū
zų pasiūlymą.

Prancūzų Darbininkai
Nubaubė “Talkininkus”

Sprogimas N. Jersey
Mažame New Jersey val

stijos uose,' South Amboy, 
praeitą penktadienį vakare 
išsprogo keturios valtys su
467 tonomis amunicijos cherbou,.go uosto laivų 
minų n šovinių).^ progi |{rovgjaj^ kurįe iškrauna 
mas užmušė . žmogų n į karo laivus su

O1») atv»r\nin I loiinr e
ginklais, nubaubė komunis 
tų 12 “taikos partizanų,” 
kurie buvo atėję j uostą su
kurstyti darbininkus neiš
krauti laivų.

Vokietijos vyriausybės 
vadas, K. Adenauer skel- 
bia, kad Rusijoj dingo pus
antro miliono vokiečių ka
ro belaisvių ir “daug dešim
toj tūkstančių” civilių žmo 
nių, kurie buvo išvežti į Ru
siją. Japonija skelbia, kad 
Rusijoj dingo 370,000 japo
nų karo belaisvių. Tuo tar
pu Rusija paskelbė, kad ji 
baigė grąžinti visus vokie 
čių ir japonų karo belais 
vius. Dėl to Vakarų vals
tybės žada kelti klausimą . <<K. . .
Jungtinių Tautų organizaci- Dar galima gauti Kelei 
joj, kad rusai pasiaiškintų. S vio” Kalendorių 1950 nie
kur jie padėjo apie du mi-|tam». Daug skaitymų ir m- 
lionu karo belaisvių. i formacijų. Kam* 50 centų.

sužeidė 312 žmonių. Daug 
žmonių su mažesnėmis 
žaizdomis buvo paskubo
mis aptvarstyti ir neįtrauk
ti Į sužeistųjų skaičių. Ne
laimė Įvyko gabenant amu
niciją i transporto laivą. Vi
sas Amboy miestelis skau
džiai nukentėjo, nes spro
gimas išdaužė langus ir pri
darė kitokių nustolių.

Amunicija iš So. Ambrov 
buvo gabenama Į transpor
to laivą ir butų vežama į 
Pakistano valstybę. Pakraš
čių sargyba ir valstijos par 
eigunai dabar aiškina, dėl 
kokių priežasčių sprogimai- 
įvyko. Nuostolių, spėjama, 
padaryta iki 2 milionų do 
lerių.

Sekmadienį So. Amboy 
miestelyje ir apielinkėse 
dar išsprogo 60 pavienių 
minų, kurios, laimei, nieko 
neužmušė

CECHŲ AMBASADORIUS

čechoslovakijos 
rius* M'ashingtone. Dr. Vladi- 
mir l’otrata, gavo iš Ameri
kos įsakymą sumažinti savo 
ambasados tarnautoju skai
čių.

bių vadams ir neabejojamai 
numato galutinai pasmaug
ti Kiniją, užleidžiant komu
nistams Kinijos atstovybę 
Jungtinėse Tautose. Už Ki
nijos laimėjimą Maskva su
tiktų sėsti prie bendro sta
lo su kitais didžiaisiais tar
tis apie atominės energijos 
tarptautinę kontrolę ir apie 
nustatymą aiškių rubežių, 
kur baigiasi Maskvos ir kur 
prasideda Vakarų įtaka. 
Derybos eitų tiesiog didie
siems pasimačius, arba pa 
naudojant tam tikslui Jung
tinių Tautų saugumo tary
bą.

Trygve Lie vedama “tai
kos ofensyva” turi visišką 
Maskvos palaiminimą, nes 
Maskvai šiuo metu ypač yra 
svarbu sulaikyti Vakarus 
nuo jų pasimojimo rimtai 
ginkluotis ir nebesitenkinti 
tuščiažodžiavimu. Už 450 
milionų kinų ir už 100 mi
lionų Europos žmonių, ku
riuos Maskva įjungė į savo 
imperiją, Maskvos diktatū
ra sutiktų pasikalbėti apie 
taiką ir gal net sutiktų duo
ti kokius nore taikius pasi
žadėjimus, kurių vertė bu
tų toki pat, kaip ir visų ki
tų Maskvos pasižadėjimų.

APKALTINO MISSOURI 
VALSTYBES GYNĖJĄ

Kansas City, Mo., grand 
jury apkaltino vieną buvusi 
valstybės gynėjo (prokuro
ro) padėjėją, Samuel C. 
Hayden, įtariamą gemble 
riavime, už nemokėjimą fe- 
deralinių taksų. S. Hayden, 
sako, buvęs nušautųjų 
Charles Gargotta ir Charles 
Binaggio sėbras.

Apkaltinimas buvusio 
valstybės gynėjo padėjėjo 
yra pirmas ilgame tyrinėji
me Kansas miesto gemble- 
rių ir politinių sukčių. Nu
šautieji C. Gargotta ir C. 
Binaggio buvo žvmųs de
mokratų partijos mašinos 
bosai.



Puslapis Antras

Į }\ APŽVALGA^

KRAŠTUTINUMAI
PUIKIAI SUTAMPA

VILKO AŠAROS

“Naujienos” (Nr. 114) 
vedamajame straipsny, mi- 
nėdamos Lietuvos Steigia
mojo Seimo 30 metų sukak
tį, visai teisingai pažymi, 
kad Steigiamojo Seimo na
riai nebuvo “aukštų šeimų” 
arba privilegijuotųjų luomų 
atstovai. Seimo atstovus 
rinko demokratiniu budu 
visi suaugę žmonės, bet
“nevisiems patiko tokia rin
kimų tvarka. Lietuvoje bu
vo atsiradę Rusijos bolševiz
mo pasekėjų, komunistų. 
Kadangi Leninas 1918 m. iš
vaikė Rusijos Steigiamąjį 
Seimą, tai ir jo lietuviškieji 
gramofonai sakė, jog demo
kratiški rinkimai ir seimai 
esą ‘buržujų’ sugalvoti darbi
ninkų mulkinimo Įrankiai. 
Rinkimus jie boikotavo.”

Bet ne vieni bolševikai 
buvo ir pasiliko demokrati
jos priešininkai. Priešinga
me visuomenės sparne
“buvo tautininkai. Jie Į rin
kimus ėjo ir turėjo nemenkas 
garsenybes savo kandidatų 
sąraše—vieną nešiojusį pre
zidento titulą, kitą—buvusį 
ministerf pirmininką. Bet nė 
vieno jų žmonės neišrinko. 
Jų nusivylimas buvo didelis.”

Bendrai įvertinusios Stei
giamojo Seimo reikšmę Lie
tuvai, “Naujienos” toliau 
sako:

“Steigiamojo Seimo nusta
tytoji santvarka, deja, išsi
laikė tr.k iki 1926 m. gruo
džio 17 d. Ją sugriovė tie 
patys gaivalai, kurie po Va
sario 16-sios mėgino paversti 
Lietuvą kitos valstybės sa
telitu ir atiduoti tautos su
verenines teises Urachui.”

Ir, darydamos išvadą, 
“Naujienos” sako, kad 
gruodžio 17 d. smūgis de
mokratijai

Laikraščiai daug rašė 
apie tragingą darbininko 
M. Atteo mirti. Jis Įkrito 
i duobę, buvo apsemtas že
mėmis, kankinosi per 27 va
landas. M. Atteo, šešių vai 
kų tėvo, nepavyko išgelbė
ti. Visi šio baisaus įvykio 
aprašymai, kokius tik teko 
skaityti, darė slegiantį įspū
dį, bet Bimbos “Laisvėje” 
(Nr. 90) nenatūralūs skere- 
čiojimas priešingą sudaro 
įspūdi. Štai, kaip Bimba 
rašo:

“Skaičiau tą baisią istori
ją. Nesvietiški piktumo šiur

puliai supurtė visą kūną. 
Prakeitas doleris. Ot, kas 
kaltas! Kalti kriminališki 
valdininkai. Kalta privatiš- 
koj i n uosavy bė!”

Mes apgailestaujame M. 
Atteo, šešių vaikų tėvo, tra
gingą ir žiaurią mirti, bet 
greta mirusio Atteo musų 
vaizduotę pagauna tūkstan
čiai mirusiųjų lietuvių—vy
rų, moterų, senelių ir kūdi
kių—mirusių be jokios kal
tės, kuriuos sovietinis reži
mas sugrudo į gyvulinius 
vagonus ir išvežė į tolimą 
Sibirą žūti vergų stovyklo
se. Gal p. Bimba prisimins, 
kad sovietiškųjų kriminalis
tų milionai, kol susilaukia 
gailestingos mirties, kanki
nasi savaitėmis ir dar il
giau.

“Laisvė” niekados apie 
šiuos žudomuosius nepara
šė; p. Bimbos, jo paties žo
džiais tariant, “nesvietiški 
piktumo šiurpuliai” nenu- 
krečia, kai jis skaito apie 
Rusijos ir jos pavergtų ša
lių žmonių kasdienines kan
čias. Štai kodėl tos jo vi
sos kalbos yra nenatūralios, 
nenuoširdžios ir atsiduoda 
pigia demagogija ir savęs 
pasiafišavimu.

Nr. 21, Gegužės 24, I9o0

šešias dienas užsitęsęs penkių gelžkelių linijų streikas buvo labai škaštingas kraš
tui. Paveiksle matyti, kaip streiko vadovai nutaria baigti streiką. Garvežių inži
nierių unijos pirmininkas, Oavid Robertam (lako telefoną), duoda įsakymą grįžti į 
<^rhą.

Steigiamojo 
Seimo susirinkimo 30 metų 
sukaktį. Padarė tą ir fa
šistinė “Dirva” kurios re
daktorius ir šiame atsitiki
me pasirodė tikras politinis 
klounas. Jis sako, kad Stei 
giamasis seimas

“Vis dėlto tai buvo lietuvių 
tautos politinė atstovybė, tegul 
ir netobulai, bet pirmą kartą 
.tokiu mastu laisvai išrinkta.’

rinkimuose nurodoma, kad >si į Sovietų vyriausybę: unaniškumą” rankos pakėli-
.... , , mu yra labai lengva.“Leiskite, — sako profeso- * °

rius. — kiekvienam sovieti
niam mokslininkui atvykti i 
Angliją ir dirbti musų labo
ratorijose. Ijeiskit kiekvie-

didHetuviai ir Amerikos lie
tuviai nesirūpins mažlietu- 
viais, todėl mažlietuviu ke
lias esąs prie vokiškųjų ‘me- 
meleniieriu'.”

Laikraštis paskaičiuoja 
kelias dešimtis asmenų su 
grynomis lietuviškomis pa
vardėmis. kurie spiečiasi 
apie “memellenderius.” 
Laikraštis pastebi, kad jei 
mes lietuviai nesusitvarky
sime ir nesusitarsime su 
mažlietuviais, tai “laimės 
tretysis,’’ kuris šiuo atveju 
yra “atgyjantieji teutonų 
ordeno ainiai.”

BE ATSARGUMO

Genocide konvencija yra 
laisvojo pasaulio “atsipirki
mas” nuo visiems žinomos 
musų laikų gėdos—prievar- 

nam musų, ne tik jūsų pačių jtos darbų vergijos Sovieti- 
kvistienas delegatams, laisvai: joj. Visi konvenciją priė- 
lankytis Sovietų Sąjungoje, į mūsieji kraštai ir jų vadai 
gyventi jūsų namuose ir geraį žino, kad Rusijoj yra
dirbti jūsų Lboratorijose.

Bolševikai 
apie taiką,

milionai vergų. Visi žino, 
daug plepa!bet visi tyli ir niekas dėl 
toks mokslo tos didžiulės gėdos nešaukė

žmonių santykiavimas tik-j ir nereikalavo Maskvos bū
rai pasitarnautų taikos ir Įdėlius pasiaiškinti ir panai- 
susipratimo reikalui. Pro- kinti tą gėdą. Bet, kad nu-
fesorius Ashby penkis kar
tus pakartojo prašymą leisti 
jam nuvykti į Rusiją ir te
nai bendrai su rusais moks-

raminus savo “jautrias sąži 
nes,” Jungtinės Tautos pa
gimdė konvenciją, kuri nie
ko nepakeičia esamoj padė-

Manchesterio Universite
to profesorius E. Ashby per
laikraštį “Manchester Guar-j kreipimosi praėjo keli me 
dian” atviru laišku kreipia-'tai.

“davė progą vėliau bolševi
kams, atėjusiems pavergti 
Lietuvą, skelbtis lietuvių tau
tos išvaduotojais <r vaidinti 
komediją, kuri pradžioje bu
vo apgavusį net daugelį gerų 
Lietuvos patriotų.”

Tokį meškišką patarnavi
mą Lietuvai atliko dešinysis 
sparnas, 1926 m. gruodžio 
17 d. pakėlęs ranką ir gink
lą prieš tautos laisvę.

IR VĖL TEUTONAI

SLAPTI “PRIEDAI”

“Naujienos” (Nr. 110) 
praneša, kad sutartis tarp 
Lenkijos vyriausybės ir epi
skopato, turinti du slaptus 
priedus, kurių net ir vysku
pai neskelbia. Laikraštis 
tuo reikalu rašo:

“Vakariečiai turi ‘nepatvir
tintų žinių,’ kad tų nepa
skelbtų priedų turinys galįs 
‘daryti nesmagumų susitari
mo dalininkams.’ Vienas tų 
punktų ‘reikalauja panaikinti 
dvi vyskup-ijas. Tai yra vys
kupų sostai—Vilniuje, buvu
sioje Lietuvos sostinėje, ir 

Lwove’.”

Tariamieji nesmagumai 
pirmon eilėn turėtų paliesti 
tuos lenkus, kurie jokia kai
na nenori atsisakyti Vil
niaus, gi kita vertus, dėlto 
ir Vatikano diplomatija, jei 
tos “nepatvirtintos žinios” 
yra pagrįstos, turi nesmagu
mų, nes tektų keisti buvu
sios Lenkijos ir popiežiaus 
susitarimus (konkordatus).

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

Iš Vokietijos ateina ži
nių, kad atbėgę Į Vokietiją 
Klaipėdos krašto vokiečiai 
sujudo ir sukruto organi
zuotis. “Lietuvis” praneša, 
kad nuo š. m. sausio 5 d. 
Vokietijoj pradėta leisti 
pagarsėjęs vokiečių dien- 
rąštis “Memeler Dam- 
pfoot.” Laikraščio leidėju 
pasirašo F. W. Sieber, tas 
pats, kurs ir Lietuvos lai
kais tą laikrašti Klaipėdoje 
leido, be to, redakcijoj dir
ba H. A. Kurschat (Kur
šaitis). Laikraštis veda ko
vą už Rytprūsius ir Klaipė
dos krašto Vokietijai grąži
nimą. Jam svarbu šią min
tį įskiepyti Rytprūsių ir 
Klaipėdos krašto lietuviams 
tremtiniams ir tam daug 
deda pastangų. “Lietuvis” 
apie tai sako:

“Klaipėdos vokietininkai 
yra gerai organizuoti, turi 
gausų savo skyrių tinklą, ei
lę įtakingų žmonių įvairiose 
tarnybose ir yra finansiškai 
remiami. Be ‘Memeler Dam- 
pfort” jie leidžia neperiodi
nius leidnius. . . .

“Naujai atgyjančių teu
tonų tikslas šiandieną nebėra 
mokyti religijos tiesų ir krik
štyti lietuvius, nes patys va
dovai dažniausiai menki krik
ščionys. Jų krikštas reiškia
si politinėje srityje — pri
traukti į savo organizaciją 
galimai didesnį lietuvių skai
čių .. . stengiamasi sugau
dyti tuos lietuvius, kurie dar 
svyruoja tarp lietuvybės ir 
vokietybės . . . kalbose susi-

kelionę” pasisakė gana aiš
kiai, bent dėl prezidento so
cialinės įstatymdavystės de
mokratų pozicija yra aiški. 
Taip pat aišku yra, kad da
lis demokratų prezidento 
politikai yra priešingi ir va
lys “obstrukciją” prieš tą 
programą.

‘Republikonai prabilo R. 
A. Taft lupomis.. Jie smer
kia “Trumano socializmą’ 
ir ypač tokius to “socializ
mo” pasireiškimus, kaip Įt
genių kasos, Brannan pla- 

Dirvos” cenladusis rašyinas, Taft-Hartley biliaus at
šaukimas ir k.

R. A. Taft sako, kad Tru-
tojas stovi už “tobulą” par 
lamento sudarymą, kaip tai
buvo Užulėniu Antano lai-'manas veda Ameriką “į pa
kais, kada kailiamainis V. kalnę” nnk socializmo, bet 
Rastenis buvo iškilęs į Pr’e" kada jis prieina prie atski-

lininkais padirbėti, bet iš toĮty, o todėl yra bevertė ir 
nieko neišėjo. Jis jokio at- j nereikalinga, 
sakymo negavo, nors nuo jo

Tušti Žodžiai
Amerikos senatas svarsto 

Jungtinių Tautų organizaci
jos priimtą “genocide kon
venciją.” Senato komisija 
siūlo senato visumai tą kon
venciją ratifikuoti (patvir
tinti).

Konvencija “draudžia” 
naikinti (žudyti, atskirti 
šeimas, sterilizuoti, kankin
ti, vogti vaikus ir tt.) “na
cionalines, etnines, rasines 
ir religines grupes,” bet ta 
konvencija nieko nesako 
apie politines ir socialines 
grupes. Pavyzdžiui, Rusi
joj ir jos pavergtuose kraš
tuose eina žmonių naikini-

Žinoma, nerasime nė vie
no protingo žmogaus, kuris 
žiūrėtų rimtai į tokį tos 
konvencijos patvarkymą. 
Teismai kiekvienos diktatū
ros krašte yra tos diktatū
ros įrankiai, o todėl joks 
teismas Rusijoj nenubaus 
Stalino diktatūros budelių 
už Krimo totorių, už Kau
kazo čečenų, už Pavolgės 
vokiečių ir kitų tautinių 
grupių išnaikinimą.

Konvencija, tiesa, sako, 
kad giminių naikinimo (ge 
nocide) prasižengimus ga
lės teisti ir tarptautiniai tri 
bunolai, JEIGU valstybės

Amerikoje ta “genocide 
konvencija” nieko nereiš
kia. Čia veikia įstatymai, 
kurie draudžia konvencijoj 
išvardytus prasižengimus ir 
numato už juos bausmes, 

į Todėl konvencija čia nieko 
nepakeičia. Ji nieko ne
pakeis nė ten, kur žmonių 
naikinimas vyksta. Todėl 
nesuprantama, kam ji iš vi
so reikalinga.

plakų viršūnes. 
Spjaudydamas i Steigia

mąjį Seimą p. Rastenis pa
sakoja ir apie “112 kara
lių,” kuriuos sugalvojo ži
nomas monarchistas rašyto
jas, Jakštas-Dambrauskas— 
tas pats, kuris 1908 metais 
garbino Rusijos carą, kaipo 
tikrąjį Lietuvos šeimininką, 

lietuvius vadino “caro 
Bet Rasteniui 

atsitiko mažas priepuolis, 
jis Jakšto žodžius, visai jų 
neskaitęs, įdėjo į Vaižgan
to burną ir atgiedojo sveti
mą karunką pagal savo no
tas.

x

įnamiais.”

Genocide konvencija, kaip 
ir “žmogaus teisių deklara
cija,” yra Jungtinių Tautų 
plepalynės padaras. Nau
dos iš tokių dokumentų nie
kam nėra, bet žalos su to
kiomis tuščiomis ir aiškiai 
veidmainingomis deklaraci
jomis padaroma daug. Tie “ 
žmonės, kurie tokias konven
cijas ir deklaracijas gimdo, 
mano, kad jie ką tai dirba, 
ką tai veikia žmoniškumui

Ten didtatoliška vai- sutiks pripažinti tarptauti- ra?a-uly .įgyvendinti Tikremas.
džia gaudo “liaudies prie
šus,” “kulokus,’’ “sabotaž- 
ninkus” ir gabena juos įį 
prievartos darbus, kur žmo
nės, atskirti nuo savo šei
mų, sunkiose darbo ir bado 
sąlygose nyksta. Tai yra 
aiškus prasižengimas prieš 
žmoniškumą. Bet “genocide 
konvencija” visai nekalba 
apie persekiojimus ir naiki
nimus “politinių ar sociali
nių grupių,” o todėl Mask
vos diktatūros atstovai ra
mia sąžine Jungtinių Tautų 
seime balsavo už tą konven
ciją. Ar yra toki konven
cija ar jos nėra, Rusijoj 
visvien eis žmonių naikini
mas, Stalino diktatūra neat
sisakys nuo priverstino dar
bo stovyklų ir milionai kan
kinamų žmonių ten nesu
lauks jokio palengvinimo 
dėl tos konvencijos priėmi
mo ar nepriėmimo..

Genocide konvencija “nu
mato,” kad jos nuostatų 
vykdymą prižiūrės kiekvie
nos šalies teismai. Reiškia, 
Rusijos teismai turėtų baus
ti Stalino diktatūros valdi
ninkus už siuntimą žmonių 
į vergų stovyklas!

mų tribunolų jurisdikcją. 
Kitaip pasakius, jeigu Mas
kvos kriminalistai nesiteiks 
pripažinti tarptautinio tri
bunolo jurisdikcijos, tai ta
da tiktai pačios Rusijos tei
smai galės bausti prasikal
tėlius.

Genocide konvencija, kaip 
ją piiėmė Jungtinių Tautų 
seimas, yra ne kas kitas, 
kaip bailus tuščiažodžiavi
mas. Susirinko 59 tautų 
atstovai ir nutapė parodyti 
gerą širdį. Vietoje kalbėti 
apie Rusijoj laikomus 15 
milionų vergų prievartos 
darbų stovyklose, tie atsto
vai nutarė surašyti konven
ciją! Vietoj pareikalauti iš 
Rusijos, kad ten butų įleis
ta tarpiam i nė komisija dar
bo sąlygoms stovyklose iš
tirti, veidmainiški gerada
riai surašė, nubalsavo ir 
paskelbė konvenciją, kurios 
vertė yra mažesnė, negu tas 
popieris, kuriame konvenci
ja yra surašyta. Budeliškos 
Rusijos diktatūros atstovai 
irgi balsuoja už tą konven
ciją, nes jie žino, kad kon

nybėje jie užsiima laidymu 
“humanitarinių” burbulų ir 
patys žino, kad iš jų tų dek
laracijų ir konvencijų nie
kam nebus jokios naudos. 
Todėl nėra joks perdėjimas 
sakyti, kati visos tų gerada
rių deklaracijos, visos jų 
triubijamos “žmogaus tei
sės’’ yra veidmainių atsipir 
kimas nuo rūsčios tikrovės, 
sąmoningas užsimerkimas 
prieš akis svilinantį faktą, 
kad Rusijoj 15 milionų 
žmonių arba 8'/' visų Rusi
jos gyventojų yra laikomi 
blogiau kaip darbo galvijai 
vergu stovyklose.

—S. D.

i—Kai ue jusi 
“pačiu” Stali-

“Sveikas ir Gyvas
Jungtinių Tautų sekreto

rius, Trygve Lie 
Maskvoje su
nu ir paskui sakėsi, kad jis 
tuo pasikalbėjimu su dikta
torių “nesąs nepatenkin
tas.’’ Ir kaip jis drįstų bū
ti nepatenkintas?

Iš T. Lie pasimatymo su 
Rusijos diktatorių kol kas 
tik viena žinia yra verta ži
noti, būtent, kad Rusijos 
diktatorius esąs “sveikas ir 
gyvas,” kaip 1946 metais. 
Spėliojimai apie Džugašvi- 
lio ligą yra be jokio pama
to.

x
“Bostono Deklaracija”

Seniau žinojome Bostono 
tea party,” o dabar nori 

pagarsėti “Bostono Dekla
racija.” Miesto “jubileji- 
nių” iškilmių proga čia sū

rų klausimų, jis irgi žada 
farmeriams kainas palaiky
ti, žada žmonių sveikatos 
neužmiršti, žada remti ir 
švietimą ir tt. žodžiu, iki 
rinkimų dar penki mėne
siai, o žongliravimas žo
džiais jau eina.

x
Turkijos “Posūkis”

Turkijos rinkimai gegu
žės 14 d. iškėlė Iš valdžios 
sosto Kernai Paša (Atatur- 
ko) sukurtą “respublikoniš
ką liaudies partiją,** kuri 
per 27 metus valdė be kon
kurencijos. Prieš penkis 

Įmetus nuo tos partijos at
skilo grupė asmenų, su Ce- 
lal Bavar priešakyje, ir da
bar ta opozicinė demokratų 
partija laimėjo rinkimus.

Dar nėra tikra, ar kema- 
listai sutiks trauktis iš val
džios. įpratus valdyti be 
konkurencijos nelengva at- 
sisakvti nuo to malonumo.

Bet iš kitos pusės žiūrint, 
jei kemalistai sutiko leisti 
Turkijos žmonėms slaptai 
balsuoti ir viešai balsus 
skaityti, jie turėtų sutikti ir 
su balsavimų rezultatais. 
Tuikijos užsienių ir net vi
daus politikoj rinkimai ne
atnešė didelių permainų, 
bet Turkijos žmonėms, pa
varius kemalistus, rinkimai 
bus pirmas rimtas žingsnis 
į demokratiją. Atrodo, kad 
ne be Amerikos įtakos tur
kų kemalistai sutiko atsisa
kyti nuo viešų balsavimų ir

sirinko 49 vadovaujantieji slapto balsų skaitymo. Tur-

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių
Tarybai, 1739 So. Halsted

vencija jiems nieko nepa-si, Chicago, III., ar vietos 
kenks, o parodyti savo “hu-ĮALT skyriui

pramonininkai ir nutarė pa 
skelbti kovą “vvelfare statė” 
idėjai.

Deklaracija surašyta gar
siais žodžiais, garsina pa
grindines biznio laisves, as
meninės iniciatyvos teisę, 
teisę pelnytis ir bankrutuo
ti, teisę taupyti ir leisti pi 
nigus ir reikalauja ... su 
mažinti taksus.

Nieko toje deklaracijoje 
nėra nauja. Nauja yra tik 
tas, kad 49 labai įtakingi 
ir pinigingi biznieriai rado 
reikalo savo tikėjimą į nuo
gą varžytynių kapitalizmą 
išreikšti skambiais žodžiais 
ir surašyti iškilmingoj dek
laracijoj. Sėkmingi varžy
tynėse ir pusiau monopoli
niai piniguočiai pasakė sa
vo “credo,” bet Į jį neįrašė 
žmonėms teisę dirbti, tei
sę turėti apsaugą ligoje, se
natvėje ir nelaimingame at
sitikime. Tiems ponams to
kie mažmožiai yra išspręsti. 

x
Trumano “Socializmas’’

Artinasi rinkimai, o todėl 
didžiosios partijos formu
luoja savo politiką. Demo
kratų partija, per savo va
do, prezidento “nepolitinę

kijoj, kaip ir Graikijoj, 
Amerikos Įtaka pasitarnavo 
demokratijos reikalui.

x
SUlinas “Geraširdis”

Rusijoj kur tai dingo nuo 
400,000 iki 1,006,000 vokie
čių karo belaisviu. Maskva 
paskelbė, kad ji VISUS be
laisvius grąžino, o vokiečiai 
sako, kad apie milioną žmo
nių dar turėtų būti Rusijoj.

Belaisvių istorija sujaudi
no vokiečius. Jiems nura
minti Stalinas parodė gerą 
širdį, jis “nurašė” pusę re
paracijų skolų ir paskelbė, 
kad vokiečiai beturės mo
kėti Maskvai “tiktai” $3,- 
171,000,000! Maskva dar 
pridėjo, kad vokiečiai iki 
šių metų galo bus sumokė
ję rusams $3,658,000,000, o 
likusius tris bilionus sumo
kėsią iki 1965 metų.

Vakarai betgi sako, kad 
Rusija jau išmelžė iš ryti
nės Vokietijos 18 bilionų 
dolerių! Tiek išmelžė, bet 
dabar “pusę” dovanoja ir 
dar melš virš trijų bilionų 
dolerių. Geradaris Stalinas 
ir plėšdamas rodo gerą šir
dį.

—T. D.
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KAS SIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS 8KAITO. RAAO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
į ji jos duktė mirė plaučių 
Į uždegimu ant jos rankų, va- 

o. x . Jžiuojant geležinkeliu Vo-
Statomų namų Ch.cagoj kietijoj. o našlė ji liko, 

matosi nemažai. Tas ypač .kai visa šeimyna jau buvo 
pasiruošusi vykti Amerikon. 
Tada smarkiai važiavęs 
sunkvežimis jos vyrą per- 

i važiavo. Baisiai sužalojo.

Statyba 
Bet Neužtektina*

įyšku priemiesčiuose. Bet 
butų stoka . vis dar jaučia
ma.

Didelė naujai statomų na-_  __ _
mų dalis tai vis vienai šei- po didelės operacijos buvo 

.f1? y,a-*buvę dar atgiję, greit mirė.
O tas nelaimėje žuvusis vy
ras buvo vienas iš žymiau
sių Lietuvos inžinierių ir 
mokslo vyrų. Jis buvo Kau-

mynai.
seniau, kada statyba ėjo se
nesnėse kolonijose. Senes
nėse apielinkėse keturių, še
šių šeimynų namai yra pap
rastas dalykas. Kadangi 
dabar dauguma namų sta
toma tik vienai šeimynai, 
tai kad ir išrodo, jog daug 
statoma, bet statyba vis ne
pasiveja paklausos.

Butų stoką labiausiai jau
čia, žinoma, musų naujieji 
ateiviai. O jų skaičius vis 
daugėja, jų iš užjūrių atva
žiuoja ir iš kitų miestų čia 
atsikrausto. Tokias naujų 
lietuvių šeimynas kartais iš
tinka tikra tragedija. Štai 
nesenai per letuvių radio 
buvo pranešta, kad iš buto 
buvo išmesta lietuvių šei
myną iš septynių asmenų. 
Prašyta, kad turintieji ar 
žinantieji tuščią butą tuoj 
praneštų kun. Anicetui Lin
kui, šv. Kryžiaus parapijos 
klebonui. Šia proga reikia 
priminti, kad kun. Linkus 
iš kunigų yra vienintelis, 
kurs taip prielankiai rapi- 
nasi naujaisiais ateiviais— 
kunigais ir lygiai pasaulie
čiais.
Prunskis ir Runtkis

KOVA SU POTVINIU W1NMPEG ELEKTRAINfeJ

VVinnipeg'o miestą. Manitoba provincijoj, Kanadoj, ištiko didelė potvinio nelaii 
Raudonosios upės išsiliejimas pridarė dideliu mts*cliu. Paveiksle matyti, kaip van
duo užlieja elefctrainę, ‘nežiūrint, kad apie pastatą vra smėlio maišu užtvara.

Worcesterio Naujienos
Pirmieji Piknikai įsarnamį, vadinamą “bun-

Pirmieji trys piknikai bu 'ga!ow-” Dirveliui pirminin- 
vo gegužės 7 d.: Labdarin-'kaujant tų pastatų skolos
gos Draugijos — Maironio 'morgičiai buvo sudeginti.
Parke, šv. Jurgio Draugijos 
—Babrausko pavilione ir 
Lietuvai Remti Draugijos 
pirmo skyriaus—klubo va
sarnamyje (bungalovv).

Šioje gegužinėje buvo 
pagerbtos motinos. 11 nau
jakurių mergaičių tautiš
kuose rūbuose 
akordionu grojo

no radio stoties direktorius 
ir Vilniaus radio stoties su- 
planuotojas. Taigi to vyro 
likusi našlė atvyko su tri
mis vaikais pas savo spon-
sorką. kurios- vyras ištrem- , . ~ „ , o , i- i , , . ...

šihir-.n Ti buvo nnvv- daiymas, pirm. S. P. Balza-, 3 vai. Adolfo Bahuno, b. dalyvauti, nes si kuopa yratas aiDiian. Ji ouvo nuvy Viinimis Universiteto pU ,i«krvtu
kusi sv. Jurgio parapijos
klebonijon ir bandė kuni
gus užinteresuoti savo liki
mu. Bet kunigai, kaip ži
nome, užinteresuoti Dievo 
garbe ir ne jų biznis intere
suotis nelaimingu šeimynų 
likimu.
Parengimai Pusėtinai 
Pavyksta

ko žodis ir konferencijos Vilniaus Universiteto eko- sudaryta iš tremtinių, 
pirmininko, dviejų vice-pir- nemikos mokslų dėstytojo, SLA 303 Kp. Valdyba.
mininko ir sekretoriaus rin- paskaita: ‘‘Naujų Ateivių —----------------------
kimai. 'Įkurdinimo Ekonom i n ės LIETUVOS GENERALINIO

10:30 vai. sveikinimai ir problemos? KONSULATO NEW YORKE
pranešimai. 3:31

kalos
vai. Juozo P. Vai- 
registraoto audito-

PAIEšKOMI ASMENYS

12 vai. pietus — vietos . ,. , , ‘ * , . nau?. paskaita: Amerikos ..prie stalų bus rezervuotos ir;T - . • r, • • r- rolma 1 \ . i .Lietuvių Ekonominio Cen-sugrupuotos pagal verslo . *
rūšis ir profesijas. j ™ „Ateities Veiklos Gai-

Ka-
Pa-

Chicagos Bridgeporto ko
lonijos lietuviai gerai žino 
kun. J. Prunskj, tos koloni
jos parapijos vikarą, ir p. 
P. Runski. Ir vienas ir ki
tas dažnai figūruoja “Drau
ge.” Kun. J. Prunskis ypač 
pasižymi savo pasikalbėji
mais su žymesniais asmeni
mis, lietuviais ir svetimtau
čiais. Ponas P. Runskis 
taipgi dažnai matosi “Drau
ge” ir taipgi pasikalbėjimų 
formoje. Tik skirtumas ta
me, kad pastarasis tenkina
si paprastais parapijonais ir 
parapijonėmis ir pasikalbė
jimai esti apie paprastus 
dalykus. Iš tų pasikaibėji 
mų, tilpusių “Drauge,” ma
tosi, kad ir kun. Prunskis ir 
p. Runskis sueina su labai 
daug ir labai įvairių žmo
nių. Bet negalima suprasti, 
kad kartais ir kun. Pruris- 
kis ir p. Runskis nesiteikia 
pasimatyti su labai žymiais 
asmenimis. Pavyzdžiui, ne
senai iš tremties atvyko 
našlė su dviem mažytėm

Gegužės mėnesio oras ne
pasidarė piknikinis. Todėl 
rengtieji koncertai ir kito
kie parengimai salėse pusė
tinai pavyko. Miškeliai, I monėje.” 
parkai, piknikai nenutrau- 2-30 vai Dr 
kė žmonių. O parengimų 
salėse gegužės mėnesi buvo 
nemažai.

Sekmadienį, gegužės 14 
d., Dariaus-Girėno salėj 
SLA naujai įsikurasi vien 
iš tremtinių kuopa turėjo 
pirmos eilės koncertą. Žy
mią programos dalį išpildė 
“Linksmieji Broliai.” Jie 
pasirodė su nauju kuriniu, 
būtent, apie Antaną Kriu
kutį, kurs iš tremties atvy
kęs per porą metų taip įsi
mylėjo į doleri, kad pasiva
dinęs Kriuk su lietuviais 
nebenorėjo turėti reikalų ir 
lietuvių tautos reikalai jam 
jam buvo svetimi. Tokie ti
pai ant nelaimės ne taip jau 
reti ir tokių atvaizdavimas 
ir kitiems įspėjimas yra vie
toj.

Pertraukoje apie SLA pa-

Abloževičiutė, Domicėlė 
iš Kauniškio km. 

nevėžio apskr.
Firavičius (Piravičius), Sta- 

isys, iš Pešt venų km., Sere
džiaus vals., Kauno apskr.2 vai. popiet inž. Antano! 4 vai. diskusijos.

Rudžio, Rockwell Engineer-! 4:30 vai. rezoliucijų ko- Grigaitis, Jurgis, iš Gutkai- 
ing Co. prezidento, paskai-,misijos pranešimas. ’mio km.. Kybartų vals.
ta: “Lietuviai Jungtinių! 4:45 Amerikos Lietuvių Gurevičius. Andrius ir Jur-
Valstybiu Prekyboje ir Pra- Ekonominio Centro vado- gis’ is ?enobudžio km., Liuba- 

vybės rinkimai. ivo vals- Marlampolės apskr.,
Stepono 5 vai. konferencijos už

darymas ir padėkos žodis 
pirm. S. P. Balzako.

6:30 vai. banketas Wa!-

Biežio, SLA daktaro kvotė
jo. paskaita: “Lietuviai 
Profesionalai ir Lietuviška •
Visuomenė. nut kambaryje.

Kas Nauja Brooklyne
Ii LDD 7 Kuopos 
Susirinkkimo

(vo vals 
sūnus Miko.

Krolius, Anė. Ema. Fricas, 
Liudvikas ir Morta, iš Pentiš- 
kių km., šakų apskr.

Masteika. iš Juodaičių km., 
Ariogalos vals.

Milkaitienė-Paukštytė, Ona, 
ir jos sesuo Marcelė Vilkaus- 
kienė.

Pranaitytės. Rozalija, ir jos 
sesuo, iš Seredžiaus vals., Kau- 
no apskr.

valdybos pranešimas apie 
įvykusias prakalbas kovo 

į25 d. Susirinkimas nutarė iš 
kalbėjo Dr. S. Biežis, tos or-ij-ęj^čĮį padėką kalbėtojams, 

, x _ draugams J. V. Stilsonui irganizacijos daktaras kvotė
jas. Kalbėjo gerai. Žmo
nių buvo daug.

Laisvamani*.

Lietuvių Ekonominės 
Konferencijos Programa

Gegužės 28 d., Walnut 
Room, Bismarck Hotel, 
įvyks ketvirtoji Amerikos 
lietuvių ekonominė konfe
rencija, kurios programa

Visi pranešimai buvo na- Saliadauskas. 4oom-
VI- • . - n -u. • ap l. lr. Jlems blJV° Savickaitė. Elena, duktė An-
Eilinis Lietuvių Darbinm-.pr;tarta. Nanai pilnai pin

kų Draugijos narių susirin-Įtarė LDD dalyvavimui mu 
kimas įvyko gegužės 14 d.Įsų visuomeninio gyvenimo 
Atletų Klubo patalpose. Mi-'pasireiškimuose, 
tingą atidarė pirmininkė
drg. B. Spudienė, o pirmi- ?.uv? aptartas ir LSS su- 
ninkavo vienbalsiai pakvie- važiavimas Bostone, kuris 
stas adv. S. Briedis. įvyksta gegužės 27 ir 28

Priėmus praeito mitingo dienas. Nutarta pasiųsti 
protokolą buvo išklausytas broliškas delegatas i tą su

važiavimą ir juo 
drg. V. Gervickas, o jei at
siras galinčių važiuoti, tai 
kuopa įgalios ir daugiau de
legatų. Iš kuopos vyks ir 
daugiau žmonių į LŠS su 
važiavimą, bet jie važiuos,

J. Buivydui už puikiai pa
sakytas kalbas.

Vėliau buvo išklausytas Į ai?°. kuopos ar centro
raportas iš margučių ba- ina,2a!". ...
liaus balandžio 15 d. Atletų į. >a,£]ant susirinkimą pri

kiliųtano, gimusi Amerikoje, 
alika gyveno Lietuvoje.

šiaučiunas. Kazimieras, iš 
Ragaišių km., Debeikių vals., 
Utenos apskr.

Užupis. Antanas, iš Vaigu- 
liškčų km.. Plokščių vals_ Sa
kių apskr.

Valuckas, Jonas, sesuo Mar
celė ir motina Antanina Valuc-

■ r juo paskirta^^-^1^^' vaikai ir na< 
1 (lė Juozo Valucko.

žamaitaitis, .Jokūbas, iš Vai
nuto vals.. Tauragės apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti i:
(onsualte General of Lithoania 

II W. 82nd Street 
New York 24, N. Y.

Algirdas Vaičekauskas. Tos 
mergaitės deklamavo eilė
raščių ir sudainavo daug 
gražių daineli, užbaigė dai
na “Leiskit į Tėvynę..” 
Joms vadovavo muzikas 
Snarskis ir V. L. Jokubaus- 
kas. Buvo daug publikos, 
ypatingai naujakurių. Bu
vo atvykę ir bostoniečių, 
kaip tai Aleksas Chaplikas, 
Juozas Lekys ir kiti. Pro
gramos vedėju buvo Jonas 
Vizbaras-Sudavas.

Buvo žmonių ir kituose 
piknikuose.

Dar dėl Klubo Skandalo
Kad visuomenei butų aiš

ku, reikia pasakyti, iš kur 
ir kaip tas skandalas “dėl 
16,000 dolerių” kilo. Pa
gal apyvartą klubas padarė 
mažai pelno. Todėl buvo 
pakviestas laisniuotas buch- 
alteris (akaunteris) James 
J. McShane, kad išskait- 
liuotų, kiek tikrai turėjo 
būti pelno. Jis suskaitė, 
kiek bonkoj stiklelių, kiek 
bačkoj stiklų alaus ir kitus 
dalykus ir pagal to peržiu 
retojo skaitlinę turėjo likti 
$16,000 daugiau, negu, iš 
tikrųjų, liko. Tačiau akaun 
teris priskaitė “waste,” per
pilą ir nuliejimą prie tų 
$16,000. Vadinasi, kad ir 
yra koks trukumas, jis nė
ra toks didelis. Kur yra 
pinigų visuomet yra ir var
žytynės ir rungtynės tarpe 
kelių grubių-

Knygos pasirodė tvarkoj, 
vedamos pagal geriausią 
supratimą, nors senovišku 
budu. Musų klubo valdy 
ba, gaspadorius ir patar
nautojai išrenkami meti
niuose susirinkimuose, to
dėl jaučiasi visi lygus. Kar
tais daro, kaip kas išmano.

Tai tiek apie vietinį klu
bą.

Jonas Dirvelis dirba dirb
tuvėje tokias valandas, kaip 
ir visi darbininkai. Bet jis 
visuomet surasdavo laiko 
ne tik chorus mokyti, orkes
trui vadovauti, bet ir orga
nizacijų geni vadovu būti. 
J. Dirvelis Woi«estery dar- 

pašoko, buojasi virš 30 metų, jis čia 
šokiams'y,a kompozitoriaus M. Pet-

rausko įpėdinis. M. Pet
rauskas, apleisdamas Wor- 
cesterį, paliko Dirveli vesti 
Aušrelės Chorą.

Dabartiniu laiku J. Dir
velis vadovauja So. Bostone 
Gabijos Chorai.

Staiga mirė vietos lietu
viams gerai žinomas patrio- 
tingas lietuvis Jonas Zaka
ras, 60 metų amžiaus. Pa
laidotas gegužės 13 d. Pa
liko nubudime žmoną, sūnų 
ir dukterį.

Gegužės 13 d. Tremtinių 
Meno Mėgėjų Ratelis L. P. 
Klubo salėje turėjo labai 
gražią programą. Muziko 
Snarskio vedamas choras 
padainavo keletą gražiu 
dainelių, grupė šokikų šoko 
tautiškus šokius, grojant 
akordionu A. Vaičekauskui, 
keturios jaunos mergytės 
padainavo porą dainelių.

Lietuvai Remti Draugijos 
centro pirm. Juliaus Kiškio 
žmoną aplankė garnys ir 
paliko gražią dukrelę. Po
nai Kiškiai jau turėjo vie
ną sūnų, dabar augins po
relę.

Gegužės 14 d. įvyko ge
gužinės SLA 57 kuopos Ba
brausko pavjlione.

Moterų Piliečių Klubo 
piknikas įvyko klubo vasar
namy (bungalow). Abu 
piknikai buvo sėkmingi.

Gegužės 14 d. šv. Kazi
miero parapijos salėje įvy
ko literatūros vakaras ir 
koncertas. Dalyvavo rašy
tojai J. Aistis, Š. Budavas, 
B. Brazdžionis, smuikinin
kė Kaneb, dainininkė J. 
Krištolaitytė, T. M. M. Cho
ras ir šokių grupė. Vakaras 
buvo įvairus.

dukrelėm, kurių atvaizdai, 
buvo angliškuose laikras-bus tokia: 
čiuose. Be tų dukrelių nas-- 9:30 vai. ryte delegatų ir 
lė atsivežė sūnų apie dvyli- svečių registracija, 
kos metų amžiaus. Trečio- 10 vai. konferencijos ati-

klube. Balius gerai pasisekė 
ir kuopai liko ir pelno, nors 
tas parengimas buvo tik 
saviškiams organizuojamas. 
Nariai dėkojo draugėms B. 
Spudienei ir T. Buivydienei 
už gerą pasidarbavimą ruo
šiant margučių vakarą.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 35 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mas*.

Iš Dariaus-Girėno pamin
klo statymo komiteto buvo 
pranešta apie to komiteto 
rengiamas prakalbas gegu
žės 21 d., kur kalbės Dr. 
Pajaujis ir adv. S. Briedis.

J. Buivydas ir adv. S. 
Briedis pranešė apie organi
zacijos atstovų veiklą New 
Yorko Lietuvių Taryboje ir 
apie įvykusį Lietuvos nepri
klausomybės minėjimą 
Webster Hali, New Yorke 
Minėjimas sutraukė didelę 
minią žmonių ir ta proga 
surinkta nemažai aukų, iš 
kinių dalis pasiųsta A. L.

imtas į kuopą vienas nau 
jas narys. Sekantis kuopos 
susirinkimas įvyks birželio 
10 d. ir tame susirinkime 
bus išduotas raportas iš 
LSS suvažiavimo Bostone.

Susirinkimas baigėsi apie 
6 vai. ir praėjo labai gyvai, 
visiems nariams dalyvau 
jsnt diskusijose ir įdomau
jantis svarstomais klausi 
mais. Verta lankyti musr 
kuopos susirinkimus ir lin
kėtina, kad daugiau nariu 
stotų į šitą musų veiklią ir 
gyvą organizaciją.

Koresp. S. B. Jr.

S. Šimkaus Dainos
Ką tik išėjo iš spaudos 33 
iaudies dainos. Surinko ir 

spaudai parengė kompozi 
‘oriaus sūnūs Algis Šimkus. 
Su taidomis ir tekstais, 64 
lus'aoiai. Kaina $2. Ra 
švti:

“Keleivi*”
636 East Broadway 

So. Boston, Mas*.

Noriu prisiminti apie mu 
aų nenuilstantį veikėją ir 
muziką Joną Dirveli. Dir 
velis vietos piliečių klubo 
pirmininku išbuvo virš 25 
metus. Jam pirmininkau-

Gegužės 20 d. Rita Kra- 
sinskaitė, slaugė, ištekėjo 
už lenkų tautybės vyro, 
Paul J. Kazbela. Vestuvių 
puota įvyko Coronado vieš
butyje dalyvaujant dauge-

'ant klubas išaugo, pasista-^rausV ’r pažįstamų, 
tė namą, įsigijo gražų va- J. Krasinskas.

SLA 303 Kp. Susirinkimas

SLA 303 kuopos susirin 
kimas šaukiamas gegužės 
27 d., 3 vai. po pietų, Atle
tų Klubo svetainėje, 168 
Marcy Avė. Į susirinkimą 
kviečiami atvykti visi kuo-

Tarybai Chicagoje, o $500 pos nariai ir naujai atvvkę 
paskirti BALFui šalpos rei-[tremtiniai, kurie norėtų 

jSLA apsidrausti ir jų eilėsekalams.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talini veikalą! Nauja lai- 
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadway 
So. Boston 27, Maaa.

Sliuptarniai
Pirmutinė tokia teisinga, atvira, įdomi ir stambi KNYGA 

(ISTORINIS ROMANAS) apie 
Amerikos lietuvių tautinį ir 
kultūrinį atgimimą, apie jų 
sunkumus, vargus, kančias ir 
kovas dėl geresnio būvio ir 
šviesesnio rytojaus...

652 didelio formato pusla
piai; Dr. šliupo, “dėdės” Šerno 
ir Kun. Dembskio atvaizdai; 
audeklo viršeliai.

Kaina tik $5.00: mažiau kaip 
t centas už puslapį 1

Reikalaukite šiuo adresu:

DR. AK MARGERIS
3325 So. Halsted Street 

cncAOo •, nx.



PĮgUgii Ketvirtai KELEIVIS, SO. BOSTON N r. 21, Gegužės 24, 1930

;albčjjmas 
ikio sn Tėvu

reiškia prigimtą atmintį. 
Kaip pas žmogų, taip ir pas 
katiną ta atmintis yra pa
veldėta nuo bendrų musų 
prabočių. Taigi ir išeina,

tėve, kad šituo žvilgsniu ka- rė ir į salę įžygiavo porai 
tinas gali būt generolui gi- tuzinų ginkluotų rusų, dar
mine.

—Tfu, klaike, tfu, ant to
kios šnektos!

—Zdravstvui, Maik! to, kad Dievas sutvėrė žmo-
—O ką tai reiškia, tėve? gų padabną į save.

Vieno Mitingo Istorija
Įvykęs 1940 metais bir-. Kauno, kui jis dėjosi plaučių 

želio mėnesį bolševikų įsi ligų specialistu ir buvo ak- 
veržimas į Lietuvą praažio- tingas kovai su džiova 
je nedaug ką pakeitė Vii-1 draugijos narys. Pagal sa
maus gyvenime; apskrities 
viršininką Šlepetį pakeitė 
Kazanavičius, greit po to 
miręs plaučių liga; atstaty
to burmistro Stašio vietą

vo kilmę jis buvo tikras 
“proletaras.” nors io tėvas 
ir buvo vienas iš dviejų sa
vininkų stambiausio Lietu
voje saldainių fabriko “Til-

užėmė Krutulis. Visas nau ka” (Tillman-Kagan). 
jos valdžios organizavimo Bet pikti liežuviai tvirti

na, kad Maskvos Kagano- 
vie yra Kauno Koganui tik
ras dėdė, kad gydytoja? 
Koganas jo prižiūrimoje žy
dų džiovos sanatorijoje ne 
tiek gydo ligonius, kiek glo
boja bęsislapstančius Mask
vos agentus—žodžiu, su to
kiais “lcazyriais” nesunku 
buvo L. Koganui pasidaryti 
vienu iš Lietuvos valdovų.

Lydintį Koganą gydyto- 
ą Stachelskį man vėliau te

ko pažinti arčiau, nes jis 
netrukus buvo paskirtas 
mano padėjėju, o kiek vė 
liau ir viršininku. Tai bu-

darbas vyko Kaune ir buvo 
sukoncentruotas ra n k o s e 
Dekanozovo, buvusio bolše
vikų atstovo (polpredo) 
Lietuvoje, staiga pasidariu
sio Lietuvos diktatoriumi.

Didelių personalinių pa
keitimų tuomet Vilniuje ir 
negalima butų įvykdyt, nes 
bolševikų nusistatymu nau
joji Lietuva turėjo likt kad 
ir “iš esmės socialistinė,” 
bet “savo forma .tautinė,” 
tad turėjo pasilikti oficiali- 
nė lietuvių kalba, todėl tar
nyboje buvo palikta daug 
lietuvių, nes jų nebuvo kuo

ligi šiol nematytoje NKVD 
uniformoje. Jie užėmė vie
tas tarp kolonų, kurios su
po salę iš užpakalio ir iš 
dešinio nuo scenos šono.
Salė staiga nutilo.

Ant scenos tuojau atsira
do ir mitingo vedėjai. To
limesnė mitingo eiga buvo 
stebėtinai trumpa. Koga
nas pakartojo, kad partija 
ir valdžia siūlo susirinkimui 
priimt toki tai savo kandi
datų į Liaudies Seimą sąra
šą ir paklausė: “Kas 

Kadangi nepasikė 
lė nė viena ranka bepig bu 
vo konstatuoti: “sąrašas 
priimtas vienbalsiai.”

Mitingas buvo baigtas.
Apleidžiant salę keletas Į 

žmonių, jų tarpe ir drąsus
metalistų kalbėtojas, buvo j Vaizdas iš baleto “Isbmei.” Kauno valstybiniame teatre, 
sulaikyti. Jų likimas man Į Dekoracijos dailininko Andriušio. To baleto šokėjus matysime 

gegužės 28 d. South Bostone aukštojoj mokykloj.

GRAŽI BALETO SCENA

Baras’ Kardama

—Ar tavo škulėj tokios 
kalbos nemokina?

—Ne, tėve.
—Tai turi būt prasta šku- 

lė, vaike, jeigu raškai ne
mokina. “Zdravstvui” ant 
raskos šnektos, Maike, išei
na “tegul bus pagarbintas.” 
Kai aš služijau pas ruskį 
vabke, tai raškai- būdavo, 
man tik podavai. žodžiai 
birėdavo kaip bulvės iš 
kiauro maišo. Jessa!

—Bet greit užmiršai.
—O iš kur žinai, kad aš 

užmiršau?
—Nes nežinai, ką reiškia 

“zdravstvui.” Tas žodis 
reiškia ne “tegul bus pagar
bintas,” bet “buk sveikas.”

—O ką tu žinai? Juk tu 
sakei, kad raškai nemoki.

—Aš norėjau tik patirti, 
ar tėvas supranti.

—Gal būt, Maike, kad 
per apmilką aš padariau 
misteiką. Kai žmogus daug 
žinai, tai ir nepajunti, kaip 
posmai susipainioja. Bet 
jeigu tu toks kytras, tai iš- 
virozyk man. kodėl katinas 
visada užriečia uodegą, kai 
pamato svetimą šunį?

—O tau, tėve, plaukai ar 
nepasišiaušia, kai pamatai 
poliemoną ateinant su buo
že?

—Veidiminut. Maik! Tu 
čia ne iš to galo pradėjai. 
Ką gi mano plaukai gali tu
rėti su katino uodega? Juk 
katinas man ne giminė!

—O ką gali žinot, tėve! 
Pasauly gali būt visaip. Ga
li kaltais turėti tokių gimi
nių, kurių visai nepažįsti.

—Na, Maike, jau tu čia 
visai nušnekėjai. Tik pa 
mislyk, iš katros pusės toks 
bradas galėtų būt man gi
minė? Juk aš uodegos ne-

—Keno 
sako?

—Nebūk balamutas! Juk 
šventraštis yra tik vienas— 
katalikų. Kitokių šventraš
čių nėra.

—Tėvas klysti. Katali
kai savo šventraščio neturi. 
Jie turi išvertę tiktai žydų 
bibliją. Taigi ir Dievas toj 
biblijoj pritaikytas prie žy
dų tipo. Jis panašus Į apy
senį rabiną, su ilga barzda, 
žilas ir tt. Taigi tėvas klys
ti manydamas, kad esi į jį 
panašus. Visų pirma, tėvas 
neturi barzdos. Ir visa tė
vo išvaizda ne žydiška. Pa 
galiau, tėvas rukai pypkę ir 
mėgsti išsigerti, o Dievas to
kiais dalykais neužsiima. 
Taigi matai, tėve, kad į Die
vą nesi panašus nei iš vie
nos pusės.

—Jau aš matau. Maike, į 
kurią pusę tu suki. Tu no
ri išvesti tokią istoriją, kad 
aš esu kilęs iš katinų gimi-; 
nes. Pirma bedieviai saky
davo, kad žmogus išsivystė 
iš monkės, o dabar jau iš- 
mislijot katiną. Tfu!

—Nesispiaudyk, tėve. Juk 
pats apie katiną pradėjai, 
taigi apie tai ir kalbam. Tė
vui rodos, kad tarp katino 
uodegos ir žmogaus plaukų 
nėra nieko bendra, bet aš 
galiu įrodyt, kad yra. Ko
dėl, pavyzdžiui, katino uo
dega pasišiaušia ar atsisto
ja, kai jis pamato šunį? To
dėl, kad tuo budu jis nori 
pasirodyt šuniui baisesnis, 
kad pastarasis nedrįstų ii 
pulti. Dėl tos pat priežas
ties ir tavo, tėve, plaukai 
pasišiaušia, kai pajunti pa
vojų.

—Ju rong, Maike. Jeigu 
aš patamsy nueinu į skiepą

sventrastis taip Vilniuje pakeisti: nei len- vo lenkas, jaunas komuniz-
kai, nei žvdai lietuviškai 
nemokėjo, retas kuris iš jų 
mokėjo ir rusiškai.

Šiaip ar taip Vilniaus 
miesto savivaldybei, kur 
man tuomet teko dirbt: 
sveikatos skyriuje, nedaug 
kas trukdė normalų darbą. 
Taip bent buvo pradžioje.

Vieną rytą paskambino 
man telefonu draugas 
Krutulis ir pavedė man 
tuojau vykt į miesto salę 
(prie Aušros Vartų), kur 
apie 10 valandą turįs įvykti 
didelis mitingas Liaudies 
Seimo rinkimo reikalu; į tą 
mitingą visos miesto įstai-

mo entuziastas, neapken
čią? Lenkijos ir jos susitvar
kymo nuo tos dienos, kai 
ii? dar studentaudamas už 
kažkokį išsišokimą gavo sa
vaitę arešto ir. atrodo, pu
sėtiną porciją lazdų į sėdy
nę.

Atidarę? mitingą ir so
cialistinės valdžios vardu 
pasveikinęs delegatus Ko
ganas paaiškino, kad mes 
esame susirinkę labai svar
biu reikalu; mat netrukus 
Lietuvoje bus renkamas 
Liaudies Seimas, kuris turės 
nuspręsti Lietuvos likimą, o 
mes turime šiam seimui nu-

gos ir Įmonės siunčia savojmatvti kandidatus nuo Vil-
delegatus. o aš drauge su 
kitais dviem pareigūnais at
stovausiu miesto savivaldy
bę.

Mitingą praves specialiai 
atvykęs iš Kauno sveikatos 
ministeris L. Kogan.

10 valandą buvau mieste 
salėje. Tokių, kaip aš, “de 
legatų” prisirinko apie 300 
žmonių, daugumoje Vil
niaus darbininkų. Jokit; 
įgaliavimų nieks iš musv 
nereikalavo, mes jų ir netu
rėjome.

Kiek po dešimtos valar. 
dos į sceną išėjo gydytojas 
L. Kogan lydimas jaune 
vilniečio lenko gydytojo J.

turiu. Aš esu sutvertas pa-, ar kitur, kur gali pasirodyt 
gal pono Dievo abrozdą ir pikta dvasia, tai mano plau

kai patys atsistoja.
—Taip, tėve, taip. Jie 

atsistoja patys. Katino uo 
dega irgi šiaušiasi pati. JL 
ir žinot to nežino, o ji jav 
pasiputus kaip šluota, ly

turiu nesmertelną dūšią; 
taigi ir mano giminės turi 
būt sutverti ant tokios pat 
stailos. Jeigu jie kitokie, 
tai jie negali būt mano gi
minės. Nausa!

—Man rodos, tėve, kad giai kaip ir tavo plaukai, 
šita pasaka neišlaiko kriti- O kas juos pakelia? Kaip 
kos. Visų pirma, iš kur gi katino uodegą, taip ir tavo 
tėvas žinai, kad esi panašus plaukukus, tėve, pakelia in- 
į Dievą? Antra, ar tėvas stinktas.
esi kada nors Dievą ma- —Sakai, inkstai?
tęs? Ar žinai, kaip jis at- —Ne inkstai, bet instink-
rodo? tas.

—Maike, šventam rašte —Ar tu čia nebliuzniji?
yra pasakyta juodu ant bal- —Ne, tėve. Instinktas

nera žinomas.
Tą pat dieną Koganas su

Stachelskiu dalyvavo dar 
Vilniaus gydytojų mitinge, 
kur Stachelskis, dar po 
įspūdžio pergyventos kom
promitacijos, grąsino žiau-Į Vakaro prieblanda. To- geria ir vėl bando juokaut!, 
riai atsiskaitvti su visais. Įlumoje žėri raudona šviesa, Bet kojos jau linksta, t e
kąs nesilaikys aklai partijos | lyg gaisro atspindys. Pri- čiai galvos nenulaiko, akys 

siartinus matosi niekas dau- pabalę ir prisimerkę, o ran- 
Sugrįžęs į Kauną, Kogan j giau, kaip tik elektros rau- kos siekdamos už stiklelio 

po poros dienų buvo atleis- donos šviesos iškaba viršų- degtinės vis pataiko pro 
tas iš ministerio pareigų— Į e smuklės—saliuno durą. šąli.

KT ... į Vėlus vakaras. ReikiaNamas nevisai mažas, . . i--, ..... , ’ikeliaut namo. Centu kise-langas didžiulis, sunikęs,’ -- T> ,® y neje neliko. Protas apsvai
gęs, o kelias i namus siau
ras. Tai siena, tai lempos

partija nedovanojo jam ne
mokėjimo bolševikišku bu 
du pravest mitingą. .pusiau užtrauktas uždanga,-.

Nepadėjo nei dėdė Kaga parudusia nuo durnu. Pro
. ... . . . ■ ras.novic.

O musų “vienbalsiai’’ pa
rinkti kandidatai į Liaudies 
Seimą per sekamus rinki

duris veržiasi dvokiantis: 
raugas, kuris muša praei-' 
viui Į nosį. Pilkai rusvi du-'

. . , . . mai, kaip kokia tiršta ra- - - ,. . .mus gavo žymiai daugiau dens migla neleidžia ;pne šaligatvio pagulėti,
kaip šimtą procentą balsų. | žint žmonių viduje. i Pasilsėjęs, pamažu par-

stulpas, šaligatvis kreivas 
ir jokiu budu tiesia; necali 
eit. Reikia sustot, pasilsėt,

Manau, kad draugų mėta 
listų siūlytas sąrašas nebū
tų surinkęs nei menkų 100 
procentų.

J. Ūmu.

niaus miesto.
Iš savo pusės Lietuves

komunistų partija ir minis- 
terių kabinėta? siūlo mums 
patvirtinti kandidatais eilę 
asmenų, kurių pavardės bu
vo čia pat perskaitytos.

Perskaitęs sąrašą Koga
nas padarė nedovanotiną 
taktišką klaidą, kuri jam 
kainavo ministerio titulą.

Vieton to, kad griežtu to
nu paklausti susirinkusius, 
“kas prieš sąrašą?” ar pa 
našiai, neįgudęs dar agita 
torius paklausė: “Kas norė
tų šiuo klausimu išsitari?”

Delegatų tarpe, deja, irgi 
pasitaikė neįgudusių. Vie

Stachelskio. Kogan mar nas iš jų atsikėlęs pareiškė 
buvo gerai pažįstamas iš kad metalistų sąjunga tur

KINIEČIŲ ŠOKIS

Kaimo valstybinio baleto šo
kėjas. A. Liepinas. kiniečio 
šokyje, šokėjas dalyvaus ge
gužės 28 d. baleto koncerte 
So. Bostone High School sve
tainėje, 3:30 vai. po pietų.

kitą kandidatų sąrašą, nes 
perskaitytieji nepažįstami, < 
sąjunga turi sąrašą užsitar 
navusių socializmo veikėjų, 
jie vilniečiams gerai pažįs
tami ii metalistai garantuo
ja. kad jie mokęs atstovauti 
ir ginti seime darbo žmo
nių interesus. Čia pat liko 
perskaitytas ir naujas kan
didatų sąrašas. Kalba pa
barė didelio Įspūdžio, tik 
nevienodo; tuo tarpu “salė” 
oloj: mais ir Šukiais pritarė 
senam Vilniaus socialistui, 
“scena' nebežinoio kas to
liau daryti. Tokios “liau 
dies” in iciatyvos mitingo 
vedėjas nelaukė. Pasitaręs 
su savo asistentu jis paskel
bė pertrauką ir apleido sce
ną.

MAIM STREET
1949 metais Amerikoje 

automobilių nelaimėse žuvej

Tfij = . .nenauja uaims. įmurta, \ aividuryje namo matosi , T-
•,___ . . j- uv kuciai laukia tėvelio. Liuilgas stalas, vadinamas ba-i .. -!««<> hudl vaikučiai pa

. keliauja namo. Žmona, val

ras." Jo lentynos papuoš 
tos veidrodžiais ir nustaty
tos bonkomis visokių rusių 
svaiginamų gėrimų. Užra
šai ant bonkų sunkiai su
skaitomi. “Baras” tankiau
sia yra šlapias, sulietas alų 
mi bei degtine, ir kiekvie
nas kampelis, rankos pa-

matę savo tėvelį, kuri? žen- 
'gęs per slenkstį griūva ant 
grindų. Pasirangęs kiek ant 
grindų ir tarę? keletą nema
lonių žodžių keliasi ir svy-

i modamas pasiekia lovą, 
kur griūva ii- paskęsta svai
gulio miege. Sunku? knar
kimas ir kvėpavimas pripil
do kambarį dvokiančiu oru.

Kiek pamigęs pabunda, 
keliasi ir rengiasi eit prie 
darbo. Gaiva svaigsta, pu 
siau plyšta, pusryčių neval
go.. Reikia “pasitaisyt.” 
reik vėl eit prie “baro,” kad 
neduot protui ir kraujui at- 
vėst. Vėl užmarint protą 
ir laikyt alkoholio patamsy
je. Taip tai diena po die-

31,800 žmonių, o siąeistų liestas H rfe jršt ar 
buvo l,o64,000. 1948 me- dl 0 aie indk
La-VoVtf ‘UJU a'.C'US S‘e' h*’ iau nėra nė kalbos,
ke 32,200, o sužeistųjų uis Degtukų, cigaių. cigarečill 
meuis buvo 1,471,000. galų pilna primėtyta anį 

Travelers apdraudos kom- grindų, o jei dar kuris pa
pam ja kasmet išleidžia kramtęs tabaką nusispiau-
knygutę, kurioje aiškina na, tai . . .
praėjusių metų nelaimes, Tokioj tat atmosferoj, po 
dėl kokių priežasčių jos sunkaus dienos dai •bo, susi- 
jvyko, kuriomis dienos va- renka darbininkai pasilink- 
landomis, kiek pėsčių žmo- smint ir nuramint savo šie 
nių užmušta ir sužeista. hą p,ie “baro” lankstydami*“oaro” mylėtoju gyve 
Šiais metais ta knygutė yra alkūnes ir atsiskirdami nuo ~ ‘‘
pavadinta “Maim Street.” sunkiai uždirbtų centu.
Joje randame tokių infor
macijų :

Darbininkas, prakaitavę 
ir nuvargęs prie sunkaus

Susidūrimai tarp mašinų dienos darbo, išlenkęs kelis 
ir pėsčių keleivių pareikala-Į stiklus degtinės ar alaus, 

apsvaigsta iki pirmo laips
nio linksmumo ir jam rodo
si, kad pasaulis jau jam pri
klauso. Juokauja. Pilnai 
patenkintas. Bet to nega
na. Atsiranda draugu. Tai 
vienas, tai kitas pakalbina 
išlenkti dar “po vieną.” Ir 
taip tęsiasi, iki protas pra
deda temti. Atsiranda dau 
giau kalbų, beverčių disku
sijų ir ginčų. Vienas kitam 
neužsileidžia ir vienas už

vo 4,350 gyvybių ir 269,000 
žmonės dėl to buvo sužeis 
ti; susidūrimai tarp auto
mobilių užmušė 10,540 
žmonių ir sužeidė 943,200 
žmonių; automobiliai atsi
daužę į namus, medžius ir 
kitus nejudamus daiktus 
užmušė 3,120 ir sužeidė 
109,500 žmonių; nelaimės 
be susidūrimų pareikalavo 
6,450 aukų ir sužeidė 173,- 
600 žmonių; susidūrimai 
automobilių su traukiniais 
užmušė 1,460 žmonių ir su
žeidė 7,820.

Daugiausiai nelaimių 
įvyksta dėl žmonių, o ne 
dėl mašinų kaltės. Pernai 
metais iš 38,300 mašinų, 
kurios užmušė žmones, 36,- 
190 atrodė visai tvarkoje, o

nimas slenka. Slenka tolyn 
nuo šeimynos, slenka nuo 
progreso ir gamtos grožy
bių į tą amžiną girtuoklio 
pragarą, chroniška alkoho
lizmą. kuri? tūkstančius 
pražudo.

Degtinės stikle1 s žrr. >gu ]>alink- 
smina.

Degtinės stiklelis pravirkdina. 
Degtinė griauna šeimyną, na

mus.
Ir be laiko varo i kapus.

•B. BLINSTRL’B.

SIŪLO MAINYTI 
BALTUS Į PRANCŪZUS

( Sovietų vyriausybė parei- 
kitą daugiau žino. Kad iti-’kalavo, kad prancūzai iš-__ • » i _ .. .kinus savo oponentą varto
jama nešvari kalba, o jei 
kaip, tai ir kietesnis argu-

duotų Rusijai 20,090 "so
vietų piliečių," kurie esą po 
karo pasilikę Prancūzijoj.

mentas. Patarnautojas ta-Į Paryžius sako, kad tiek “so
da įsimaišo, pradeda skirt. | vietų piliečių” vra įskaitant 
tvarkyt ir taiką daryt. Su ir Baltijos kraštų žmones, 
sitaiko. Taiką reikia ir ap- Dėt Lietuvos, I atvijo? ir Es- 
laistyti. Ir taip vienas kiEtijos žmonių Prancūzija ža- 
tam ranką paduoda ir vėl da neišduoti rusams.

Atkeršydami už tai rusai
Pi aė.io 15-20 minučių/su įvairiais techniškais tru- 

Aplink metalistų atstovą su- kūmais buvo tik 5 su puse 
sidarė erupė prijaučiančių, nuošimčiai. Iš mašinų su- Daugiausiai nelaimiu nei- nenaleidžia iš F.l-.-n i T

Staiga salės durys atsida- kus trukumus. savo armiją.
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Polemika ir Kritika
Klausimas Svarbus, Bet | kurie griovė jiems įkirėjusį 
Tikslaus Atsakymo Nėra 'despotizmą. O laimėti tu

rėjo tie, kurie vadovavo tai 
kovai. Dabar statysime 
klausimą, ar Kinijos komu
nistai, kurie mokėjo vesti 
kiniečių mases ginkluotoje 
kovoje, mokės išspręsti Ki
nijos ekonomines proble
mas ir teisingai pravesti že
mės reformą? Jei jiems 
tas pavyktų, tai ir kitų Azi
jos kraštų žmonės nueis jų 
pramintu keliu ir jokios jė
gos jų nesulaikys. Ne su 
viskuo sutinku, kas rašoma 
“Keleivyje” dėl Lietuvos, 
bet jei gyvenimo eiga pa
tvirtina paskelbtas mintis, 
tai prieštarauti butų bepro
tybė.

Baigus karą su aiškiu So
vietų laimėjimu buvau nuo
monės, kad kančios Lietu
vos žmonėms pasibaigė, nu
valius fašistų gaujas ir pra
šalinus nuo valdžios vairo 
turčių klasę: darbo žmo
nėms liko tik dirbti bei

Amerikos lietuviuose bei 
jų spaudoje pasireiškia 
griežtas nuomonių skirtu
mas link dabartinės padė
ties Lietuvoje. Nekalbant 
apie dešiniųjų srovių laik
raščius tuos skirtumus aš
trios kritikos formoje ma
tome ir Amerikos lietuvių 
darbininkų spaudoje. So
cialdemokratų spauda nu
rodo, kad dabartiniu laiku 
Lietuva yra pavergta, jos 
gyventojai neša sunkų oku
pacijos jungų, už mažiaus} 
pasipriešinimą tūkstančiais 
gabenami Į prievartos dar
bų stovyklas bei išsklaido
mi Rusijos platybėse.

Tų laikraščių leidėjai bei 
bendradarbiai remiasi Įro
dymais dalinai iš pačių ru
sų paskelbtų pranešimų, da
linai iš pasitraukusių lietu
vių tremtinių bei iš pašali
nių žinių šaltinių. Komu
nistinė Amerikos lietuvių 
i panda stengiasi Įrodyti, 
kad Lietuva yra laisva, jos 
žmonės sovietų tvarkai su
sikūrus virto savo šalies šei
mininkais ir. žodžiu, yra 
laimingi, kaip niekuomet 
nėra buvę. Komunistai kal
tina kitų srovių spaudą va
lant nedraugiška melu pa 
grista propagandą prieš so
vietus, bet tam faktiškų Įro
dymų nėra paskelbę.

Buvau ir esu socialistinės 
minties, savo Įsitikinimų ne
su keitęs ir tikiu, kad vie
noje ar kitoje formoje dar-

KELEIVIS, SO. BOSTON

AMERIKOS GINKLAI BELGIJAI

Belgijos krašto gynimo ministeris Devize sveikina pirmą 
Amerikos laivą su karo ginklais. Paveiksle matosi arti
lerijos pabūklas iškeliamas iš laivo.

Saviveiklos Klausimu įys, bet už gydymą Moišė 
niekados neimdavo pinigų.

Neilgai Baironas kalėjime 
sėdėjo; išėjęs iš jo,jis buvo 
nutaręs “pasitaisyti.* Bet 
kaip atsitiko, kad, eidamsa 

- 108 amžiaus metus, Moišė

L. S. Sąjungos suvažiavi- menei patiekimo būdas. To
mui čia pat esant, pravartu kius referatus, populiariai 
priminti jo dalyviams kai parašytus, galėtų perspaus
Kuriuos labai ir labai svars-(dinti musų periodiniai lei- Baironas ir vėl pateko Į tei 
tytinus klausimus. Gal ne diniai, kas ir vėl padalytų x
visus tokius svarstytinus1 juos prieinamus kuopų na- 
klausimus tinkamai išspre- riams.

Tuomet prieškomunistiniai 
šmeižtai, jei tai yra šmeiž
tai, savaime atpultų ir bu

pe, jog i Lietuvą NIEKAS 
nebus Įleidžiamas. Bimba 
sakė, kad “metus kitus” Į 
Lietuvą niekas nevažiuos. 
Maskvos budelių klapčiu-

tų lygus nuliui. Bet kol ko 
munistai to nepadaiys, tai 

kurti gražų, teisingumu pa- k.albos aPie soyieti''! 8*'r'įkas, Bimba žino ir kodėl ten 
remtą gyvenimą, o mums,ibuvl ir kalbo-į niekas nėra geidžiamas
išeivijoje, susisiekti su jais 
raštu, džiaugtis jų gerbū
viu, atsiekimais, ir patiems 
prie progos sugrįžti Į savo 
2imtąjį - kraštą.

Tačiau greitai teko nusi
vilti. Jei ir teko gauti iš 
artimų ar kaimynų vieną ki
tą laišką, tai tik keletas žo
džių, be jokio ūpo, be vil
ties i ateiti. Arba su pažy
mėjimu, kad kai kurių pi
liečių Lietuvoje nėra, o kur 
jie—niekas nežino ir nėra 
budo sužinoti. Tuo pačiu

mis tų žmonių, kurie ar dėl; ... ... ... .. .
fanatiško Įsitikinimo sklei- Žodis dėl Kinijos. Klai
džia žinias brukamas jiems ca ^ra manyL» kad Kinijo

sime, bet aptarti juos rei
kia. Vienas tokių svarstyti
nų ir išspręstinų klausimų 
butų musų organizuotųjų
junginiu — kuopų —»savi- . , „ . .
veiklos klausimas: Tą sa-.nl.onus kai bonus, taipgi yra
riveiklą įeikia imti platesne1 v ltai. ^_ei.a T16!!?3-1
prasme. Nereikėtų manyti. 1,1011 JletuvlU kalboje 

• kad musų Sąjungos kuopų,tu??n?ab Kny."as- ^a^z 
uždaviniai turėtų apsiriboti dzia1’ turi™
vien tik nario mokesčių su- iao.^ atĮni.° -oc*iabzmo Pra- 
rinkimu, iškilų (piknikų) c al ’ J0Je Pabesta ir su’ 

i bei vakarienių, bankietų, 9aaKta.dau7 an.tua ia temV 
ruošimu. Nors Įvairus po-!?1 ^UClj tinkami atsakymai 
būviai ir juose vienminčių'l klausimus, kui m šių dienų 

i susitikimai ir trumpalaikiai’'?"10^1 ^tuaiųs labai 
bendravimai turi didelės!lcom1^'; kodėl musų
teigiamos prasmės, bet tai i kuoP e,1 ė s e, neturėtumėme 
juk ne svarbesnieji musuP'10^ knygelėje paliestomis
mdavinki ‘I temomis referatų paruostiuždaviniai. i. . . .............‘ .I ir jais plačiai išsikalbėti ir 

Šitą labai svarbų musų‘jUOs išdiskusuoti. 
saviveiklos klausimą pade ,
da mums išsnresti ervvasl Bet reikalas galima dar 

suprastinti. Kuopų

Mokantiems svetimas kal
bas lengva panašius refe
ratus paruošti, bet tiems, 
kurie negali naudotis sveti-

bo žmonės turi paimti vairą laiku iš aplinkinių šaltinių
i savo rankas ir visi turtai, 
kuriais gamta apdovanojo 
šios žemės kamuolį, turi 
tarnauti lygiai visiems, kad 
nebūtų parinktųjų bei at
mestų, kad depresijos, ne
darbas pasiliktų tik istori
joje liūdna atmintimi, kad 
iš grobikiško kapitalo prie
žasties kylantieji karai dau
giau nesikartotų. Tas gali 
būti atsiekta tik visuomenės 
daugumos pajėgomis.

Skaitau “Keleivį” apie 
dvidešimts metų daugiau 
vertindamas šio laikraščio 
laisvą krvptj, jo puslapiuo
se suteikiama vieta pasi
reikšti visokių pakraipų 
žmonėms, o leidėjai deda 
pastangas suteikti teisingas 
pasaulio žinias ir supažin
dinti skaityto jus su vėliau
siais mokslo atsiekimais. 
Politikoje su “Keleivio” 
leidėjų nuomone ne visur 
sutinku. Imsime šiuo lai-

a j/iv.

mums išspręsti 
draugų kanadiečių

gyvas l
pavyz-' labiau

smą ir atsisėdo kaltinamųjų 
suole?

Tūla Ieva Rosen, gyve
nanti tame pat Brooklyno 
name, kur ir Moišė gyveno, 
apskundė Baironą policijai, 
kad senis, atėjęs pas ją, rei
kalavo nuomos už butą.

—Jis pareiškė, kad atsto
vauja namų savininką. Aš 
pasakiau jam, kad jo nepa
žįstu ir išprašiau iš patal
pų. Tuomet senis pradėjo 
mane kolioti ir plūsti.

Senis buvo suimtas.
Į teismą jis atėjo jermul 

koj ir paaiškino teisėjui, 
kad jermulką jis dėvi tam, 
kad pagerbti savo tėvą; ret
karčiais jis užsidedąs feskę, 
motinos pagerbimui, mat Į i 
buvusi egyptietė.

—Kiek jums metų?—pa
klausė teisėjas su Įdomumu 
stebėdamas šį aukšto 
ir liesą senyvą vyra.

ūgio

is sovietų valdančios kla
sės, patys nebūdami tikri 
dėl tų žinių teisingumo, ar
ba gudrių veidmainių, ku
rie patys žino, kad skleidžia 
melą, bet dėl politinio išro- 
kavimo ir asmeniškos nau
dos laiko ta padoriu daly
ku. ‘ —V. Š."

Port Arthur, Ont.

Redakcijos Pastabos

V. Š. straipsni

“masės”

mus pasieKia žinios 
priverstiną kolektivizaciją 
ir pasekmėje to kylanti bai 
sų skurdą, policinį terorą, 
masinius išvežimus. Kiek 
tame teisybės, sunku spręs
ti, bet tas pastato klausimą: 
Kas Sovietų Sąjungoje po 
socializmo vardu ir lygybės 
oLalsiu dedasi?

Mano nuomone, padėti 
galėtų išaiškinti Amerikos 
lietuvių komunistų organi
zacijos bei jų laikraščių lei
dėjai. Jeigu jie yra tikri 
komunistai ir tiki Staliną 
esant jų draugu-komunistu, 
tai turėtų pareikalauti iš jo, 
kad nuvalytų sovietų paštą 
nuo šnipų cenzorių, duotų 
savo piliečiams laisvai su
sirašyti su artimais užsie
niuose, išreikšti džiaugsmą 
socialistiniu gyvenimu bei 
išdėstyti savo laimėjimus. 
Kad Įsakytų savo konsula
tams užsieniuose duoti vi- 

ku svarbiausi klausimą, Ki- zas piliečiams, kurie yra ki-

Dėdami 
norime
riaus ir skaitytojų dėmesį i 
to straipsnio, švelniai pasa
kius, nesklandumus. Saky
mas, kad Amerikos lietuviai 
komunistai gali ko tai iš 
Stalino pareikalauti, yra 
nerimtas reikalas. Lietuva 
yra aklai atskirta nuo lais
vojo pasaulio todėl, kad 
niekas nematytų ir nežino
tų, koks ten yra žmonių gy
venimas ir kokiomis prie
monėmis okupantai Įgyven
dina budeliškąjį “socializ
mą.” Užsienio lietuvius 
Maskvos diktatūra šeria sa
vo propaganda, kurios są
moningi Įrankiai yra lietu
viški bolševikai. Laukti, 
kad tie Įrankiai ims ir pra
bils, yra tuščias dalykas.

aini cipvi C*

iškėlė bolševikus i 
valdžią. Nuo 1927 metų 
Kinijos bolševikai turėjo 
savo valdžią vienoje Kini
jos dalyje. Kai po 10 metų 
karo Kinija išvargo, nusu
so, komunistinės armijos, 
apginkluotos Sovietų Rusi
jos iš japonų atimtais gink
lais, rado mažai pasiprieši
nimo ir kraštą okupavo. Na
cionalistų priešinimasis bu
vo menkas dėl bendro kraš
to nuovargio ir dėl netiku 
0*0 “karo viešpačių” šeimi
ninkavimo. Čankaišeko val
džia nebuvo nei demokia 
tiška nei veikli, bet ji ne
buvo totalitarinė diktatūra, 
kokią Įveda Kinijoj bolše
vikai. Nacionalinė Kinija 
galėjo daryti evoliuciją 
demokratišką tvarkymąsi, 
bet bolševikų valdoma Ki 
n i ja tokios evoliucijos ne 
darys, ji eis i žiaurią prie
spaudą ir pavers Kinijos 
milionus i armotų mėsą 
Maskvos interesuose ir 
darbo robotus savo valdan
čiosios biurokratinės klasės

dvs. Kas pasiskaitę Į “Ke 
leivio” Nr. 20 Įdėtą kores
pondenciją “Naujienos iš 
Kanados” ir, paskaitęs, ge- 
ai pagalvojo, turėjo prieiti 

išvados, kad štai kur tikras 
saviveiklos pavyzdys, reko
menduotinas kekvienai mu
sų kuopai. Ir ne tik reko
menduotinas, bet kiekviena 
Sąjungos kuopa, kur tik są
lygos leidžia, tą pavyzdi tu
rėtų pasekti ir jį papildyti 
naujais saviveiklos sumany
mais.

Oakvillės (Kanadoj) so
cialdemokratų organizaci 
jos praktikuojamas suma
nymas išnagrinėti paskiras, 
Įdomiausiais klausimais pa
rašytas knygas, yra didelio 
dėmesio vertas, jį turėtų 
perimti visos kitos musų 
kuopos, kuriose yra tinka 
mo pasiruošimo draugų. 
Kaminskiečiai šia kryptimi 
žada veikti planingai ir 
nuosekliai. Bet mums atro
do, kad Oakvillės kamins
kiečiai ši savo užsimojimą 
turėtų kiek praplėsti. Butų 
labai gerai, kad įvairus re 
feratai, žinoma, kur tai yra

nariams gali būti patiekti 
diskusijai einamojo gyveni
mo klausimai, kuriems me
džiagos su kaupu galima 
pasisėti periodinėje spaudo
je. Pavyzdžiui, galima at- 
referuoti kad ir šitokią te
mą: “baltasai Karas ir Jo 
Kaltininkai.” Panašių te
mų labai daug.

Saviveiklos klausimas yra 
pirmos eilės reikalas. Jį 
reikia išspręsti, bet svar
biausia ta saviveikla reikia 
organizuoti. Šis uždavinys 
Įvykdyti tektų naujai iš
rinktam centro komitetui 

Žilvitis.

NE PASAKA

nijos likimą. Jeigu laikraš
tyje jaučiama užuojauta Ki
nijos nacionalistiniam reži
mui, tai aš reiškiu džiaugs-

lę iš dabartinės Sovietų Są
jungos žemių, grįžti į savo 
kraštą apsigyvenimui ar 
vaišėms. Tuo pasinaudoda

ma, kad tas feodališkas fa- mi daugelis ir lietuvių gau- 
šistinis režimas susmuko, tų savo akimis pamatyti tik- 
Kinijos masės parėmė tuos, rovę Sovietų Sąjungoje

MES ATLIEKAM . ..
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
-e-SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
ORET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadway, South Boston 27, Mass.

interesuose. Todėl džiaug 
tis Kinijos pei’versmu yra galima, butų patiekti raštu, 
perdaug neatsargu, jau ne- Tokius referatų tekstus ga- 
kalbant, kad po Kinijos įima butų perrašyti mašinė- 
seks tolimesnis rusiško im le ir išsiuntinėti tokioms

Kai Moišei Baironui su
kako 100 metų amžiaus, jis 
surimtėjo ir nuo to laiko 
neturėjo jokių sąskaitų su 
teisingumu. Teisybė, buvo 
koks tai nesusipratimas dėl 
žaidimo kauliukais, bet tuo
met Moišė Baironas paaiš
kino teisėjui, kad jis tuo 
laiku ne pats žaidęs, bet tik 
žiūrėjęs, kaip kiti žaidžia. 
Jis gi pats skaitęs, kad to
kiame garbingame amžiuje, 
tiesiog negražu butų kauliu
kus mėtyti.

Į kalėjimą Baironas pate
Kada Maskvos agentas A.' perializmo plėtimaiss Azi- musų kuopoms, kurių nariai 

Bimba grįžo iš Lietuvos, ■ joj, kas neišvengiamai pri-neturi galimybės tokių re-, ~
kur jis vienintelis iš šimtų ves prie kariško susidūrimo feratų paruošti. Galimas ko už tai, kad pradėjo uzps
tūkstančių užsienių lietuvių su “Vakarais.’ 
galėjo apsilankyti, jis neslė- --------------

dar 
kuopom

ir kitas tokių referatų siiminėti gydymo praktika, 
s ir platesnei visuo- Jo pacientais būdavo mote-

—108,—kietu ir nedvejo
jančiu balsu atsakė kaltina
masis.

Teisėjas abejingai ap
žvelgė kaltinamąjį. Bet 
Baironas pakartojo, kad sa
vo amžiaus metus jis galįs 
dokumentais įrodyti. Jis 
turįs gimimo metriką, sura
šytą Palestinoje 1842 me
tais. Be to, velionis rabi
nas Stephen Wise 1942 me
tais esąs atsiuntęs jam svei
kinimą su amžiaus šimtme
čiu.

—Gerai, pasakė teisėjas, 
—bet kuo jus paaiškinsite 
savo ilgą amžių?

—Aš niekados nebuvau 
vedęs. Niekados nelaikiau. 
Negeriu ir niekados neval
gau mėsos ir sviesto.

—Ar jus manote, kad yra 
koks nors ryšys tarp jūsų il
go amžiaus ir gyvenimo 
viengungiu?

—Daugiau nei jus mano
te, jūsų malonybė,—atsakė 
Baironas.

Teisėjas paleido jį iki se
kančio pirmadienio ir įsakė 
ateiti į teismą su gimimo 
metrikais.

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

LEIDYKLOS PATIRIA 
LEIDINIAI

I. GROŽINĖ LITERATŪRA
Kazys Bradunas

VILNIAUS VARPAI. Sonetai .

Vik. Kamantauskai
ISPANŲ RAIBOS VADOVĖLIS .51'

Stepas Zobarskas
BROLIŲ IEŠKOTOJA, Stilizuota liaudies 

saka.......................................................
pa-

.50
I)r.

Dr.
81.00

Jurgis Jankus
NAKTIS ANT MORŲ. Noveles 2.50

L. R. Tremtiniu
TREMTIES

Metraštis 
METAI . 3.00

M. Gimbutienė 
MUSU PROTĖVIŲ

SIELĄ
PAŽIŪROS J MIRTI IR

Pranas Skardžius 
LIETUVIŲ KALBA,

DARYMAS
.JOS RAIDA IR SUSI-

Stej«as Zobarskas
GANYKLŲ VAIKAI, Apsakymėliai jaunimui .80

Petrė Orentaitė
MARTI IS MIESTO, Novelės

Vincas Ramonas
KRYŽIAI. Romanas

Areh. Sk. Šlapelis
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS

Prana- Naujokaitis
LIETUVIŲ LITERATŪROS ISTORIJA

Dr. A. Šapoka 
LIETUVOS ISTORIJA

2.00 III. JAUNIMO LITERATt RA

.50

2.<>0

Stepas Zobarskas
RIESTAAUSIO SŪNŪS, Iliustruotas apsaky

mėlis ....................................................... ......... .70
Stepas Zobarskas

PER SALTI IR VĖJĄ, Iliustruotas apsaky
mėlis ........ .30

IV. KNYGOS SVETIMOM KALBOM

Stasys Santvaras
LAIVAI PALAUŽTOM

Antanas Škėma
NUODĖGULIAI

BURĖM. Lyrika

IR KIBIRKŠTY S, Novelė:-,
Stepas Zobarskas

SAVAME KRAŠTE,

II.
Dr. J. Balys

TAUTOSAKOS

Novelės .

ĮVAIRUS LEIDIMAI

SKAITYMAI. Mi d,ifc
Viktoras Gailius

VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ŽODYNAS
L Itambriunas —

LIETUVIŲ KALBOS SINTAKSE
Vik. Kamantauskas

PRANCŪZŲ KALBOS VADOVĖLIS

1.25

1.50

2.25

83.00

3.00

1.20

oO

Stasys I-aucius 
po PILKAIS

kams
DEBESĖLIAIS, Eilėraščiai vm-

Jonas ir Adolfą5 Mekai
knyga apie karalius ir ŽMONES

Vvtė Nemunėlis
TĖVŲ NAMELIAI, Eilėraščiai vaikams

Vvtė Nemunėlis
' MAŽOJI ABĖCĖLĖ, Eiliuota

Vytautas Tamu'aitis 
' SUGRJ2LMAS, Apsakymėliai

algele vaikams

jaunimui

Balč Voveraitė
KIŠKIO LUPA. Iliustruota pasakėle

Stepas Zobarskas
AUŠRELĖ. I dalis (pradžiamokslis )

$0.50

.10

.50

1.10

1.10

.50

1.50

Prof. Dr. V. Junjjfcr
LITALĖN, ANTLITZ EINES VOLKES

Prof. Dr. V. Junjrfer
LITAUISCHER LIEDERSCHREIN

Juozas Pašilaitis
HEARKEN THEN JUDGE .

Maurice Scherer
PETRAS KIAULĖNAS ....

Stepas Zoliarskas
DAS EIKI) DER SENSEN

V. MUZIKOS VEIKALAI
Vladas Jakubčnas

PASAKA (Fortepijonui) ....

Vladas Jakubėnas
PENKIOS LIAUDIES DAINOS <So1o balsui)

- PatHa -------—
45 St. John’s Place Stamford, Conn.

82.50

2."0

1.50

$0.75
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MlCHELSONIENfi

IRO ATGABENO JAV
15OJM0 TREMTINIŲ AMERIKON

Kaip anądien atėjo Ne\v jos, kurios siuntė pašaipu 
Yorkan su tremtiniais lai- saviškiams. Pavyzdžiui, lie- 
vas “General Ballou," tai tuvius šelpė BALF’as; žy- 
jo atvežti keleiviai sudarė dus šelpė jų organizacijos. į 
jau 150,000 išvietintujų ir tt. Iš viso buvo 35 tokių 
žmonių, kuriė buvo perkelti savanoriškų organizacijų,; 
iš Europos stovyklų i Ame- kurios rūpinosi- tremtinių 
riką, jų skaičiuje virš 1 S,- šelpimu Europos stovyklo- 
000 lietuvių. ,se.

Be to, keli šimtai tuks-i Bet visiems buvo aišku, 
tančių tremtinių buvo išvež- kad tremtiniai negalės pasi- 
ti j kitas šalis ir tenai ap-'; likti stovyklose amžinai, 
gyvendinti. Iš viso, iš trem- Reikėjo surasti jiems vietą, 
tinių stovyklų buvo išvežta;kur jie patys galėtų sau 
750,000 žmonių. Jie buvo i pragyvenimą užsidirbti ir 
Išskirstyti tarp 80 įvairių-naują gyvenimą susikurti, 
šalių. Apie 2,000 lietuvių Tuo tikslu IRO padarė su 
tuo budu pateko net Aus
tralijon.

Jų išvežimą iš Europos

kai kuriomis valstybėmis 
sutarti, kad jos Įsileistų po 
kiek tu tremtiniu be kvotų

gggtvis P5. SOSTO
— - * J    —-

MERGAITĖS PADEDA KOVOTI POTVINĮ

Daug tūkstančiu žmoni? įsitraukė i kovą prieš potvinį 
Uinnipeg mieste, Maniotoha provincijoj, Kanadoj, kur 
vanduo pridarė dideliu nustoti?, šitos jaunos mergaitės 
irgi padeda kovoti su potviniu. Iš 320,000 Minnipeg gy
ventoju ketvirtadalis turėjo apleisti savo butus.

moksta žodžių negu berniu- 
kai.

i Ligos taipgi nevienodai 
veikia vyrus ir moteris. Pa-
vyzdžiui, akmenuku pūslė- .. Paklausk draugo, kodėl 

1 je pas moteris pasitaiko ke- J,ls ^"dien nekalbus, nuliu

Galvos Skaudėjimas

stovyklų organizavo ir ap-įir suteiktų jiems prieglau- 
mokėjo organizacija žino-Idą. Jungtinių Valstijų kon- 
ma kaip IRO (International
Refugee Organization), ku
rią įkūrė Jungtinės Tautos, 
įtraukdamos į ją keliolika 
valstybių. Tos valstybės su
dėjo ir reikalingą pinigų 
sumą. Amerika prisidėjo 
prie to daugiausia.

Iš viso paskutinis karas 
išvietino Europoje apie 9,- 
000,000 žmonių. Kami pa
sibaigus, aliantų armijos 
apie 7,000,000 tų nelaimin
gų grąžino atgal. Gnžo at
gal prancūzai, belgai, olan 
dai ir kiti. Bet kiti atsisa
kė grįžti į savo tėvynes, nes 
jos buvo jau okupuotos bol
ševikų. Jie buvo jau raga
vę bolševikų teroro, todėl 
pasakė verčiau mirsią trem
tyje, bet į vergiją nevažiuo
sią.

Todėl ir buvo Įkurta IRO. 
kad išspręstų šitų žmonių 
likimą. Visų pirma IRO 
įsteigė jiems stovyklas ir 
aprūpino maistu. Stovyk
lose buvo duota tremti-

gresas išleido specialų Įsta
tymą, kuriuo buvo atidary
tos jiems durys.

IRO tikėjosi užbaigti sa
vo darbą iki šių metų bir
želio 1 dienos ir ketino jau 
užsidaryti tą dieną. Bet 
pasirodė, kad prieš ją da
bar stovi sunkiausias dar
bas. Jai tenka išspręsti be
veik neišsprendžiamą klau
simą. būtent, ką daryti su 
tais tremtiniais, kurių nie
kas nenori įsileisti? Tai 
yra didelės šeimynos, kurio
se yra daugiau valgytojų, 
negu duondavis gali išmai
tinti. Paskui seka našlės su 
mažais vaikais: nedarbingi 
paliegėliai, neregiai, moks
lininkai. artistai, rašytojai, 
muzikai, gydytojai, slaugės 
ir žmonės virš 45 metų am
žiaus, kurių daugelis valsty
bių nenori Įsileisti, nes to
kiems sunku susirasti užsi
ėmimą. Todėl IRO dabar 
nutarė tęsti savo darbą dar 
vienerius metus, būtent, iki 
1 birželio 1951 metu.

LIETUVOJE
Kojos žalią žolę mina, 
Lauku ežios čiobrelius,
Ir jauti, kad čia, tėvynėj, 
širdis niekad nenuliūs.

Supas beržas lauke vienas. 
Lyg ant stiebo vėliava. 
Plačiau atveri blakstienas. 
Žaliai šypso Lietuva.

Margai juokias gimta žemė 
Pievom, upėm. ežerais. 
Sparnus i ją erdvės remia, 
žvaigždžių pilnos vakarais.

Pažiurėk—virš upės sriauto 
Nendrės linksta ščan ir ten, 
Džiugesio gyvent pagautos 
žuvys šoka virš vandens.

žemės grumstai čia pritvinę 
Tavo prakaito dainos,
Ir šaltiniai krikštolirrai 
Tavo veidą spinduliuos.

Juozas Alinis J u ra gis.

V ALGI A!

turis kartus dažniau, negu 
pas vyrus. Bet nuomario 
liga dažniau serga vyrai.

'farp vytų pasitaiko daž
nai aklaspalvių, kurie neat
skiria vienos spalvos nuo

jant pabarsto miltais. Tuo
met ji supiausto parankiais 
(gabalais,, sudeda i blėtą, 
<rerai ją ištepus taukais, ir 

•Kepa pečiuje iki pagrusta. 
Į Valgo su Smetona ar varš
ke. Jie būna išsipūtę ir su
kandami dažnai švilpia,
dėlto

‘pikai;
ir vadina juos “švil-

Bulviniai Blynai Kitaip

i
[kitos. Pas moteris toks ne- 
idateklius visai nežinomas.

Bet hemofilia, arba krau
javimo liga, pasitaiko vien 
tiktai vyrų tarpe.

Diabetes, arba cukrinė li
ga, daugiau žinoma tarp 
vylų.

Tonsilitis dažniau vargi
na moteris, o apcndicitis— 
vyrus.

Isterija gi veik išimtinai 
yra moterų liga, nors kar
tais pasitaiko ir tarp vyrų.

Moterys daug daugiau 
sapnuoja už vyrus ir daug 
lengviau pasiduoda hipno- 
tizmui.

Moterys turi geresnę at
minti ir todėl geriau moki
nasi. Mokyklose mergaitės 
visada gauna geresnių pa
žymėjimų, negu berniukai. 
Moterys greičiau skaito ir 
greičiau rašo negu vyrai.

Pamišėlių namuose mote
rys daug triukšmingesnės 
negu vyrai.

Tarp vyrų būna 4 kartus 
daugiau nusižudymų, negu 
tarp moterų.

Moteriško veido išraiška 
yra daug gyvesnė negu vy
ro ; ji greičiau mainosi, 
greičiau parausta.

Nors berniukų gimsta
Išvirink bulves su druska, 

svogūnu ir pipirais. Nukošk 
ir karštas sutrink. Suspausk 
į plytos pavidalą ir duok 
ataušt. Tada suraikvk tą 
plytą riekėmis po pusę co
lio, padažyk jas Į karštus 
taukus, paskui į išplaktą 
kiaušini ir sudėk i blėtą, 
pirma ištepus ją riebalais. 
Pakepink karštame pečiuje 
(400 laipsnių) kad sugrus
tų. Valgom; karšti su Sme
tona ir varške.

j-----daugiau, merga1''•mZ S Z M a a

mams proga atnaujinti sa
vo amatus ir nauju specia-į Jeigu likusių tremtinių 
lybių mokintis. Buvo ati- klausimas dar nesiduos iš
darytos jiems mokyklos ir spręsti ir iki to laiko, tai 
dirbtuvėlės. Duota galimy- tada IRO darbą perims 
bės net laikraščius ir kny-'įsteigtas Jungtinių Tautui 
gas savo prigimta kalba Komisionierius T re m t i-Į 
leisti. Amerikoje susidarė niams (UN High Comms-j 
įvairių tautybių organizaci- sioner for Refugees),

SALDAINIŲ MERGIOTĖ SALDAINIAIS PASIPUOŠĖ

I
Netpetna Joan Coyle iš Asbury, N. J- gavo saldainiu 

titulą ir papuošė saldainiais savo maudymosi
Asbury gamina daug saldaini?, o todėl ir rek- 

lamooja šit? saldžią mergiotę.

Salada ii Trintu Bulvių
6 bulvės.
3 virti kiaušiniai. - 
pusė žalio pipiro.
Pusė svogūno, 
šaukštukas cukraus, 
šaukštukas druskos, 
šaukštukas muštardos.
2’Į šaukšto uksuso.
1 išplaktas kiaušinis.
2 šaukštą Smetonos.

Bulves išvirink su žievėm, 
nulupk ir supiaustyk. Išvi
rink 3 kiaušinius kietai ir 
sukapok juos. Sumaišyk 
kiaušinius su bulvėm kol 
karštos.

Dabar padaryk šitokį už
darą: sutrink su druska ža
liąjį pipirą ir svogūną; iš
plak kiaušinį, sudėk cukrų, 
uksusą, muštardą ir sumai
šyk su svogūnu ir pipiru; 
pavirink ant lėtos ugnelės 
kad sutirštėtų: tada sudėk 
Smetoną ir sumaišyk šitą 
uždarą su bulvėm. Atšal
dyk ir duok valgyt ant žalių 
salotų lapų.

Digest’’ žurnale 
Bender aiškina, 
skiriasi nuo mo-

kurie tu skirtu-

idęs, be ūpo, dažniausia iš
girsi atsakymą: “Man
skauda galvą.” Išgirdęs to
ki atsakymą klausęs ištrau
kia iš kišenės dėžutę su ta b 
Utėlėmis: prarijai vieną
tabletėlę ir po 15 minučių 
negalavimas praėjo.

Daugumas žmonių ne tik 
čionai, bet ir Europoje nuo
lat nešiojasi su savim vais
tus nuo galvos skaudėjimo; 
J. V. statistika rodo, kad 
25 j visų praleistų dėl ligos 
darbo dienų paeina nuo 
galvos skausmų. Daugiau
siai išsiplatinusi liga. Ir, 
atrodo, taip lengvai pagy 
doma.

vistiek moterų yra daugiau 
negu vyrų, nes jos 
gyvena.

MUSŲ BOKŠTE

šviečiant žvaigždei.
Mėnesėliui 
Jis dainuoti myli.
Aš surinksiu 
Ir statysiu 
Iš žibuoklių pili. . . .

Mėsų bokšte 
Saulė teka.
Kalnai galvas glaudžia. . .
O ant žemės 
Tegirdėsi
Tik dejonę graudžią. . . .

Rutka-Juzė.

Bulviniai Švilpikai

Švilpikai yra tipiškas Lie
tuvos kaimiečių valgis. Iš
verda bulves su lupynom, 
tuojau nulupa ir karštas su
trina. Verdant patartina 
įdėti svogūną ir kelis kve
piančius pipirus, kuriuos 
paskui reikia pašalinti. Į 
sutrintas bulves įplaka ke
letą kiaušinių, įdeda drus
kos, išminko tešlą ir iško- 
čioja iš jos blyną apie pu
sės colio storumo. Koėio-

“Science 
Dr. J. F. 
kuo vyrai 
terų.

Štai kai 
mų:

Vyras turi tirštesni krau
ją; jame mažiau vandens, 
bet daugiau raudonų kūne
lių, negu pas moterį.

Vyras turi gilesnį
mą, suvartoja daugiau 
negu moteris. Bet moteris 
turi greitesni pulsą.

Moteris turi didesnį skil
vį ir greičiau suvirškina 
maistą, bet vyras daugiau 
suvalgo.

Moterų galvos yra apskri
tesnės negu vyrų ir antras 
kojos pirštas yra ilgesnis 
negu pas vyrus.

Dantys vienodi pas vyrą 
ir moterį, tik pas moterį jie 
glaudžiau suaugę, nes jos 
burna mažesnė, 

į Skonis jautresnis yra pas 
moteris, bet lygsvara geriau 
išsivysčiusi pas vyrus.

Moterys turi geresnį re
gėjimą. Neregių yra dau
giau tarp vyrų, negu tarp 
moterų. Ir kurčių tarp vy
rų yra daugiau, nors vyrų 
klausa yra jautresnė ir jie 
toliau girdi negu moterys.

Mažos mergaitės pradeda 
daug anksčiau kalbėt negu 
berniukai, aiškesnę turi iš
kalbą ir daug daugiau iš-

ilgiau

BOSTONO ŠOKĖJA

Gydytojo akimis žiūrint 
galvos skaudėjimas pats 
dar nesudaro ligos, tačiau 
jis labai dažnai būna rimto 
susirgimo simptomu, tai 
reiškia ženklu, kad musų 
organizme kažkas netvarko
je.

Šitokia netvarka tuojau 
signalizuojama musų cen
trinei nervų sistemai, atsi
eit, smegenims, dėl to atsi
randa galvos skaudėjimas, 
kuris rodyte rodo, kad mu
sų kūne kažkas sugedo, 
kažkas reikalinga pataisy
mo, remonto, gydymo, ypač 
jei skausmai dažnai pasi
kartoja.

Netenka stebėtis, jei gy
dytojas, pas kurį kreipiasi 
ligonis su nusiskundimais 
dažnais ar nuolatiniais gal
vos skausmais, nepasitenki
na paviršutiniu ligonio ap
žiūrėjimu ir prirašymu to
kių ar kitokių tablečių su 
aspirinu ar pan.; jis neabe
jotinai pradės kamuoti pa
cientą visokiais laboratori
niais ir kitokiais tyrimais 
iki X-spindulių imtinai; jis 
norės surast galvos skaus
mų priežastį, o tam jis turi 
pažinti visą ligonio orga
nizmą ir nustatyti ar jis 
veikia normaliai, ar ne. 
Be rimto ištyrimo tas ne
įmanoma. Laimei galvos 
skausmai dažniausiai būna 
laikino pobūdžio ir lengvai

skausmų atsitikimų paeina 
nuo blogo skilvio ar žarnų' 
veikimo, dėl blogo virškini
mo, ypač dėl vidurių užkie
tėjimų. Tenka konstatuot, 
kad .1. V. toki ų . d* -1 gi m ą 
yra labai daug, atrodo, dėl 
to, kad dažnai vartojamas 
konservuotas maistas yra 
išvalytas nuo visokių natū
ralių priemaišų, kurie pa
tys kad ir nėra maistingi, 
bet labai padeda viduriams 
veikti. Kaipo pavyzdį pa
imkime paprastą taurintą 
juodą duoną iš nelabai atsi
jotų ruginių miltų: jos var
tojimas labai padeda žar
noms veikti, o minkštas vie
tinis pyragėlis kad ir leng
vai virškinamas, bet po jo 
atmatos ilgiau pasilieka 
žarnose, pūva, nuodija or 
ganizmą, iššaukia nuolati
nius galvos skaudėjimus.

Bemaž kiekvienas pakili
mas kūno temperatūros yra 
lydimas ir galvos skaus
mais. Aukšta kūno tempe
ratūra yra ženklu jau rim
tesnio apsikrėtimo, tuomet 
tenka susilaikyti nuo ėmi
mo naminių vaistų pašali
nančių galvos skausmą, nes 
jie ligos nepagydo, bet nu
muša karšti ir gali suklai
dinti pakviestą gydytoją.

Dideli, neretai nepaken 
čiami galvos skausmai bū
na prie smegenų susirgimų: 
navikų, vočių: tokie susir
gimai dažnai pasekmingai 
gydomi chirurginiu budu— 
operacijomis.

Didelis skaičius žmonių, 
sergančių galvos skausmais, 
turi netaisyklingą matymą. 
Būna, kad žmogus pats ne
žino, kad prie darbo, ypač 
smulkesnio, jo išsitempia 
akys ne pagal jų jėgas: tas 
iššaukia nuolatinius galvos 
skausmus. 1949 metais 
Anglijos ligonių kasų gydy
tojai prirašė savo pacien
tams apie 11 milionų (!) 
akinių ir sako, kad šiemet 
bus aprūpinta akiniais dar 
10 milionų apdraustųjų. Iš 
to matyti, kad šių dienų 
darbo žmogus retai tik apsi-

pašalinami. Padorus pilie- eina akinių. Gerai pri
taikinti akiniai iki gilios se
natvės leidžia

čiai paprastai galvos skaus
mais nusiskundžia pirma
dieniais ir šiaip po didesnių 
švenčių, pobūvių, geguži
nių, matomai dėlto, kad per 
tokius pobūvius daugiau 
eikvojama jėgų ir energijos 
visuomeniniams reikalams 
ir tūlas veikėjas taip nu
vargsta, kad jį reikia, kaip 
lavonėlį, vežt namo. Skau
džiausiai, kad niekas tokiai 
visuomeniškai veiklai neno
ri užjausti, o žmona būti
nai pasakys: Vėl pasigėrei, 
latre; nors būna ir blogiau. 
Kaip ten bebūtų, bet dide
liais kiekiais vartojamas al
koholis, labai didelis rūky
mas ypač nevėdinamose, 
uždarose patalpose, pav. 
kortaujant, iššaukia žmo
gaus organizme apsinuodi
jimą, pasireiškiantį galvos 
skausmais.

Tokį pat, bet jau pasto
vesnį apsinuodijimą gali iš
šaukti nehigieniškos darbo 
sąlygos, pav. chemijos pra- 

spaustuvėse. To
kiose įmonėse žmonės yra 
apsaugojami specialėmis 
priemonėmis ir jei jos gerai 
veikia, darbininko sveikatai 
pavojaus nėra.

Kai galvos skausmais su
serga visa šeima, tikrinkite 
savo dujų virtuves ir kros
nis.

Be galo daug galvos

žmogui ge
rai matyti ir apsaugoja jo 
akis nuo gedimo. Akys 
reiktų tikrinti kas du, tris 
metus.

Ir dar nereikia tiek daug 
vartoti visokių miltelių ir 
tablečių nuo skausmų: nors 
jie ir atrodo nekenksmingi, 
tačiau ilgainiui gali iššauk
ti ir kai kurių neigiamų or
ganizme reiškinių.

Dr. J. Ūsas.

MOTERIMS ESĄ
MAŽIAU PAVOJŲ

Robertą Onigman, žinoma 
Bostono šokėja, šį sekmadienį 
šoks South Bostono High 
School svetainėje lietuvio bale
to artist? ruošiamame paren
gime. Pradžia 3:30 vai. po 
Pietę-

Moterims netaip pavojin
ga gyventi, kaip vyrams. 
Washingtone paskelbta vy
riausybės statistika parodo, 
kad pernai visokiuose nelai 
minguose atsitikimuose vy
rų žuvo dvigubai daugiau, 
negu moterų. Iš kiekvieno 
100,000 gyventojų, vyrų už
mušta 92, o moterų 42. Pu
sė visų užmuštų žuvo auto
mobilių nelaimėse.

Sekanti pavojingiausia ši
tuo atžvilgiu vieta yra na
mai. Pernai nelaiminguo
se atsitikimuose žuvo iš viso 
98,000 žmonių ir 25,000 iš 
to skaičiaus užsimušė kris
dami. Daugiausia kritimų 
buvo namuose. Ugnis paė
mė apie 4,500 gyvybių.



Nr. 21, Gegužės 24, I9.7D Puslapis Septintas

kad jie dirba ne Lietuvai, o 
Rusijai, nuo jų pasitraukė 
ir visą laiką, laikėsi viduri- 

• nes srovės,, nepritardamas
Janonį, • , n- u- ir • • I kraštutinumams. Štai tą

Moterys P«k»etw^a Rinkimai Korėjoj žmogų balandžio 26 d. bu- 
Virs 10,000 japonų mo-Į Pietinėj Korėjoj gegužės re^ls lietuvių ir vietinių jo

|lš Plataus Pasaulio

terų, kurių vyrai kur tai 
dingo Rusijoj, susitarė ir 
skelbia, kad jos pikietuos 
Sovietų ambasados rumus 
Tokio mieste. Iš viso 370,- 
000 japonų belaisvių dingo 
Rusijoj ir apie juos niekas 
negauna jokių žinių.

30 d. Įvyks parlamento rin 
kimai. Jau yra išstatyta 2, 
230 kandidatų. Jungtinių į 
Tautų organizaeijos atsto
vai prižiūri, kad rinkimai 
butu laisvi ir demokratiški.

Bulgarų Ex Karalius

Egypto policija skelbia, 
kad ji suėmusi keturius 
Bulgarijos komunistus, kū
ne kėsinęsi nužudyti buvu
sio Bulgarijos caro Boriso 
13 metų sūnų Simoną. Po
licija sako, kad pasikėsin- 
tojai buvo apsimetę bulga
riškais “titininkais” ir tuo 
budu gavę leidimą apsigy
venti Egypte.

Turkijos Rinkimai

Galutini Turkijos parla
mento rinkimų rezultatai 
jau paskelbti. Opozicinė, 
demokratų partija gavo 
parlamente 434 vietas, val
džiusioji respublikoniška 
liaudies partija gavo 52 
vietas ir “tautos partija” 
turi 1 atstovą. Naujas par- 
mentas susirinko gegužės 
22 d.

Paskola Argentinai

Amerikos Eksporto-Im
porto Bankas sutiko duoti 
Argentinai 125 milionų do
lerių paskolos. Iš tų pini
gų bus apmokėtos Argenti
nos skolos Amerikos eks- 
porteriams už seniau pirk
tas prekes. Bendrai Ar
gentina buvo skolinga J. A. 
Valstybėms $155,000,006 
už pirktas prekes.

draugų paskutini kartą pa 
lydėjo i Del Norte kapus, 
kur jis palaidotas. Velionis 
Urugvajuj paliko vieninteli 
sūnų apie 20 metų amžiaus. 
Olimpą, kuris gyvena kar
tu su motina ir velionies 
pirmąja žmona.

Chushan Didvyriai

Kinijos nacionalistai pra 
eitą savaitę ištraukė iš Chu
shan salos 150,000 savo ka
reivių be vieno šūvio, bet 
Formozos saloje tie karei
viai buvo pasitikti, kaip 
didvyriai. Chankaišekas sa
ko, kad kareivių ištrauki
mas buvo padarytas pagal 
strategini planą. . . .

Ispanija Be Vienybės

Ispanijoj viešai iškilo aš
trus ginčas tarp armijos ge
nerolų ir fašistinės partijos 
“falangos.” Generolas Ya- 
gue viešai išvadino falan- 
gistus parazitais, pelnagau 
džiais, sąžinių pirkliais ir 
panašiais vardais. Falan
ga yra diktatūros ramstis 
visuomenėje.

Rumunija Smarkauja

Rumunijos komunistinė 
vyr i a u s y b ė pareikalavo, 
kad Amerika sumažintų sa-

Pirnmji Urugvajuj

šiais metais Gegužės Pir
moji, pasaulio darbininkų 
šventė, čia buvo visai kito
kia, negu ankstyvesniais 
metais. Vietoje anksčiau, 
ypač komunistų ir jų įtako
je esančių organizacijų ren
giamų gausingų manifesta
cijų, šiais metais buvo pa
sitenkinama vien atskirais 
mitingais. Buvo mitingai 
komunistinių, nepartinių 
unijų ir net katalikų (ku
nigu vadovaujamų) sindi
katų, o taipgi, kaip visuo
met, buvo gausingas ir su 
gerais kalbėtojais Urugva
jaus socialistų partijos ir 
jos vadovaujamų darbinin
kų sindikatų mitingas.

Pirmiausiai kalbėjo atsto
vai nuo darbininkų unijų, o 
vėliau partijos atstovai, jų 
tarpe Urugvajaus parla
mento narys Dr. Dubra ir 
Urugvajaus soeialistų parti
jos Įkūrėjas, 70 metų sene
lis, Dr. E. Frugoni. Dr. Fru- 
goni kaip visuomet plačiai

SStETVIS; so. boston

BERLYNO POLICIJA RUOŠIASI RIAUŠĖMS

šios savaites Berlyne gali Įvykti didelės riaušės, nes 
savo “jaunimą" demonstruotu Vaka- 

Berlyne policija lavinasi, kaip kovoti su riaušininkų 
Jei Maskva norės, Berlyne liesis kraujas.

vystė bei svetimoterystė ne
sančios jokios nuodėmės, 
kadangi Dievas moteris ir
vyrus tam sutvėręs; jis pats'y*^ grvner.s 'ir gera- vištininkas. 
. * .. . . Parduodu dėl senatve?tuo pačiu metu gyveno susi- ; aiškinsiu per laiškų.

KARMA PARDAVIMUI

Gražioj vietoj, 24 akrą farma, 
prie šteitavo kelio, 2 mylios nuo 
Caro, Mich., yra stuba su elektra.

dėjęs su svetima moterimi 
ir jos dūkia.

Apie jo tikėjimą galima
padaryti išvadą iš šių jo pa- SANDĖLIS KNYGŲ-žOLlŲ 
ties išsireiškimų: jis skelbė,!Vainikėlis, maldų
kad gyvuliai turi tokią pati spaudos ................
gerą sielą, kaip ir žmonės;

Lengvas Budas išmokt Angliš
kai ............................................ 25c

Kart ės ir nauda iš ją, kaip da
ryt gerus sūrius ................... 28c

IJetuviska ir angliška virėja, 
kepėja, kenuotoja, su apie 450

receptų .................................. $1.25
Dainorius, apie 120 dainą rin
kinys .......................................... 75c

Laimė, Planetos ir sykiu Ka
balas ......................................

Pekla, kur ji yra kam reika
linga ........................................

Pralotas Alšauskas ir jo mei
lužė ..........................................

Duktė Marių, graži apysaka.. 
Gudrus Piemenukas ir keletas

kitų pasakų ........................... 25c
Kaip Duktė Gyveno Pustynėje 25c 
Velnias Kapitonas, 2 tomų,

400 pu.sl....................................... $1.75
Vežimas Juokų ir kitokių

trumpų pasiskaitymų ........... 25c
Girtuoklių Gyvenimas su ke

liais paveikslais    ............... 25c

R.
Jonas Dermeitis,
Box 208, Caro, Mich.

vo diplomatų skaičių tame
krašte ir kad paliktų amba- nUgVjetė bendrą dabartinę 
sadoje tik 10 tarnautojų.
Kiek seniau panašius reika
lavimus pastatė čechija,
Bulgarija ir Vengrija. Ko
vo mėfiesį Rumunija uždarė 
Amerikos informacijos biu 
rą Bukarešte.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Mirė. Dr. Stasys Štabinskas

Balandžio 25 d. Montevi- 
deo mieste staiga mirė, ki
lęs nuo Suvalkų Naumies
čio, 61 metų amžiaus lietu
vis Dr. Stasys Štabinskas. 
Velionis 1925 metais, kaip 
ir daugelis lietuvių emi
grantų, atvyko i Argentiną, 
kur savo laiku vertėsi gydy
tojo praktika. Bet neturė
damas vietos daktaro tei
sių, nei tam reikalui leidi
mo, turėjo nuo to atsisakytu

Vėliau persikėlė gyventi 
i Urugvajų. Čia taipgi su 
vienu daktaru turėjo Mon- 
tevideo mieste medicinos 
ofisą (konsulteriją), bet ir 
čia jam nesisekė. Vėliau 
persiskyrė su savo žmona ir 
susiradęs kitą rusų tautybės 
moteri, su ja atidarė knygy

ną, kuriame jis dirbo ligi 
jo staigios mirties.

Velionis Dr. štabinskas 
buvo rimtas, pažangus žmo
gus ir geras lietuvis. Jis 
savo laiku.sir buvusiu Lie
tuvos konsulu Argentinoje 
J. Skinkiu, Buenos Aires 
mieste Įkūrė draugiją Lietu
vą ir laikrašti “Balsą,” da
bartinį “Argentinos Lietu
vių Balsą” Jis visą laiką 
dirbo lietuvių spaudoje ir 
Argentinos lietuvių organi
zacijose.

Atvykęs Į Urugvajų ir 
čia daug padėjo ir pats ne
nuilstamai dirbo vietos lie
tuvių organizacijose ir jų 
parengimų scenose, kaipo 
artistas ir režisierius. Tie
sa, vienu laikotarpiu buvo 
susižavėjęs ir susidėjęs su 
bolševikais, bet pamatęs,

pasaulio darbininkų padėtį 
ir jų vargus bei rūpesčius.

Pasmerkė jis karus ir jų 
kurstytojus, o taipgi nepasi
gailėjo griežtų žodžių vi
siems imperialistams ir to 
talkininkams, jų tarpe ir 
šių laikų didžiausiam žmo
nijos priešui, raudonajam 
Rusijos imperializmui, ku
ris prisidengęs neva komu
nizmu yra biauresnis už ki
tus dvidešimto amžiaus im
perialistus.

Tenka pastebėti, kad ko
munizmui smunkant, vis 
daugiau ir daugiau Įtakos 
ii- simpatijos Įgauna Urug
vajaus socialistų partija ne 
tik intelektualų, bet ir dar 
binink ųtarpe.

M. Krasinlcas.

Šventieji Metai
Šių metų “Keleivio” Nr.' sauliniais monarchais. Bo- 

0 susipažinta su tuo, kas, nifacas rašo Prancūzijos 
kada ir kuriam tikslui istei- karaliui Pilypui IV šitaip: 
gė “šventuosius metus.” i “Vyskupas Bonifacas Pi-

Dabar mes kiek arčiau lypui, Prancūzijos karaliui, 
susipažinsime su šventųjų “Bijok Dievo ir laikyk jo 
metų Įsteigėjo asraenimi, Įsakymus! šiuomi tu pri- 
atseit, su popiežiumi Boni- valai žinoti, kad dvasišku 
facu VIIL ir pasaulietišku atžvilgiu tu

Popiežiaujant Celestinui 
V, kardinolas Kajetonas 
naktį, per paslėptą vamzdį Į 
Celestino kambari suriko:

esi mums pavestas; kas ki 
taip galvoja, tą mes laiko
me heretikų!”

Į tokį Įžūlų popiežiaus
“Celestinai, Celestinai, Ce- raštą parlamento remiamas 
lestinai! Atsistatydink, nes karalius Pilypas atsako ši-
popiežiaus našta tau per 
sunki.”

taip:
, , “Pilypas, iš Dievo malo-

Pagalvojo Celestinas, kad „fe ^„^0, Karalius,
ponas Dievas jį vertina ir 
asmeniškai liepia atsistaty
dinti, todėl ir atsistatydino

Bonifacui, kuris nuduoda 
save esant popiežiumi!

~ . . . . i “Tu privalai žinoti, arki-Celestinui atsistatydinus, vepeH <maxima Tua Fa.

kad jau išėjo iš mados ti
kėti į vieną iš trijų asmenų 
Dievą; kad Marija buvo to
kia pat panelė, kaip ir jo 
motina; kad sakramentai— 
juokinga pasakėlė, ir t. p.

Filosofai ir kiti laisvų 
pažiūrų žmonės lahai daž
nai šias mintis išreikšdavo, 
tačiau popiežiaus lupose to
kie išsireiškimai skamba 
keistokai, nes už panašius 
išsireiškimus ant “švento
sios inkvizicijos” laužo su
pleškėjo tūkstančiai vadina
mų heretikų ir raganų.

Taigi, turint prieš akis] Nervu Tonikas, stiprina nervus $l.(lrt
tiVnmsinc evpntniii meti ii Nuo Cukrinės Ligos i Diabetes) $1. t““ 
tlkrUOSlUS šventųjų meni \'ebuk Sutukęs, eik kudyn.... $1. 
tikslus ir jų Įsteigėjo as
mens charakteristiką, nebe
tenka 11 galvoti apie bent jęuo inkstų ir Strėnų gėlimo, 
kokį galimumą “šventųjų
arba “švenčiamųjų” metų, 
nes pasaulinėje erdvėje tę
siasi be paliovos tik vienas 
ir tas pats laikas; todėl ir 
pasiryžusiems vykti Į Romą 
nereikėtų duoti save taip 
lengvai mulkinti ir kelionei 
Į Romą bei kitas tąja proga 
skirtas lėšas arba bent jų 
dalį reikėtų verčiau paau
koti vargstantiems tautie
čiams sušelpti bei tėvynės 
vadavimo reikalams, o ne 
beprasmiškai paleisti Į orą.

A Rps.

40e

25c
25c

ŽOLĖS ARBATOS FORMOJE

'nt» 
J*

Stambi Trejanka arielkai, 75c 
ir .............................................. $1.00

Nuo visokių reumatiškų saus-

Nuo Kosulio, Dusulio, Mainų 
Astmos .....................................

Nuo vandeninės ir širdies ligų
Nuo užkietėjusių vidurių __ _
Plaukų Tonikas, sulaiko praži

lintų ...........................................

75c
75c

75c
75c
75c

75c
Pinigus geriausia siųsti money or

deriu. Bet jei norit, vaistus bei 
knygas galim išsiųsti apdėtu mokes
čiu. C.O.D. (23)

M. ŽUKAITĖS
.335 Dean Park, Spencerport, N. Y.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtinfiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRĖ $2,5#«.OW.0#.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėję:? arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje^
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa savaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo $0 motų Jubiliejini* Va
jai. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarai už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo Šeimos na- 

Kreipkis pas vietinę kropę arba Į Centrą adre-

MAJORŲ PIRMININKAS

David L. Lawrenee, Pittslmr- 
gho miesto majoras, buvę iš
rinktas Amerikos majorų su

važiavimo pirmininką New 
Yorko mieste.

kardinolas Kajetonas ižen 
gė Į popiežiau? sostą, kaipo 
Bonifacas VIII (1294— 
1303).

Ant brangiai papuošto 
širmio, kuris Apulijos ir 
Vengrijos karalių buvo 
vedamas, jojo jis Į karuna- 
vojimosi vietą.

Grįžęs iš bažnyčios, ku
ria proga 40 žmonių dėl 
perdidelės spūsties žuvo, jis 
viešai puotavo, o abu kara
liai, kaipo tarnai, stovėjo 
užpakalyje sosto.

Tačiau naująjį popiežių 
ėmė apmaudas, kad Celesti
no atsistatydinimą daugelis 
laikė netikru.

Reikalui sutvarkyti, Bo
nifacas liepė Celestiną areš
tuoti.

Vargšas Celestinas prašo
si leisti jam atgal grįžti i jo, 
kaipo atsiskyrėlio, urvą, ku
riame jis gyveno prieš iš 
rinkimą jo popiežiumi, bet 
veltui; jis stipriai uždaro
mas Fumonos pilyje ir ba
du numarinamas.

Bonifacas VIII išdidus 
lygiai taip pat, kaip Griga
lius VII ir Inocentas III.

Savo buloje 1294 metais 
jis sako: “Mes skelbiame,

tuitis), kad pasaulietiškuo
se reikaluose mes niekam, 
nepavesti, priešingai galvo
jančius mes laikome vepe- 
liais ir fantastais!”

Tačiau išdidusis Bonifa
cas buvo karčiausiai nuže
mintas, kai Pilypo pasiunti
nys Rogaretas užpuolė jį j© 
pilyje Anagni ir paėmė i 
nelaisvę. x

“Ar nori nuo sosto pasi
šalinti. kurį pavogei?” su
šuko Įpykęs pasiuntinys ir 
smogė popiežiui i veidą.

Po to, pasodino “vice- 
dievą" be balno atbulą ant 
asilo ir nuvedė Į kalėjimą. 
Kalėjime Bonifacas, bijo
damas būti nunuodytas, tris 
dienas ir naktis nieko dau
giau nevalgė išskyrus tris 
kiaušinius ir truputį duo
nos. kuriuos jam viena mo 
terėlė atnešdavo.

Vienok Anagni gyvento
jai Bonifacą išlaisvino ir 
triumfališkai grąžino Į Ro
mą. Tačiau palietęs nuže
minimas išdidųjį vyrą išmu
šė iš pusiausvyros: jis liepė 
savo tarnams pasišalinti ir 
užsidarė savo kambary. 
Ryto metą jis rastas negy
vas. Jo plaukai buvo su

KEIJblA tiru ANT r AK 
Senyvas vyras, kurks dar gali. kiek

dirbti, reikalingas padėti prie ma 
žos f arenos darbelių. Adresas: Mrs. 
J. Michus, Middle Grove, N. Y.

(22)

KĄ DARYTI DĖL SKAUSMŲ 
REUMATIZMO 

ARTHRIT1S
*Jeigu jus kenčiate nuo Nugares 

Skaudėjime, Raumeaų gėiiaM, Scia- 
tikes. Strėnų skausmo. Neuralgijos, 
Sųaarių sostfagiM, Nearitis. Raida, 
gros ir U. Pabandykit RADĘ T A B- 
LETS dėl gerų pasekmių. Mes no
rime, kad jus pamėgintumėt RADĘ 
TABLETS (Bandomųjį Kiekį) be jo
kių lėšų jums. Nesiųskit pinigų, o 
tiktai savo vardų ir adresų, tad mes 
jums tuoj pasiųsime tabletėlių. 'Vi
si nurodymai ant pakelio. Nieko 
jums nekaštuos, jei nepatiks.

NORTHWAY PHARMACAL CO. 
42» North Street 

Rochester, New York.
Dept. 36

(21)

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo draugo Izidoriaus 

Griškaua, kuris pirma gyveno Water- 
bury, Conn., o dabar išvažiavo Bos
tonan. Jis yra kilęs iš Šiaulių ap
skrities, Papilės parapijos. Turiu, 
svarbų reikalų ir norėčiau su juo 
susirašyti. Mano adresas toks: R. 
Praspaliauskas, 2448 W. 47th St., 
Chicago 32, IH. (22)

Paieškau draugus Joną ir Stasį 
BuU.kius, gyvenusius Philadelphi- 
joj. Pa., ir Petrų Ixi„ruškų, prieš 
^elis metus gyvenusį Brooklyne, N. 
Y. Jie patys ir žinančius, kur jie 
dabar randasi, prašau atsiliepti už 
kų busiu labai dėkingas. Mano ad-j 
resas: Paul Chekaitis, Plymouth St_ ’ 
No, Middle boro, Mass. (22)

LITHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
907 W. 30tk SU BUir York 1, N. Y.

t=a

Atsišaukimas iš Argentinos
Minint musų spfcudon atgavimo 46 

metų sukaktį, “Argentinos Lietuvių 
Balsas“ vykina savo vajų šį gegu
žės mėnesį, šio vajaus metu išeina 
A. T- Balso” 900-sis numeris. Bu
sime dėkingi visiems, kas šio va. 
iaus proga užsiprenumeruos “A. L. 
Baisa.” ar bent kokia kita parama 
prisidės prie “A. L. Balso” palaiky, 
mo. Prenumeratos kaina metams 
yra $3 Amerikos pinigais. Adresas 
toks: “A. L. Balsas,” Casilla de 
Coreo 303, Buenos Aires, Argentina.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
jų vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sųnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadway 

S—tb Boston 27, Mass.

NUO UŽSISENfiJUSlŲ, ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kone kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, sės jų užsisenėjusios šara
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimų ir spaudėjimų senų, 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGUL0 Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORIASISL 
Taipgi pašalina perštėjimų ligoe 
vadinamo* ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppiričių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiestančios ir suskiieaiea 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums psgelbų nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. I^gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 51.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monevj 
orderį į: (Ii-Ii

LEGULO. Depu X 
4847 W. 14th Street. 

CICERO 5A. II.L

sakome, tvirtiname ir šiuo teršti krauju, burna apipu- 
nusprendėme, kad visi žmo- tojusi ir lazda, kurią, ma
giški tvariniai priklauso po- tyt. turėjo rankose, sukram- 
piežiui, ir negali būti išga- tvta. ,
nytas tas, kas ne taip gal- * Taip pasibaigė popiežius 
voja!” Bonifacas VIII, “šventųjų

Jo išdidumas greit prive- metų” autorius, 
dė jį prie susikirtimo su pa- Jis skelbė, kad paleistu-
r

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
lieka J VrZni.iif Jei turite sunkumoneica kūne ir jusu Kraujuj*. ioi <rniv»nusišlapinti, jei nakčia dažna; \uri* J" įLj:J jej ?Usų 
svaisrsta, nubara skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų 
paakiai patinę, vartokit

• ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. 1»1
Kaina $1.10 su prisiuntimu. M*
ekspertų sudaryt* remiantis ilsm PaTyn"”"

Sakymus su pinig^ adresookit ta,p: (22)

SANITAS HERBS, Dept. K

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Raabainiokas Pasidarė 
Rwija« Diktatorium

Tokią broSinrą yra paraSęs J. Pilipauskas, kuris pa- 
žyata Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivelų 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 gryną faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama ' Ke
leivio’* knygyne:

KELEIVIS
Sovth Boston 27, Mas*.
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Vietinės Žinios ši ekmadienį, 28 gegu
žės, 3:30 vai. po pietų,, So. 
Bostono High School patal
pose artistai šokėjai T. Ba- 
buškinaitė ir A. Liepinas 
ruošia savo pirmąjį klasiki- 

SEIMO n*° šokio koncertą. Be jų 
turėsime progos išvysti jau-

Šį šeštadienį ir sekmadie- Praeitą sekmadieni South n4 Bostono šokėją R. Onig- 
nj South Bostone įvyksta Bostone, Sandaros svetai- ™an 11 n?unJs gerai pa- 
Lietuvių Socialdemokratų nėję posėdžiavo Lietuvai žįstamą n \i>ada maloniai 
Sąjungos suvažiavimas. Remti Draugijos seimas, klausomą opeios solistę 
Laukiama delegatų iš Kali-!Dalyvavo apie 40 delegatų J- KnKstolaitytę. 
fornijos, Chicagos ir kitų iš Worcesterio, Bostono ir Ręsenai Bostone apsi-

apielinkių. Seimui vadova- -enusių menininkų tiks-
vo prof. Ig. Končius, ji pa- .via parodyti Bostono 
vadavo V. Anesta. sekreto-į Sėtuvių visuomenei nors da 

V. Alseika. Išklau Ji 10 didžiulio baleto, kuris 
nepriklausomais

SOCIALDEMOKRATŲ IŠ 
S-GOS SUVAŽIAVIMAS

ir kitų 
tolimesnių vietų, o taip pat 
ir iš rytinių valstijų.

Suvažiavimas įvvks Lie
tuvių Piliečių Draugijos 
svetainėj, So. Bostone, 309 
E. St. Jis prasidės 10 vai. 
iš ryto. Vietiniai draugai 
parūpins delegatams nak
vynes.
Delegatų Pasitikimo 
Banketas Šeštadienį

LSS suvažiavimo proga 
šį šeštadienį, 7 vai. vakare 
įvyks delegatų pasitikimo 
banketas, kuri rengia South 
Bostono ir Cambridge so
cialdemokratai. Bankete 
bus dainų programa, dai
nuos solistas Vytautas Ba- 
kunas, akompanuojant mu
zikos mokytojai p-lei A. Ta- 
taroniutei, ir yra pakviestos 
dainininkės Mrs. E. High 
Vinciunaitė ir Miss Milda 
Anestaitė. Po banketo bus 
muzika ir šokiai. Svečiai 
maloniai kviečiami atsilan
kyti susipažinti su delega
tais.

Yra Vilties Lietuviui
DP Gauti Stipendiją

LIETUVAI REMTI 
DRAUGIJOS

Pirmą Kartą South Bostone

HIGH SCHOOL (THOMAS PARK) PATALPOSE 

Š. M. GEGUŽĖS 28 D. 3:30 PO PIETŲ
-ĮVYKS—

Baleto Koncertas

VYKUSIAI PAMINĖJO
MOTINOS DIENĄ

Dalyvauja bu . Kauno Valstybinio Teatro Baleto artistai T. 
BABUSKINAITĖ, A. LIEPINAS r Bostono šokėja R. ONIG- 
MAX. Programoj bus baletų ištraukos iš “Miegančios Gra
žuolės.” “Silfidų,” “Copelios,” "Don Kichoto” ir kitų baletų. 
Be to, koncerte dalyvauja Vilniaus O{>eros solistė J. KRIŠTO
LAI! YTĖ. koloratūrinis sopranas.

ina vo ____
sius valdybos ir komisijų J-1etuvoj 
pranešimų seimas patvirti
no valdybos veikimą ir kiek b So
pinčiau aptaręs praeitų me- isa Bostono lietuvių vi
lų pikniko gaisro padarytų suomenė yra kviečiama at- 
nuostolių reikalą priėmė ei-’silankyti Į šių menininkų 
lę tarimu dėl tolimesnio pirmą parengimą. Nepra- 
draugijos veikimo. Tie ta- leiskime progos pasigerėti 
rimai bus paskelbti sky- šiuo daliuoju menu. 
rium. Musų minėtieji abu šokė

jai menininkai, dirbę šioje

laikais buvo pasiekęs auks

Į naująją vadovylię šiems 
metams išrinkti: J. Dvarec
kas, J. Arlauskas. A. \ iz- 
baras, V. Bajerčius, A. Ku- 
čys. V. Alseika. -J. Polubec- 
kas. J. Krasinskas, A. Ja-

sntyje nuo pat mažens, 
daugybę kaitų jau šokę sce
noje. šį kartą nori ir mums 
bostoniečiams sudalyti ma
lonumų ir sekmadienį, ge-

...... T T. e gūžės 28 d. pademonstruo-nusket įcienė, J. Kiopas. s. .j favo ^ojjjo meną. Reikia 
Ciaupa. P Jankus, s. Joku-tik..;s kad Bostono lietu. 
bauskas, \. Anesta. -J. Tu visuomenė parodys rei- 
mavicienė, J. kiAi?. P. Ba- kjam0 susidomėjimo ir atsi- 
biekas A Matjoska, k-ilank
Blažys. Sviklas ir J. Janus- ' 

valdybą Įėjo: pirm.
ši spektaklį.

M
n

Tufts College laikraštis 
“The Tufts Weekly” rašo. 
kad lietuvis DP studentas 
Lionginas Krečinas, gyve
nantis Bostone, yra vienas 
iš kandidatų gauti Tufts 
College dviejų metų stipen
diją ir virš $1,500 pragyve
nimo išlaidoms. Reikalas 
yra svarstomas Dekano ir baigiantis 
I)P komiteto. Pinigai buvo 
surinkti pačių studentų.

Kandidatas buvo reko
menduotas Mrs. Agnės Carr 
Vaughn, DP komiteto pir
mininkės Smith College. L 
Krečino tėvas Lietuvoje bu
vo žvmus teisininkas.

—L. K.

kis. I ....
—J. Arlauskas, sekr.—J. Juozas Kuncevičius Serga
Krasinkas, ižd.—J. Dvarec- --------
kas, fin. sekr.—K. Blažys, Juozas Kuncevičius, ilga- 
vice pirm.—J. Kiškis ir Y. mėtis “Keleivio” skaityto- 
Anesta. iždo globėjais—F- jas, tapo užgautas pafaly- 
•Jankus ir P. Babicką ziaus, nevaldo dešiniojo šo

no, kojos ir rankos. Jis dar 
nesenas žmogus, 67 metų 
amžiaus, ir jam yra vilties 
pasitaisyt. Jis gyvena So

, Bostone, prie 632 E. 3rdkasoje yra $324.- St,.eet

Koncertui akompanuoja Koncertmeisterė S. LEVICKIENĖ ir 
Kompozitorius Dirigentas J. KAČINSKAS 

Bilietai gaunami "Keleivio” ir "Darbinniko” redakcijose, pas 
B. Kalvaiti. 545 Broauway. ir nas ii. Minkopao p.

Iš iždininko pranešimo 
įdomesni skaičiai yra tokie: 
siuntinių per metus pasiųs
ta už $704: BALF’ui auko
ta $300:
64.

Vieną Nušovė, Du PašovėPo seimo buvo toj pat 
svetainėj vakarienė, kuriai ■

buvo pagerbtas Sekmadienį anksti rytą 
Jonas P. Tuinila. veiklus Bostone prie Valli’s resto- 
Bostono skyriaus darbuoto- rano nežinomi žmogžudžiai 
ajs, dabar sveikstąs po sun
kios ligos. Jam Įteikta gra 
ži dovana. Lietuve 
ir linkėta sustiprėti ir grįžti 
i veikimą. Ponia B

nušovė jauną southbosto- 
nieti George Kileen ir du

Papuoškime Savo Tėvelių Kapus

Massachusetts seimelis j panuojant, svečiams padai- 
nutarė nelegalizuoti ‘beano’ navo keletą skambių daine- 
žaidimų musų valstijoj. Už lių Cuvo ir kalbų, 
legalizavimą stovėjo para-

Vvtis. peršovė. Policija spėlioja, 
ar southbostoniečiai buvo 

, .* užpulti dėl merginų ar dėl 
imiene,gembleriavimo. Ieškomi du 

ir Vytautas Bakunas, Poniai‘įtariami asmenys iš Bosto- 
A. Januškevičienei akom-Jno> L. Uva ir A. Santaniel- 

io. Peršautieji southbosto
niečiai J. Crimmins ir D. F. 
Vlellet guli ligoninėj. Nu

Memorial Dienoj, Gegužės (May) 30-tą, su Šviežia 
Gėlių Puokštele ar Vaškinių Gėlių Vainiku,

Paduška, Širdimi, Kryžiumi

-'Z-'-TT

pijos.
autasis G. Killeen 

ReP- įbuvęs “bookie.”
sako

BANKETAS!
Amerikos Lietuvių Socialdemokratu Suvažiavimo Delegatams ir 

Svečiams Priimti

Šeštadienį, Gegužės 27, 1950
SOUTH BOSTONO LIETUVIŲ SALĖJ 

E ir Silver Gtavių Kertėj

Rasite rudelį pasirinkimą Vazonų iš Hydrangea,
Geranium-Pelargonijų, maišytų gėlių vazonuose 

ir ragažėse (baskets).

BALTIC GĖLIŲ IR DOVANŲ KRAUTUVĖSE
502 L. !koądway. prie kampo G Street. South Boston 

211 Adams St., šalia Fields Cnmer teatro. Dorchester, ir 
Codman '<|. Geliu ir Dovanų Krautuvėj. 666 Washington

St., netoli Codman Sq. Teatro, Dorchester

Atdara Memorial Day nuo 8 vai. ryto iki vakaro

Pradžia 7 Valandą Vakaro

AKM.I U STOJA 2:00 PO PIETŲ
DOl’BLE BAIGIAS 1:10

H Sinarfe^R Reisai iki Birželio 10 
kasdien su Turf Reisais

Subatos Įdomybė
The Plymouth Rock Handicap

Pridėta $5,000
Tr< ■igiai ir Senesni. Šeši Eurlnngai.

k

Šauni Muzika, Dainos ir Šokiai

Bui» daug delegatų ir delegačių iš Ne\v Yorko, Chicagos, Detroito, Los 
Angeles ir Kanados. Bus daug svečių ir viešnių.

Rengėjai nuoširdžiai kviečia į šį banketą visus Bostono ir apylinkės 
lietuvius. lsS ir 71 Kuopų Komitetas.

Grandstand Jž. $1.00 
Su Taksais 

•
B. ir M. Treinai- 

Busai, St 
iki pat

rytkarisi
Vietos

Memorial |)ay Įdomybė—Ltar. Geg. 
T«ma*ėRu Memorial Handicap

Pridėta $7,500
Iš Bostono Vakarų 
Per Mystic Tilta, iš 
Pietų, Sumser Tunel

Gegužės 14 d. Cambridge 
vykusiai buvo paminėta 
Motinos Diena. Roberts 
mokyklos svetainėje susi
rinko apie 300 žmonių. Dai
navo p-lė Grybaitė, Vytau
tas Bakunas ir J. Kazėno 
vedamas vyrų kvartetas. 
Akompanavo p-lė A. Tata 
roniutė ir p. Narkevičius. 
Šoko p. Ivaškienės tautinių 
šokių grupė, buvo paskaita 
ir deklamacijų. Minėjimas 
puikiai pasisekė. Jį orga
nizavo vietinis Tremtinių 
Ratelis.

J. Andr.

RADIO PROGRAMOS

WH1ST AND BEANS
Ruošia A. L. Stepono Dariaus 

317-tojo Posto moterų skyrius, 
šeštadienį, 27 gegužės, 7:3O 
vai. vakare, 265 C St., So. 
Bostone. įžanga 50c.

BLANCHE STRAVINSKY,
Pirm.

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

1— Muzika. *
2— Dainininkas Julius 

Kazėnas iš Cambridge.
3— Magudutės Pasaka.
Po programui prašome

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

Steponas Minkus

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

sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vojimui. kaip tai Fioor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. varnišių, sieuoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Rroad»ay, So. Boston*
Tel. SO 8-4148

DR. D. PILKA
.. Ofiao Valandca: nao S iU < 

Ir im 7 IU «

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS. 

Telefcnaa: SOUth Bcaton 1330

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.

NAMAS PARDAVIME!
Pigiai parduodamas 3 šeimynų na- į 

mas, 119 L St.. So. Bostone. Kreip
kitės šiuo adresu: A. Kandraška.’ 
80 Romsey St, Dorchester. < 22 j i

PARDUODAMA j

Ukebs. 4 akrų Žemės, namas 8 j 
kamb., sodelis. Prie Taunton, Mass. 
Kaina $5,500.

Namas. So. Bostone, 3 šeimynų. 
4-5-5 ksisb.. maudynės ir kiti Įren
gimai. Geras investmentas. nes pa
jamų į mėnesi $94.30, o kaina tik 
$6,900.

B. Kalvaitis
545 E. Broadvav. So. Boston, Mass. 

Tel. SO 8-0605. •

Amerikos Lietuviai Fotografai
Vienintelė jau 35 metus pasek

mingai veikianti lietuvio foto įmo
nė Urugvajaus sostinėj Montevideo, 
dėl palengvinimo savo darbo paieš
ko Amerikos lietuvio pusiimnko ar
ba pirkėjo, kuris gerai išmano foto 
darbus. «

Dėl smulkių sąlygų kreiptis j 
“Keleivio” ofisą.

Išsinuomoja Kambarys
Vienas didelis ir du maži for 

nišiuoti kambariai išsinuomoja 
tuoj pat bevaikei šeimai ar pa
vieniams. Galima naudotis vir
tuve. Kreiptis bet kada, pir
mame aukšte. Mrs. A. Masiulis. 
487 E. 7th St., So. Bostone.

(21)

AMERIKOS LEGIONO 
STEPONO DARIAUS POSTO 
METINIS IŠVAŽIAVIMAS 
Sekmadienį, Birželio 4, ’50

ROMUVOS PARKE 
Montello. Mass.

Bus militarinės iškilmės, laike 
kurių bus pagerbtas vienas už
sitarnavęs lietuvis veikėjas. 
Dalyvaus baleto artistai ir bus 
kitų pamarginimų. žinoma, bus 
muzikos, užkandžių ir gėrimų 
troškuliui numalšinti. Pasau
linių karų lietuviai veteranai 
nuoširdžiai kviečia visus lietu
vius atvykti ir atnaujitni pa
žintis su draugais. (21)

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

455 CCLUMSIA ROAO 
arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE * INSURANCE

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

$7 ORIOLE STREBT 
We«t Roibury. Ma«»

Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas

Vartoja vėliausios konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremoot St-, Kimba! 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 Boston
Pristato toniką, vyną ir viso

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Moven)

Perkraustom 
čia pat tr i to-

Sangi priežiūra, kaina prieinama 
326 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASS. 
TeL SOuth Bouton S-461*




