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Komunistai Grasina 
įsivelti į Korėjos Karą

MARINAI SU ŠARVAIS KORĖJOS FRONTE
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Kaltina, kad Amerikiečiai Bombardavę Mandžurija; 
Amerika Kaltinimus Užginčija; Korėjos Frontas 

Stabilizuojasi, Nors Bolševikai Vis Dar Puola; 
Ginčai dėl Amerikos Politikos Formozoje —A/'
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Kinijos vyriausybė pa *Įspėja Komunistus 
skelbe kaltinimus, buk tai r\-i
Amerikos lakūnai bonibar- i/Cf r OrmoZOS
davę pietinės Mandžurijos
pasienj, prie Korėjos sie
nos. Kinų komunistų už
sienių reikalų ministeris 
skelbia, kad jis pasiuntęs 
protestą j Washingtoną ir

Amerikos karo laivyno 
viršininkas Pacifike, admi
rolas Charles T. Joy, įspėjo 
kinų komunistus “du kartu 

,_____ ___ ____ __ ~ pagalvoti” pirm negu jie
Jungtinėms Tautoms^ *Kinų bandys užkariauti Formo- 

zos salą. Įsakymas ginti 
Formozą yra galioje ir jei 
komunistai bandys per-

komunistai reikalauja nu
bausti kaltuosius lakūnus ir
atlyginti padarytus nuosto-, . . . -
liūs, o virš to, kinų komu- PlauktJ 80 mybų juros,
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Pirmoji marinų divizija jau koris laikas kaujasi Korėjos fronte ir pasižymėjo mūšiuo
se. Marinai yra mėtomi iš vienos fronto vietos į kitą, kur tik gresia didesnis pa
vojos. Vaizdelyje matyti, kaip marinų kanuolės ir tankai trankia į naują fronto vietą.nistai sako, kad jie pasilie

ku sau teisę reikalauti ir ki
tokio atpildo. /

Amerikos karo vadai To
kio mieste griežčiausiai už

Amerikos karo laivynas 
priešinsis visomis jėgomis 
“Jei aš bučiau komunistas,” 
sako admirolas, “aš tikrai 
pirma du kartu pagalvočiau

ginčijo tuos kaltinimus ir;Pn™ JJg11 bandyčiau.” 
sako, kad jie nuo pradžios1 Mandžurijos praneša 
iki galo yra prasimanyti ir kad maždaug 200,000 kini,! 
kad nė vienas lėktuvas nėra komunistų kareivių yra su- 
buvęs virš Mandžurijos. telkti prie Korėjos sienų ir

Kinų komunistai grasina, 120 «■*!»» teak»
lyg tarsi komunistinė Kini- P“1**3 18 Dalren uos'
ja nori pradėti kištis į Ko
rėjos karą. Sako, kad stip
rios kinų pėgos jau sutrauk
tos pietinėj Korėjoj.

Korėjoj praeitą savaitę 
bolševikai bandė keliose 
vietose atakuoti, bet visur 
buvo sulaikyti ar atmušti. 
Ties Pohang uostu, rytinėj 
Korėjoj, dar ir šią savaitę 
eina kruvini mūšiai, ten 
bolševikai prisiartino prie 
Pohang miesto, bet jo dar 
nepaėmė. Pohang uostą gi
na pietiniai korėjiečiai, ku
riems- į pagalbą pasiųsta 
Amerikos kariuomenė, avi
acija ir artilerija.

Kinijos komunistai iškėlė 
kaltinimus Amerikai ir dėl 
Formozos salos. Kinai ko
munistai reikalauja, kad 
Amerika nesikištų į tos sa
los gynimą. Tą klausimą 
šią savaitę pradės svarstyti 
Jungtinių Tautų organizaci 
ja, kuriai Amerika jau iš
dėstė savo pažiūras į For
mozos likimą. Amerika ne
sikėsina į tą salą ir tik lai
kinai yra nusistačiusi nelei
sti ją okupuoti komunis
tams.

Generolas MacArthur vie
noje kalboje karo veteranų 
suvažiavime pasisakė už iš
laikymą Formozos salos 
“draugingose rankose,” nes 
užleidimas tos salos prie
šams butų didelė klaida. Jo 
kalbą prezidentas uždraudė 
skelbti suvažiavime, bet 
spaudoje ji jau paskelbta ir 
parodė skirtumus pažiūrose 
karo vadovybėje dėl For
mozos gynimo ar negynimo.

Šiaurinėj Abisinijos pro
vincijoj Gojjam sukilo val
stiečiai prieš aukštus mo
kesnius ir prasivogusią ad
ministraciją. Valstiečiai už
mušė du sričių gubernato
rius ir keta priešintis iš Ad- 
dis Abeba siunčiamai ka
riuomenei. i

o, kurį valdo rusai, kinų 
cariuomenei Mandžurijoj

Tikrasis Pavojus
Yra Europoje

17ft00 Kareivių 
Vyksta į Korėją

Jungtinių Tautų karo va
dovybė praneša, kad ji jau 
susitarė ir sutiko, kad 17,- 
000 kareivių iš įvairių šalių 
vyktų į Korėją kautis prieš 
šiaurinės Korėjos agreso
rius. Anglų kareiviai iš 
Hong Kongo jau plaukia į 
Korėją ir jau, spėjama, yra 
išlaipinti Korėjoj. Kariuo
menę siunčia Filipinai, Sia
mas, Turkija, Kanada, Bel-

Anglijos buvęs ministe
rių pirmininkas, Winston 
Churchill, kalbėdamas per 
radio sakė, kad komunistai 
gali greitu laiku pulti Ira
ną, Tibetą ar kurią kitą au
ką, bet tikrasis ir didžiau
sias pavojus yra Europoje, 
kur prieš bolševizmo jėgas 
nėra užtenkamai sumobili
zuotų pajėgų. Silpna Eu
ropa ir nevieninga Anglija, 
sakė W. Churchill, skatina 
Maskvos imperialistus mes
tis į naują avantiūrą.

JUGOSLAVIJA GAUNA 
NAUJĄ PASKOLĄ

Laivyno Sekretorius Filipinų Partizanai
Už Preventyvį Karą

Praeitą penktadienį Bos
tone, minint karo laivyno 
jardo 150 metų sukaktuves, 
kad bėjo karo laivyno sek
retorius, Francis J. Mat- 
thew. Jis sakė, kad Ame
rika neturi tenkintis tiktai 
gynimosi politika, bet turi 
aktingai siekti taikių sugy
venimo santykių tarp vals
tybių ir dargi turi pavartoti 
jėgą, kad tokius santykius

gija, Olandija ir kitos ša-i įgyvendinus, 
lys. Dauguma šalių siunčia i _ . . . . . , , ,tik nedidelius laisvanoriJ. Sekretorius sekę, kad bu 
burius. Anglija pradžioje “ ?^™osi pozicijoj yra 
pasiuntė tik 1,500 kareivių,, neužtenkama politika. Ka
bei vėliau atsiųs daugiau. da,s€ Amenkos revohuei-

Jugoslavijos vyriausybė 
susitarė su vakarine Vokie
tija dėl 30 milionų dolerių 
ilgalaikės paskolos ir dėl 35 
milionų dolerių trumpalai
kės paskolos. Aliantų prie
žiūros taryba Vokietijoj 
pritarė paskolos davimui 
Jugoslavijai. Iš Amerikos 
Importo - Eksporto Banko 
Tito vyriausybė dar gauna 
15 milionų dolerių pasko
los. Tas bankas jau iš dve
jų kartų davė Jugoslavijai 
paskolą po 20 milionų dole
rių. ’

PETRUI YANKELIUNUI

Tamsta prisiuntei mums 
laišką* užsisakydamas kny 
gų, bet nepaduodi savo ad
reso. Be adreso mes nega 
lim tamstai knygų nusiųsti. 
Taigi prašome pranešti sa
vo gyvenamąją vietą ir 
miestą.

J. T. O. Svarsto 
Formozos Klausimą

Komunistinės Kinijos vy
riausybė atsiuntė Jungtinių 
Tautų organizacijai reikala
vimą apsvarstyti Formozos 
(laušimą ir nutarti, kad 
Amerika ištrauktų savo ka
riškas jėgas iš Formozos sa
los ir aplinkinių vandenų. 
Amerikos vyriausybė ilga
me laiške paaiškino Jungti 
nių Tautų organizacijai 
koki yra Amerikos politika 
Formozoje ir sakė, kad 
Amerika nenori pasisavinti 
Formozą, bet negali leisti, 
kad komunistai ten įkurtų 
savo kariškas bazes, kol 
Korėjos konfliktas nebus 
baigtas. Amerika sutinka, 
kad Jungtinių Tautų orga
nizacija svarstytų Formo
zos klausimą.
UŽGNIAUŽĖ GEN.

MacARTHUR KALBĄ

Prezidento įsakymu ge
nerolas MacArthur atšaukė 
savo kalbą, kurią jis buvo 
paruošęs karo veteranų su
važiavimui Chicagoje. Gen. 
MacArthur savo kalboje 
butų palietęs Formozos 
klausimą, bet vyriausybė 
manė, kad užsienio politi
kos nustatymas yra valsty 
bes departamento reikalas 
ir neleido generolui viešai 
reikšti nuomonę, kuri neati-

ninkai buvo “laisvės agre
soriai,” jie stojo į karą 
prieš tironiją už laisvę. Da
bar gali tekti įsitraukti į ka
rą dėl pastovios ir teisingos 
taikos įgyvendinimo pasau
lyje. Pirmas reikalas šiuo 
tarpu yra mobilizuoti Ame
rikos jėgas, kad joks pavo
jus kraštui negrėstų, o pas
kui teks žiūrėti, kaip įgy
vendinti pastovią taiką. Jei 
dėlto Amerika bus apšauk
ta taikos priešininkų “agre
sorių,” nereikia to paisyti, 
nes mes busime “taikos ag
resoriai,” sakė laivyno sek
retorius.

Valstybės departamentas 
ir Baltieji Rūmai sekančią 
dieną paskelbė, kad laivy
no sekretorius kalbėjo savo 
vardu ir jo kalba neturėjo 
iš anksto nei valstybės sek
retoriaus nei prezidento 
pritarimo.

“Kel.” Administracija. | tinka departamento pažiu
------------------------i-as.

Trumanas Pasirašė Socialinio 
Draudimo Pagerinimo Dilių

10,000,000 Naujai Apdraustų; Senatvės Pensijos Žymiai 
Pakeltos; Prezidentas Žada Tęsti Kovų dėl Li

gonių Kasų Įvedimo ir dėl Pagerini
mo Bedarbių Draudimo

Šį pirmadienį preziden
tas Trumanas pasirašė bilių 

1 apie pagerinimą socialinio 
draudimo, kaip kongresas 
jį priėmė. Pagal naują įsta
tymą senatvės pensijos veik 
dvigubai yra padidinamos 
ir 10,000,000 neapdraustų 
žmonių yra įtraukiama į 
senatvės draudimą. Senat
vės pensijos bus pakeltos 
visiems nuo šių metų rugsė
jo mėnesio 1 dienos ir iš 
antro karto pensijos bus pa
keltos nuo 1952 metų lie
pos 1 dienos. Pensijos pa-

Chrysler Komp. 
Pakėlė Uždarbius

Užmušė 167 Žmones
Praeitą šeštadienį ir sek

madienį 5,000 komunistinių 
“partizanų” centralinėj Lu- 
zon saloje, Filipinuose, ne
toli nuo sostinės Manilos,
užpuolė 11 mieštų ir iszūue 
167 žmones. Partizanai, 
vadinami' “hukbalahap,” 
laikosi Luzono kalnuose ir 
visos pastangos juos išnai
kinti nepasisekė. Sekma
dienio užpuolimai vyko tik 
25 mylios nuo sostinės Ma
nilos, o vienas užpuolimas 
buvo padarytas prieš Aray- 
at miestą, kurs yra 10 my
lių nuo amerikiečių orlaivių 
bazės, Clark Field.

Japonai Siūlo
Savanorius Korėjai
Japonijos senato pirmi

ninkas Neotake Sako iškėlė 
mintį, kad Japonija turėtų 
tuoj pat pradėti telkti sava
norių armiją, kuri kariautų 
demokratijų pusėje Korė
jos kare. Japonijos vyriau
sybė jau yra pasisakiusi už 
davimą visokios paramos 
Jungtinėms Tautoms Korė
jos karui baigti. Ir Japoni
jos senato pirmininkas sa
ko, kad savanorių armijos 
sukėlimas pareitų nuo Jung
tinių Tautų prašymo, jei to
ki jėga yra reikalinga, ja
ponai mielu noru ją sukel
tų.

PRESSMAN SAKOSI 
BUVĘS KOMUNISTAS

Chrysler automobilių 
kompanija praeitą penkta
dienį pakėlė savo darbinin
kams uždarbius be derybų 
ir be reikalavimo. Kompa
nija nutarė pati padidinti 
uždarbius ir, sako, tas už
darbių pakėlimas kompani
jai atsieis per metus 25,- 
000,000 dolerių. Kompani
ja uždarbius pakėlė po 10c 
į valandą.

Chrysler kompanija y«|{Sia*m^”iatai žymiai, kai
pirmoji automobilių indus- ,icuriein8 apdraustiems veik----- ------------------------o_.. dviguba.

Prezidentas, pasirašyda
mas įstatymą, pareiškė, kad 
Amerikoj dar būtinai rei
kia išleisti įstatymą dėl ap
rūpinimo laikinai ar visiš
kai negalinčių dirbti ir pre
zidentas žada tęsti kovą ūž 
įvedimą priverstino draudi
mo ligoje.

Šalia to prezidentas skai
do reikalinga pagerinti 
į draudimą nedarbo atsitiki
me.

Apie apdraustųjų teises 
pagal naują įstatymą ir 
apie senatvės pensijų padi
dinimą bus plačiau “Kelei
vyje” kitą savaitę.

t rijo j, kuri savo sprendimu 
nutarė pakelti darbininkų 
uždarbius virš numatytų 
kontrakte. Spėjama, kad 
kompanija nori išlaikyti 
savo darbininkus, kad ga
vus kariškus užsakymus ne
būtų darbininkų trukumo ir 
kad kitos kompanijos nega
lėtų jos darbininkų pavilio
ti. Uždarbių pakėlimas pa
lietė 93,000 darbininkų.

Kai Kam Korėja 
Tikra Sienapiutė

Indianapolis miesto dak
taras, Raymond Beeler, sa
ko, kad jis pasiųs armijai 
16,000 dolerių bilą už nu
ėmimą X-spindulių fotogra
fijų 3,300 pašauktų tarny
bon naujokų. Tas daktaras 
sako, kad jam nesmagu 
yra, jog daugelis žmonių 
manys, kad jis iš karo pel
nosi. ...

Vienas daktaras Omaha 
mieste per pirmas 20 Korė
jos karo dienų padarė $9,- 
000 tuo pat budu, o kitas 
Milwaukee daktaras gavo 
iš armijos už nutraukimą 
X paveikslų po 1,125 dole
rius per dieną bėgyje 20 
dienų. Kiek tokių daktarų 
yra po visą kraštą? Daug 
kas kelia klausimą, kodėl 
armija, patikrindama vyrų 
sveikatą, negali turėti savo 
aparatus nuotraukoms da
ryti, arba kodėl negali su
sitarti su

NUSKENDO RAUDONO 
KRYŽIAUS LAIVAS

Laivas ligoninė ”Bengvo- 
lence” praeitą penktadienį 
išplaukė bandymams į jurą 
ir prie San Francisco uosto 
susidūrė miglose su trans
porto laivu “Mary Lucken- 
ham.’” Laivas ligoninė nu
skendo. Laive plaukė 505 
žmonės, iš kurių 487 buvo 
išgelbėti, o 18 žmonių nu
skendo. ' '

Maskvos Patriarchas
Stalino Tarnyboj

SIŪLO SULAIKYTI
NAUJAS AGRESIJAS

Amerikos legionierių va
das, George N. Craig, kal
bėdamas šeštadienį sakė, 
kad laikas atėjo įspėti Rusi
ją, jog bet koki nauia “sa
telitų” agresija prieš lais

Advokatas Lee Pressman 
liudydamas kongrese prisi
pažino, kad jis 1934 metais 
buvęs įstojęs į komunistų 
partiją, bet po metų iš jos 
pasitraukęs. Lee Pressman 
buvo CIO unijų teisių pa
tarėjas ir 1948 metais jis 
pasitraukė iš CIO dėlto, 
kad norėjo remti Henry 
Wallace kandidatūrą. Da-vas tautas bus ženklas, kad 

“musų bomberiai pakils ibar L. Pressman pasitraukė 
skristi į Maskvą.” Ledo ir iš “progresyvių” ~ ;s
nierių viršininkas kalbėjo 
per radio ir sakėsi esąs vy
riausias legionierių pažiūrų 
reiškėjas.

ir is
Amerikos Darbo Partijos 
New Yorke, kuri, pagal L.

Maskvos pravoslavų pat
riarchas Aleksiejus atsiun
tė Jungtinių Tautų organi
zacijai telegramą, kurioje, 

vuc. ..CK— 9U-,pagal Maliko “liniją,” rei- 
gydytojais dėl|kalauja ‘‘tuoj pat taikiai 

žmoniško atlyginimo, kad f likviduoti” Korėjos karą, 
pelnagaudžiai nesinaudotų bet apie nuvarymą agreso

rių į ten, iš kur jie atėjo, 
patriarchas neužsimena nė 
žodžio. Pravoslavų bažny- 

PREZIDENTAS PRIEŠ čia Rusijoj jau senai yra 
PASKOLĄ ISPANIJAI j politinės policijos

---------  priedas ir patriarchas kal-
Kongresas nutarė duoti ka, kaip pridera Stalino či- 

Ispanijos vyriausybei $62,- nauninkui.
000,000 paskolą. Iš Wash-| -----------------------------
ingtono praneša, kad prezi- Valdžia Perėmė Gelžkelius 
dentas Trumanas yra prie-

iš karo?

šingas paskolos davimui ir Dėl gręsiančio streiko šį
ketąs sulaikyti skirtus pini- pirmadienį vyriausybė per- 
gus. Jei Ispanija nori, ji ėmė visus šalies gelžkelius. 
gali kreiptis į Importo-Eks- Unijos streiką atšaukė, o 
porto Banką ir iš tenai gau- derybos dėl naujų darbo są-

Pressmana, laikosi komu- ti paskolą, davusi garanti- lygų tęsiamos tarp unijų ir
nistų “linijos.” I jas dėl paskolos grąžinimo, kompanijų.
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TEISINGOS PASTABOS .šventėje dalyvausią, o tai 
'esąs įrodymas, kad Lietu
voje nieks bažnyčių neper-Jugoslavijos Tito, pasi

kalbėjime su vienu indų 
laikraštininku, pareiškė šias 
visai teisingas mintis:

“Abejoju, kad komunisti
nės šiaurinės Korėjos laimė
jimas suteiktų korėjiečių 
tautai išlaisvinimu.

“Tik tuomet komunistinė 
Kinija pasipriešins Maskvai, 
kai pastaroji pradės, kaip 
dera komunistams, ją išnau
doti. Taip savo laiku Jugo
slavija pasipriešino Mask
vai.” •* p*

Kad Maskvai rupi tautų 
užkariavimai ir jų apiplėši
mai, senai žinoma. Tito 
galvosena visai teisinga, bu
vęs Stalino auklėtinis žino, 
ką kalba ir daro.

NEBMANttJAI

Anot “Vilnies,” esperan
tininkų kongrese Paryžiuje 
keli kalbėtojai pasididžia 
vo, kad Stalinas mokąs es- 
perantiškai kalbėti. Dėl to
kio Stalino pagyrimo, “Vii 
niai” yra kas ir nuo savęs 
pridėti, būtent:

“Stalinas, rodos, yra vie
nintelis didelės šalies galva, 
kuris tą kalbą moka ”

Jei to lapo redaktoriai 
butų, kad ir paviršutiniai, 
migi pažine su Stalino baši- 
buzukų, jiems 1941 metais 
bebėgant iš Lietuvos palik
tais dokumentais, jie žino
tų, kad toji “vienintelė gal
va’” buvo įsakiusi NKVD ir 
visoms kitoms teroro galy
bėms, pirmon eilėn čiupti 
už plaukų ir dėti į kalėji
mus esperantininkus, nes 
šios tarptautinės organiza
cijos nariai esą šnipai ir di
versantai.

sekiojąs. Tuomet mes šio
je vietoje ne kartą priminė
me, kad toji šventė bus 
okupanto sugalvotas blufas, 
kad budeliai vers savo au
kas dainuoti, kad pasaulis 
negirdėtų jų vaitojimų. 
Mes sakėme, kad nesamo 
Karklėnų bažnytinio choro 
šventėje dalyvavimas neiro- 
do, jog Lietuvoje yra sąži
nė laisvė.

Štai jau antrasai mėnuo 
įpusėjo, o apie Lietuvos 
dainą šventę jokių praneši
mų nėra. Ta pati bolševi 
kų spauda, kuri iki šiol yra 
pranešusi apie buvusias ra
jonines dainų šventes, įvy
kusias Klaipėdoje, Jurbar
ke ir Utenoje, apie didžiąją 
damų šventę tyK, kaip ne
byliai. Buvusios šventės 
buvo menkos, daugiausia 
jose dalyvavo mokinukai. 
O didžiojoj Vilniaus dainų 
šventėj turėjo dalyvauti 30 
tūkstančių dainininkų. Tai
gi ir nežinome, ar įvyko ar 
neįvyko tasai “didžiųjų lai
mėjimų” pasirodymas?

KOREJIBČIAI MINI LAISVĖS DIENĄ

Nežiūrint į karą. Korėjas faueucs apvaikštieėja savo ne- 
prikhusomybės dieną, kuri yra Japonijos pasidavimo 
diena, čia matyti minios žmonių Pusan uoste, kuris 
dabar yra amerikiečių ir pietinių korėjiečiu ginamas.

Jai? Ginklų ir vyrų karui 
ištiktu ji neduos, nes ir 
Hitlerio pusėje Franko pa
siuntė į Sovietų Rusiją vos-.
vos vieną menką diviziją 

i (mėlynąją). Tuo tarpu Ja- 
i ponija ir Vokietija gali 
duoti “politiniams realis
tams” milionus vyrų ir ga
lingą karo pramonę, jei tik 

>toks reikalas tikrai kyla. 
j Kodėl pirkti ir apginkluoti 
j nusususį diktatorių, jei ga
lima sukelti daug galinges
nes jėgas ir be Franko?

Jei į Ispaniją žiūrėti, kaip 
į “strateginę poziciją” (kas 
kun. Urbonavičiui labai im
ponuoja), tai nereikia už
miršti, jog darymas iš Is
panijos

VERGŲ DARBAS
SOVIETŲ RUSIJOJ

Kas Savaite
“Bereikšmi* Klausima*”

New Yorko gubernato
rius, T. E. Dewęy, kalbėda
mas Ottawoj praeitą savai
tę, sakė, kad kai kurie žmo
nės klausia, ar bus tretysis 
pasaulinis karas? Guber 
natorius į tą klausimą atsa
kė šitaip:

“Tai yra visai bereikšmis 
klausimas. Laikas yra nustoti 
gyventi įsivaizduotame pašau 
lyje ir prčpažinti gyvenimo fak 
tus. Vienas gyvenimo faktų 

bazių” busimam lyra visiškai aiškus: Pasaulinis 
karui reikštų, kad jau iš'komunizmas prieš mus jau ve-

• ankstų norima Europą, už 
__leisti bolševikams ir trauk

ais už Pirenėjų kaklų. To- 
|ki pažiūra ir toks karo pla

sti navimas butų begaliniai
RUSUOS SATELITAI Imosi užsakymus.

TURI 1 MILIONĄ j Pastaraisiais metais
GINKLUOTŲ VYRŲ Sovietų pagalba Bulgarija pragaištingas dalykas, nes

—-------- . ,<taipgi gerai paruošė savo Vakarų Europa nenori bu-
Is Belgrado praneša, armiją ir puikiai ją apgink-’ti “išvaduota,” po kelių me-

Rusijos satelitai is Rytųij^yo §į armija sudaryta iš tų bolševizmo siutimo, bet 
8-10 divizijų ir yra gausiai ■ nori būti apginta ir tik sie- 
aprupinta sovietiniais tan-.kiant sustiprinti Europą, 
kais. Rusija ypatingą dė-J galima tikėtis Europos žmo- 
mesį kreipia į bulgarų ar .nių veiklaus bendradarbia- 
raiją, nes jai gali tekti pir-jvimo Vakarų gynimo. Jei 
mai susiimti su savo arti- pasakysi vokiečiui, prancu

Tos dainų šventės turėjo 
įvykti visose trijose Baltijos 
respublikose vienu ir tuo 
pačiu metu, mat jų laisvės 
užsmaugimas įvyko vieną ir 
tą pačią dieną. Latvijos 
dainų šventėje turėjo daly
vauti 1,400 chorų su 72,600 
dainininkų. Kiek vėliau 
skaitlinė buvo patikslinta, 
būtent pasakyta, kad daly
vaus 937 mišrus chorai su 
37,606 dainininkais ir 778 
vaikų chorai su 36,704 da
lyviais.

“Latvju Žinąs,” nusiklau
siusios Rygos radio prane
šimų, štai ką rašo apie bu
vusią Rygoje šventę:

lioną paruoštų karui ir ge
rai ginkluotų vyrų. Ir ap
ginklavimas ir uniformos 
standardizuotos ir yra so
vietiškos kilmės. Šios ar
mijos aprūpintos sovieti
niais tankais T-34 su 155 
milimetrų pabūklais (anuo
tomis), įtaisytais automatiš
kai besisukančiuose bokšte- jėgas mažai težinoma, ta-

arti-
miausiais kaimynais—grai
kais, turkais ir jugoslavais.

zui, italui, olandui, ar bel
gui, kad jis turės pereiti

Apie vengru ginkluotas P“ bolševiką okupaciją,

liuose. Minėti T-34 tankai 
esą geriausi iš visų iki šiol 
išrastų.

čiau ir ši armija turi apsčiai 
tankų, be to, vengrus rusai 
miklina aviacijai ir mažiau 

iš-Lenkijos armija esantiipėstininkijai. Trūksta 
stipriausia. Po jos seka če- (samesnių žinių apie rumu- 
koslovakų, bulgarų, vengrų, nų ir albanu armijas.

• VI A* -rumunų ir albanų. Žinovai 
tvirtina,. kad Lenkijos ka
riuomenė esanti ir pavojin-

Visų paminėtų kraštų ar
mijos savo sudėty turi ne
mažiau 8 tankų divizijų.

giausia Europoje.. Ir cecho-1 Kiekvienas kautynių viene- 
slovakai turi visai neblogą tas aprūpintas sovietiniais 
kariuomenę, Čechoslovaki-{ karininkais patarėjais. Tų 
ja valdo geriausiai sutvar-|armijų išorinė išvaizda ir 

“kytą karo pramonę, čia di-i vidujinis susitvarkymas ne- 
deliais kiekiais gamina tan- • siskiria nuo sovietinių gink- 
kus, artilerijos pabūklus ir .luotų pajėgų išvaizdos ir 
vykdo sovietinio gi nklavi- tvarkos.

Jungtinių Tautų Organi
zacijos (JTO) ekonomi
niams ir socialiniams klau
simams tarybos rugpjūčio 
15 d. posėdy Anglijos at
stovas ir vėl iškėlė vergų 
darbo klausimą Rusijoj ir 
pareikalavo, kad Maskva 
pristatytų laisvam pasauliui 
įrodymų, jog Rusijoj tikrai 
nėra vergų stovyklų ir ver
gais traktuojamų žmonių. 
Anglas pareiškė:

“Daug tūkstančių Sovietų 
žmonių liudija ir atpasakoja 
daug baisių ir šiurpių dalykų 
apie priverstino darbo sto
vyklas ir jose laikomus ver
gus. Maskvos vyriausybė pri
valo įrodyti, kad Sovietuose 
nėra vergų.”

Laukite kada ji įrodys. O 
tuo tarpu iš 16 milionų Ru
sijos vergų kas metai mirš
ta daugiau nei trečdalis.

DINGO “IŠLAISVINTŲ”
TAUTŲ DŽIAUGSMAS

“Iš kaimų atvyko 9.000, gi iš 
Rygos—12,000 dainininkų, jų 
tarpe nemažaf vaikų, tokių, 
kaip Liepojaus vaikų prieglau
dos 6 metų amžiaus dainininkų.
O pati šventė ? Ji panaši į 
kaimo dainuškininkų dainavi
mų. čia girdėjome iš Glinkos 
operos *1van Susanin’ ariją: 
‘Šiaušia, siausta . . .” (seniau: 
‘Nas ntsky car’). Įgulos cho
ras, girdėjosi viršininkų ko
mandos, sudainavo ‘Rodina Mo
ja’ (‘Mano Gimtinė’). Toliau 
sekė latviški originaliniai kuri-jL 
niai apie Stalinų. ... Po per- * 
traukos sekė kruvinos momen
tai pritaikintos dainuškos, pa
vyzdžiui, ‘Rankas šalin nuo Ko
rėjos.’ . . . Toliau Peterio Silos 
Taika nugalės karų.’ šioj dai
noj yra toks posmas: ‘Visi mes. 
kaip vienas žmogus, atmetame 
Wall Stryto vilkų smurtą, 
mums įkvėpimą teikia Stalinas. 
... Jo vardas reiškia šviesą ir 
laisvę’.”

Politinis Realizmas*
Frankiniuose Marškiniuose

Amerikos katalikų bažny
čios ierarchija sunkiai pluš
ta, kad Ispanijos diktato
rius Franko gautų iš Ame
rikos iždo paramos savo re-

nimas reikalauja laikinai su
derinti normaliais laikais 
sunkiai suderinamus dalykus. 
Neužmirškime su kuo turime 
reikalų. ...” •>,

Tas Suderinimas nesudė-' 
rinamų dalykų butų ne kas

zimui išlaikyti ir dar kie- y^ kai fašistinę
eiau pajungi. Ispanijos b y į iJltirusišk, koa. 
žmones. Amerikos kongresas; k tuo ,)udu ..su8tiprin.

ti Vakarus galimame kon
flikte su Maskva. O įtrau
kimas į koaliciją Amerikai

Penkeriopai daugiau ga
lima butų tų parodijų į me
ną pacituoti, bet gaila vie
tos, nes jos nedaug turime. 
Tai bent šventė. Bet kurgi 
dingo žadėtieji 72,600 dai
nininkų? Visa tai, kaip 
viskas pas bolševikus, buvo 
tik melas, propagandinė 
suktybė. Galimas dalykas,

Skaitytojai prisimena mū
siškių bolševikų spaudos 

. pasigyrimus, kaip šiais me
tais busianti įrodyta didžiu-
U Lietuvos pažanga ir jos Rd ..,iaudies.. ^ria^ybė 
kvltunms pakilimas, komu- .
nistų režimui ir tvarkai te
nai esant Tuo įrodymu tu
rėjo būti laukiamoji Lietu
vos dainų šventė. Dainų 
šventė turėjo įvykti šiemet 
liepos 21 dieną, Vilniuje, 
Lietuvos į Sovietų Sąjungą 
įjungimo dešimtmečiui pa
minėti. Bolševikai rašė, kad

pabijojo skaitlingos liau
dies šventėje susitelkimo, 
todėl apsiribojo vaikais ir 
miestų dainininkais. Betgi 
svarbu, kad pats okupantas 
pasilinksmino, pasidžiaugė 
savo laimėjimu ir dideliu 
grobiu. Lauksime, kada gi 
musų bolševikai pradės gir

ir bažnytiniai chorai toje tis vilniške dainų švente?

jau nutarė duoti Ispanijos 
diktatoriui 62 milionų do- 
erių paskolą. Jei tiek pi
nigų tikrai butų paskirta, 
Ispanijos diktatūra butų su
stiprinta ir kruvinasis Ispa
nijos liaudies budelis sėdė
tų stipriau savo vogtame 
soste.

Kai kuriems katalikams 
ne visai patogu yra tiesiog 
pasisakyti už fašistinį dik
tatorių Franko. Tokie žmo
nės dangstosi “politiniu re
alizmu,” sako reikia “vi
siems jungtis” prieš totali
tarinį bolševizmą ir nerei
kia žiūrėti, ar tos antimas- 
kvinės koalicijos dalyvių 
rankos yra švarios ar ne. 
Vienas tokių gen. Franko 
“realistinių” klapčiukų yra 
p. K. Mockus. Jis “Darbi
ninke” sako:

“Nenorime čia reikšti jo
kių simpatijų Madrido dik
tatoriui (tų daryti jis palieka 
p r a 1 o t u i Urbanavičiui — 
J. D.), tačiau norime at
kreipti dėmesį į reikalų pa
rodyti šiuo kritišku momentu 
daugiau politinio realizmo... 
stovime didžiulio konflikto 
akivaizdoje ... to konflikto 
metu beliks tik du pasaulinio 
masto frontai ir todėl gyve-

kaštuotų ne tuos “menkus’ 
62,000,000 dolerių, bet ke
lis kartus tiek, kad fašisti
nių erkių nu jodyta ir nusu
sinta Ispanija galėtų apsi- 

1 ginkluoti ir būti šiek tiek 
stipras koalicijos dalyvis.

Vardan oolitinio realiz
mo’’ Amerika turėtų duoti 
pinigus režimui, kure yra 
diametraliai priešingas 
Amerikos tvarkai ir Ameri
kos šaliai. O ką už tai 
Amerika gautų mainais? 
Nieko. Visišką nieką. Gal 
tik kardinolai čia karščiau 
melstųsi, o šiaip tie pinigai 
butų numesti į balą ir butų 
moralinė našta, nes kada 
nore Ispanijos liaudis nusi
kratys savo budelių ir tada 
ji prisimins, kas rėmė ir pe
nėjo jos išnaudotojus ir pa
vergėjus.

| Ispanijos “klausimą” 
patartina ir p. K. Mockui 
žiūrėti “realistiškai,” o ne 
šmugelniškai. Jei jau lai
kytis “politinio realizmo,” 
tai kodėl nepaklausti, ku
riems galams Ispanija yra 
reikalinga Vakarų koalici-

bet Amerika vėliau iš ispa 
niškų bazių jį “išvaduos,” 
tai bet kuris iš tų žmonių 
pasakys “ačiū” ir pradės 
žiūrėti, kaip jam iš tokios 
Vakarų koalicijos ištrukti, 
kad nereiktų patirti nei 
okupacijos nei išvadavimo.
Maskva siekia “neutrali
zuoti” Europą, o “ispaniš
kų bazių’’ plepiai Maskvai! 
padeda varyti tą “neutralu- susigundė ir 
mo” propagandą.

Taigi, žiūrint visai realis
tiškai, Ispanijai neverta 
duoti nė vieno cento. Ne
verta juo labiau, kad ten 
yra režimas, kuris yra gry
niausias Hitlerio-Mussoli- 
nio dvasios kūdikis, gavęs, 
šalia to, Romos katalikų 
bažnyčios kardinolų ir vys
kupų laiminimą. Tokį re
žimą remti ir mainais nieko 
negauti, butų kvailystė, o 
ne “politinis realizmas.”

O jeigu įvyktų nelaimė ir 
Europa butų rusų okupuota, 
tai kaip tada? Tokiame at
sitikime generolas Franko, 
nerems nenoroms, bus de
mokratijų pusėje, nes ki
taip jis susilauks galo iš 
bolševikų rankų. O tada ir 
jo “bazės” bus atviros 
Amerikai. Mokėti už tą, ką

da nepaskelbtą Tretįjį Pasaulio 
Karą. Mes nesame įprastame, 
tradiciniame kare. Bet prieš 
mus jau vedamas taip pat tik
ras karas, lyg tarsi Sovietų Są
junga jau butų paskelbusi ka
rą, iškėlusi savo vėliavas. . . .”%

Dėl Korėjos karo gub. 
Dewey sako, kad tai yra tik 
vienas, nežymus bolševizmo 
ofensyvos frontas. Toks 
yra “gyvenimo faktas.” 
Maskvos diktatūra dar 1946 
metais, Stalino įsakymu pri
imdama naują penkių metų 
planą, pasisakė už karą ir 
pradėjo jį ruošti, kartu vog
dama visur, kur tik ką ga
lėjo, kad save apstačius 
kolonijomis ir priverstinais 
sąjungininkais. Su tuo gy
venimo faktu norom neno
rom tenka skaitytis ir arba 
nusilenkti, arba priešintis 
Maskvos užmačioms viso
mis priemonėmis.

x
$10,000 Išdavystei

Po “Vilnies’’ ubagavimų 
Laisvė” suda

ryti sau “karo fondą” ir pa
skelbė 10 tūkstančių dole
rių vajų. “Laisvė” prane
ša, kad ta suma jau greit ir 
busianti surinkta. Ištikimi 
“laisviečiai” duoda ir nesi
gaili.

konflikte ir kituose pana
šiuose konfliktuose; reika
lauja priešintis visokiems 
“užgerinimams” bet kokio
je formoje ir reikalauja dė
ti pastangas kylančius kon
fliktus spręsti taikiu budu.

Europos Asamblėja (par
lamentų atstovybės) neabe
jojamai šitai deklaracijai 
pritars ir visos Europos val
stybės bus pasisakiusios už 
Ameriką, prieš Maskvos ag
resiją Korėjos susikirtime. 
Bolševikų melaginga propa
ganda neranda “kostume- 
rių” Euro}X)s demokratiškoj 
visuomenėj.

x
Kašmiro Problema

Indija ir Pakistanas nie
kaip negali susitarti, kaip 
spręsti Kašmiro provincijos 
likimą. Dabar toje provin
cijoje jau kuris laikas pa
skelbtos “paliaubos,” bet ir 
Indija ir Pakistanas ten lai
ko kariuomenę, kuri yra pa
siruošusi imtynėms. “Prin
cipe” Kašmiro klausimas 
nutarta spręsti plebiscito 
keliu, žmonių pasisakymu, 
bet praktiškai klausimas 
nejuda iš vietos. Indijos 
vadas Nehru reikalauja, 
kad pirm negu ten bus pa
skelbtas plebiscitas, Jungti
nių Tautų organizacija nu
spręstų, kas ten prieš tris 
metus buvo agresorius. . . .

Indija nesenai siūlėsi tar
pininkauti Korėjos konflik
te, o Indijos vadas pasakė 
puikių žodžių dėl Azijos 
tautų galvosenos. Kašmire 
Indijos vadas turi puikiau
sią progą savo aukštą filo
sofiją pritaikinti ir surasti 
taikų sprendimą tam gana 
nepainiam klausimui baig
ti. Po Kašmiro priklauso
mybės išsprendimo ir Indi
ja ir Pakistanas galėtų jau-

Bet, kaip Vilnies, taipigtjg saugjau jr galėtų vįe. 
T Laisves rėmėja, turėtų iau daIyvauti pasauli- 
jau žinoti, kad jie duoda pi
nigus išdavystei, duoda ju- 
došiams, kurie visai atvirai 
išduoda Ameriką; duoda 
žmonėms, kurie poteriauja 
apie taiką, bet remia agre
siją Korėjoj; duoda veid
mainiams, kurie patys neti
ki nė vieno žodžio, ką jie 
rašo.

nių klausimų sprendimuo
se. Neišsprendus Kašmiro 
ginčo, Indijos pamokslinin- 
kavimas skamba gana tuš
čiai.

x
Vėl Formose

Formozos klausimas virs
ta nemažu galvos skaudčji-

Atrodo, kad lietuvių bol-!mu- Amerika paskelbė, 
ševikų tarpe nebėra pajė- kad jos 7-asis karo laivynas 
giančiųv galvoti žmonių. Pacifike neleis kinų korau- 
Štai, amerikiečių “progre- nistams Formozą okupuoti, 
šyvių” ir kitokių bolševi- Gen. MacArthur buvo nu-

Fraoko ir nenorėdamas tu
rės duoti, butų ne realiz
mas, bet pinigų mėtymas.

Ponas K. Mockus savo 
“politinio realizmo” pa
mokslą taiko socialistams ir 
primena Nenni, Grotewohl 
ir kitus socialistus, kurie 
faktiškai talkininkauja bol
ševikams. Tragiškas dar 
binįnkų judėjimo suskili
mas, deja, yra dar neišgy
ventas faktas. Bet tik akli 
ar veidmainiški “realistai” 
nemato, jog Vakarų Euro
pos gynimo idėja ir našta 
šiandien yra Anglijos, 
Prancūzijos ir kitų šalių so
cialistų nešama. Atimkim 
iš Europos demokratijos 
fronto Anglijos, Prancūzijos, 
Belgijos ir kitų kraštų so
cialistines partijas, kas iš 
jo beliks? Bet jeigu į tą 
frontą įjungti kruviną de
mokratų ir socialistų žudiką 
Franko, tai ar tas frontas 
sustiprės? Jei p. Mockus 
mano, kad taip, tai politi
nio realizmo supratimas jo 
galvoje nėra nė nakvojęs.

kuojančių tarpe eina bruz
dėjimas, aiškinimasis. Bet 
lietuviškų maskvinių tarpe 
ramu—Bimbos juos melžia 
ir kala jiems į galvą Mask
vos melus, o jie, kaip ver 
šiukai, dolerius duoda ir 
džiaugiasi, kad Maskvos 
apginkluoti bolševikai mu
sų karius žudo. Matomai, 
lietuviški bolševikai galuti
nai apsivalė nuo galvojan
čio elemento ir jų eilėse Ii 
ko žmonės, kurių smegenys 
yra užsiteršę ir jie gyvena 
amžinose sutemose.

x
Deklaracija

Europos socialistų inicia
tyva (anglų Maurjce Edel 
man, belgų Henri Rollin ir 
Victor Larock) Europos 
Asamblėja, kuri posėdžiau
ja Strasbourgo mieste, svar 
sto ir neabejojamai priims 
fleklaraciją prieš agresiją ir 
aiškiai

vykęs pas čankaišeką susi
tarti dėl tos salos gynimo 
su kinų nacionalistais. For- 
moza Amerikos užsienių 
politikoj susipynė su Korė
jos gynimu nuo agresorių.

Gaunasi pavojinga pai
niava. Rusija kursto ko
munistinę Kiniją pradėti 
kautynes su Amerikos karo 
laivynu dėl Formozos. Jei 
Maskvai pasisektų supiudy- 
ti Kiniją su Amerika, dar 
daugiau Amerikos kariuo
menės butų įtraukta į Azi
jos kautynes ir rusai turėtų 
daugiau judėjimo laisvės 
Europoje ar Viduriniuose 
Rytuose.

Atr<xlo, kad hutų buvę 
daug išmintingiau duoti 
čaokaišekui ginklų, kad- jis 
paU galėtų ginti Formozą, 
o Amerika butų galėjusi 
skaityti save neutralia dėl
to*. sakei likimo, o dabar 
rimto* siūlomu Formozos

....... pl*palingam “spren-
Europos socialistai reika dimui” 

lauja remti Jungtinių Tau 1 
tų organizaciją KorejotJ

o o.-1 mazgoti ofi- 
iiiai rankas dai j<w likimo.

—J. D.
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70 MOKAS NBPBUOA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAB MURO RAiO
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Kas Girdėt Z^ll ♦ • ATIDENGS PAMINKLĄ ŽUVUSIEMS LAKŪNAMS | 1^1 <« 1 1 1 ••
vhicagoie rhiladebmios Naujienos

Piknikai ir Plaukeliai bažnyčia ne-
Chicago j rugpiučio 20 d., Matvt . kl . • npi

buvo tuo ypatinga, kad nė l j- i • • ’ •
Kk™d!e,».“e- tb į galvą apietai, kad da

nos,” “Sandara,” šv. Jurgio i • • • j„ ’ •• n- »vos laisvinimas iš raudono-F Brjdg*p°rį\ Jį j° caro vergijos. Ir, matyt,
L“*.1*... Klub?8-nei klebonas, nei kardino-
Erzvilkiecią Klubas, sy. , Bįn eva elijO6
Kazuniero vienuolyno re- apie ui k<( Kristus
mejy draugija ir keletas dėjo išganymą. Kristus nu- 
maaenių organizaeiją. rodž kkus darbua> kurfe

“Naujienų” parengimas, danguje įrašomi j kredito 
žinoma, buvo iš visų di- UP6- Prie tokių darbų pri- 
dziausias. Labai silpnai te klauso BALF’o Tag Day. 
pavyko vienuolyno rėmė-,8* kardinolas neparagino 
joms. Visi piknikai butų'nei kunigų, nei parapijonų ArUngton nacionalinėse kapinėse šias dienas buvo atidengtas paminklas 

Amerikos lakūnams, kurie buvo nužudyti Jugoslavijoj 1946 metais. Dabar Jugoslavi
ja Amerikos lakūnę nebešaudo, nes susipyko su Maskva.

Laikraičio Bankrotu bininkai iš savo pusės žada
Šią metą praėję ^’piŠeSS

ladelphyoje, vadovaujant Bvaiky(j. Tačiau> atsime.
A. Gražumui, buvo prade- nant Koi-gjog įvykius, vargu 
tas tarti juoką laikmatisnorįs ui darytj 

Vabo, kuns jau pirmąją- Greičiausiai ji pasitenkins

tą dieną pasidarbuoti savo 
skurstančių tautiečių nau 
dai.

žymiai geriau pavykę, jei 
oras būt buvęs šiltesnis.
Pakėlė Algas

Gaišiųjų Chicagos stock- 
yaidų darbininkai derybo
se su kompanijomis laimė
jo po 11c valandoj dau
giau. Algų pakėlimas įėjo 
galion nuo rugpiučio 11 d.
Mat tą dieną baigėsi kon
traktas. Iki tos dienos nau
jas kontraktas nebuvo su- šeimyną pasitiko

Tag Day įvyks rugsėjo 15 kompanija buvo nutiesus;buvo išleista $210, kaip jus vienus metus atliktų apie 
dieną. šaką iki tos vietos, kur ste-'ir sakote Bet jeigu suvar- $300 su viršum.

buklas turėjo įvykti. Paga- toti produktai butų parduo- Užsigauti dėl kritikos nė- 
liau atėjo vidudienis, išmu- ti varant biznį, tai butų at- ra pagrindo, nes tik tie 
šė 12 vai., kada Panelė.nešę $400 pinigų. Taigi, žmonės eina pirmyn, kurie 
Švenčiausia turėjo pasiro tokiu budu mano buvo ap- mokosi iš kritikos. Žinoma, 

sirikta ir už tą aš labai at- yra žmonių, kurie kritikos

Negras Pasitiko 
Tremtinių Šeimyną

darytas. Buvo kilę gandų, 
kad gali kilti streikas. Bet 
derybos sklandžiai tęsėsi ir 
po kontrakto pasibaigimo ir 
laimingai susiderėta, 
ląnžio Paranįjonus

Marąuette Parko lietuvių 
parapijos lapelyje “Nativity 
News” pranešime apie pa 
rapijos pikniką parapijo- 
nams padarytas toks įspėji
mas: “Mėginsime atkreipti 
dėmesį, kas piknike daly
vaus ir kas nedalyvaus. Ti
kimės matyti visus Vytauto 
darže.”

Taigi nebūti parapijos 
piknike reiškia užsitraukti 
kunigu nemalonę.

Kai ateis BALF’o Tag 
Day, tai kunigai nedarys 
įspėjimo, panašaus į viršu
je cituotą.

Nesenai vienon Chicagos, . .. .
stotin atvykus traukiniui su , nepasuode. Nie-
tremtiniais daugelio nusi kas nieko ypatingo neinate, 
stebėjimui vieną tremtiniųfarmerka kun jau pen- 

negras ; s 8y*ę,us buvo pasikalbę-

me numeryje atrado "nau
jieną,” kad socialdemokra
tai ant virvės balansuoja 
taip Rytų ir Yakarų. Ne
žiūrint pasirinktosios kryp
ties, atrodė, kad “Valio” iš-
silaikys nes faktinis jo Jei ; Miri Franeaka Kul.ta.kMti 
dejas buvo sv. Kazimiero Tjk wįe 40
Papuos vadovybes Įkurta met mirė ^„.^3 Kal. 
BMV spaustuve. Todėl šiam ,vjIKkaitė.&penshade. Jau- 
juoką laikraščiui buvo uo- na budama ‘ daty vav0 lietu.
liai renkama prenumerata . kuIturiniame veikime, 
ir skeĮbmai. Tačiau Phi-,p^jko dvi dukrelee> visai 
ladelphi^je laikinis netu-,j ketvertą metų k
re jo pasisekimo. Po dviejų < toi pat du
numerių išleidimo paaiške- r r
jo, kad nežiūrint nuosavos 
spaustuvės laikraštis išsilai
kyti negalės. Galutinai, ne
sutvarkęs laikraščio reika- i 
lų, “Valio” redaktorius iš
,vyko redaguoti kuniginį sa- nau/nejneža išakyrU8 ke.

lėtą dolerių organizacijom. 
Butų gerai, kad šį rudenį

pavardžių susižymėjimu at
silankiusių j pikniką.

K. Tautkui.

WILKES KAURE, PA.

broliu ir vyrą.

Dabar vasaros laiku ma
žai kas dirbama lietuvių 

Keletas piknikų 
Bet jie nieko

vaitraštį “Ameriką.”

Praėjus keliems 
siams šv. Kazimiero parapi-I didesnės organizacijos su
jos įkurta BMV spaustuvė,'rengtų kultūrinių parengi- 
neturėdama visiškai jokio mų. Rodos spėkų randas 
darbo, pasijuto stovinti gana, jei tik sutelkti į ben- 
prieš bankrotą. Norėdama
bent dalį išgelbėti klebono 
I. Valančiuno investuotų 
$5,000 pinigų, spaustuvės ties išvažiavo į didmiesčius, 
kompanijonai padavė į vie- Bet keletas dar dirba čia. 
tos anglų didžiausią dien-'Jie dabar susipažinę su sp
ragi “Innuirer.” turintį mi-.'linkybėmis, Ui turėtų įsi 
Jioną skaitytojų, skelbimą jungti į veiklą. Jie veik vi-

mene-
labai nemyli. Kritika yra 
kelias pirmyn į gerąją pusę.

ninkas sako kad vis1‘Ta?Mano ™"“ kad kta- 
"" aLu“ Įbas augtų, klestėtų ir finan

si prašau.

Bet toliau klubo
Jis ia šeimVną ir nusivedė? j“8' su Panek Švenčiausia 

,jir kun visą rytą su artimaiNptpko <ai£ninti ar tas nw-'u nuri su aiuinai sutiko su tuo darbu. • glgKai Dutų stprus, o Kada
£tbuvo'sponswfe sZ^ -vo išpuoštoje įtinka be? ku^ narį nelai-

Neteko”0> ^“irttao^Pa^d ta^"paX b^S * ™
šorį pavadavo. ______ ___
žinoti nei tos šeimynos tau
tybės.

drą darbą. _____ •
Keletas atvykusių iš trem-

Nusistebėjo 
Vi

Nesenai iš užjūrio atvy
kęs tremtinys nusistebėjo 
Chicagos vėsiu oru. Pasa
koja, kad Europoj buvusi 
labai karšta vasara. Lietaus 
buvę pusėtinai, bet dėl to
kių kaitrų buvę permaža. 
Stebuklingas Stebuklas

Taip, toks stebuklingas 
stebuklas įvyko. Įvyko per 
Žolinę Wisconsino valsti
joj, Necedah miestelyje. 
Jau esu rašęs, kad ten tą 
dieną vienai farmerkai jau

nelė Švenčiausia apsireiš
kus. Apie tai ji paskelbė 
minioms per garsiakalbį. 
Panelė Švenčiausia raginus 
melstis, karštai melstis už 
taiką, nes laiko jau nedaug 
belikę.

Dvasiškąja nepripažino , 
jos stebuklo. Išeina lyg 
stebuklingas stebuklas.

Chicagos kardinolo orga
nas “The New World” pa
peikė katalikus už lengvati
kybę. Papeikė ir pasauli
nius laikraštininkus, kurie 
smalsavo ir atvyko su viso 
kiais aparatais.

Tai mat pasauliečiai nie-

panaikintos, ir jeigu kas 
nori tų panų, tai gali susi
dėti po doleri kitą ir susi
rengti sau draugiškas pariu- 
kes iš savo kišeniaus, o ne 
klubo pinigus leisti. Su tuo 
ir aš pilnai sutinku. Sako
te, kad jos jau buvo rtnaria- 
mos per 9 metus. Taip, 
klaidos buvo daromos zper 
9 metus, bet atėjo laikas, 
kad mes tas klaidas turime 
panaikinti. Pirmininkas ga! 
nežinote, kad kada klubas 
atidarė savo namą, tai ne
turėjo ižde pinigų, o darbų 
'buvo labai daug ir darbi-

pasinaudoti klubo parama 
Mes visi turime būti, kaip 
geri ūkininkai arba pirk
liai. L«1>OTZ1 01111*1 

AUIIC ilUII, na vu>.nau uv ▼
nas grūdas, nė vienas cen-

Tame pat lapelyje prane- sykiu turėjo apsireikš-
Vari ner rvirrnoii nilS- .. v. _ A____ Z-_____r-________šama, kad per pirmąjį Pus

metį parapija turėjus paja 
mų 25 tūkstančius dolerių. 
Pajamos žymios dėlto, kad 
eina vajus naujos bažnyčios 
fondui. Tame fonde jau 
esą 150,000 dolerių. Iš jų 
esą investuota 40 tūkstan
čių dolerių į US bonus, ku
rie neša 2 su puse nuoš.. 
o 110,000 dolerių esą inves
tuota į Chicagos arkivysku 
pijos bonus, kurie neša tik 
1 su ketvirtadaliu nuoš.

Toliau štai kas dar įdo
maus tame lapelyje sako
ma: “Laike kun. P. Lapelio 
laidotuvių klebonas kalbė
jo su kardinolu naujos baž
nyčios reikalu. Kardinolas

ti Panelė švenčiausia. Gan
das apie tai plačiai buvo 
pasklidęs. Todėl jau prieš 
Žolinę minios ten ėmė rink
tis. Vietinis vyskupas ir 
Chicagos kardinolas žmo- 
pes draudė ten vykti. Bet 
to paties kardinolo organas 
pripažino, kad ten buvo su
sirinkę apie 80,000 žmonių. 
Buvo susirinkę aklų ir ki
tokių ligonių. Privažiavo ir 
laikraščių reporterių su vi
sokiais aparatais, kad Pa
nelę švenčiausią nufotogra
favus ir jos pareiškimą už
rekordavus. Po visą apie- 
linkę buvo išvedžioti gar
siakalbiai, kad pranešimai 
visiems susirinkusiems bu-

ninkų reikėjo eiti prašinėti, 
kaip negali dvasiški jai įtik- kad padirbėtų. Bet tada 
ti. Anuomet peikė pasauli- VKa darbininkai dirbo •- 

nę spaudą, kad ignoravo
Fatimos stebuklas, o dabar 
peikia, kam taip prisirengė, 
kad visokiais budais ste 
buklą užrekordavus.

Laisvamanis.

HARTFORD, CONN.

tas nenubyrėtų į šalį, bet apie spaustuvės pardavimą, si yra lankę mokyklas, tai 
butų sunaudotas jy pačių 
naudai. Mes visi klubo na
riai irgi esame tie ūkininkai 
ir turime žiūrėti, kad nė 
vienas centas nebūtų mėto
mas bereikalingai atskirų 
asmenų naudai.

Taigi dar kartą atsipra
šau labai, jei kuriuos aš už
gavau savo pareiškimais.
Tą padariau mylėdamas sa
vos klubą.

' —;— t butų didelė pagalba lietu-
Atvykęs į Philadelphiją vių spėkoms.

pareiškė, kad už pusę mi- tų girdimi. Geležinkelio

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS bu paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; sa žodžių linksniute, su gramatika ir au 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau- 
tuvėn, pas siuvėjų, pas daktarų, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, koriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvay So. Boston 27, Mota.

Gerbiama “Keleivio” re
dakcija! Leiskite man dar 
vieną kartą žodį tarti dėl 
Lietuvių Piliečių Klubo pir
mininko S. Morkaus prie
kaištų mano tilpusiai ko
respondencijai “Keleivyje,” 
kovo 8 d., kritikuojant kai 
kuriuos asmenis už išlaidu
mą.

Pirmiausiai noriu paste
bėti, kad pirm. Morkus il
gokai tylėjo ir neatsakė į 
mano korespondenciją, net 
per 5 mėnesius. Tik dabar 
pareiškė savo nepasitenki
nimą tąja korespondencija.

Kitas dalykas, aš neturė
jau jokio tikslo ir noro nie
ko bereikalingai užgauti ar 
kritikuoti, parašiau viską, 
kas atsitiko tame susirinki
me. Vieną klaidą esu pa
daręs, už kurią dabar atsi
prašau, nes įvyko šitaip: 
Einant karštom diskusijom 
ir ginčam dėl tos surengtos 
Kalėdų pariukės, buvo pra
nešta, kad buvo išleista 
$400, bet vėliau sužinojau 
iš iždininko raporto, kad

uz
dyka kožną. šeštadienį ii; 
kada reikėjo, taigi gale me
tų jiems už tą sunkų darbs 
buvo duodama po mažą 
prezentą ir tą pariukę su
rengdavo. Tas buvo tvar 
koje. Bet šiandien, pirmi 
ninkas gerai žino, visa val
dyba, direktoriai yra apmo
kami. Taip pat darbinin
kai kada dirba gauna po $1 
į valandą ir daugiau. Tai 
už ką jiems- turi būti rengia 
mos parės? Butų geriau, 
jei pinigai, leidžiami tų pa- 
rių ruošimui, butų paskirti 
invalidams nariams, kurie 
yra ligoniai ir kuriems yra 
labai reikalinga finansinė 
pagalba jų kasdieniniame 
gyvenime.

Žodis dėl buvusio klubo 
radio pusvalandžio. Visi 
nariai rėmė ir norėjo turėti 
radio pusvalandį klubui va
dovaujant. Bet klubas sa
vo radio pusvalandžio ne 
turėjo, o tik finansavo kitą 
žmogų klubo pinigais, o ki
ti nariai, kaip ir aš, to ne
žinojome. Žinojo tik keli 
asmenys, bet kitiems na
riams nieko nesakė. Tik 
kada buvo sužinota, tada 
buvo pakeista visa tvarka.

Kaslink darbininkų klu

Korespondentas. 

BROCKTON, lĖASS.

Lygiai prieš 3 metus at
vyko į Brocktoną su nema
ža šeima buvęs DP Vytau- 
tas Tamošaitis. Kaip ir 
kiekvienam tremtiniui, o 
ypač su skaitlinga šeima, 
nors ir Amerikoj kelias ne
buvo aksomu klotas įsikur
ti. Nuo pat pirmų dienų 
Tamošaičiams atvykus į 
Ameriką jie neieškojo leng
vo darbo, o dirbo tą, kas 
jiems pasiUikydavo. Tai 
taip per visus tuos 3 metus, 
sunkiai dirbdami, abu su 
žmona šiek tiek susitaupė, 
pajuto savo kojomis kiek 
atsparesnį gruntą ir Mon- 
telloje atidarė nedidelę 
maisto krautuvę.

Džiugu seniems, o ypač 
džiugu naujai atvykusiems 
lietuviams, kad jų draugas, 
buvęs DP, nepalūžo, savo 
sunkiai uždirbtų centų ne
paleido vėju ir pats pirmu
tinis iš naujai atvykusių 
šioje apielinkėje atidarė 
šiokį tokį biznį.

Reikai pridėti, kad Ta
mošaičiai ne vienai šeimai 
sudarė sąlygas atvykti į šį 
kraštą. Tamošaičiai ir da-

V A . . . X.. . ..- įbar daro nemažai tremti-
.m. — • A* 1 tikrai galima su-|niams patarnavimų ir tą
mažinti kai būna šokiai, (jaugurna tremtinių žino. 

------ darbininkai?bent dviem 
mažiausia, iš ko klubui per Korespondentas.

rašytojas Liudas Dovydė
nas turėjo visą eilę pasita
rimų su vietos visuomeni
ninkais, prekybininkais ir 
bendradarbiais. Buvo tar
tasi kultūrinės veiklos at
gaivinimo reikalais. Nori
ma įkurti Philadelphijoj 
Lietuvių Kulturinį Institu
tą, kurio tikslas butų Phi- 
ladelphijoje įsteigti di
džiausią pasauly lietuvių 
biblioteką. Joje butų sau- 
gojaftd -Mrfei pasaulin dieto- 
vių spaudos leidiniai.

Rugsėjo 3 d. bimbininkai 
ruošia Camdeno ir Phila
delphijos “pažangiųjų lie
tuvių organizacijų” vardu 
pikniką “Laisvei” paremti. 
Piknikas įvyks Olsen Park, 
Gloucester Heights, N. J. 
Į pikniką žada atvykti A. 
Bimba su savo pagelbinin- 
kais Andruliu, Pruseika ir 
ekspertu Dr. Kaškiaučiu.

Tokia bimbininkų de
monstracija įnešė susierzi
nimą į Philadelphijos lietu
vių tarpą. Girdėtis gandų

J. V. Stanisloveitis.

W1NN1PEG, CANADA

Kanados CCF lietuvių 
Manitoba grupė rengia šo
kius ir vakarienę šį šešta
dienį, rugsėjo 2 ČL, 8 vai. 
Bug gera lietuviška muzika. 
Parengimas ruošiamas vie
tiniame lietuvių klube, 240 
Manitoba Avė., Winnipeg 
mieste. ; -r

Sis parengimas daromas 
tikslu sukelti lėšų CCF rin
kiminei kampanijai ir kad 
supažindinus lietuvius su 
vietos CCF veikėjais ir kan
didatais. Kviečiame atsi
lankyti visus lietuvius, ku
riems rupi demokratiškas 
Kanados tvarkymasis ir 
darbo žmonių gerovė. Įžan
ga $1. Visus širdingai 
kviečiu CCF lietuvių grupės 
vardu.

Kazys Benium.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 

. . a , . . Tėvynė bus Tau labiau dė-
apie naujai atvykusių ir se- kinga> Aukas priima Ame- 
nųjų lietuvių ruošiamą pik- rikos Lietuvių Taryba ir jos 
niko pikietavimą. 0 bim- skyriai-

LAIKAS UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1951 Metamo
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios. ,

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti: 

“KELEIVIS”
636 East Broadvray -s- South Boston 27, Mass.

r



KELEIVIS, SO. BOSTON

laikraštinio popieriaus pa
reikalavimo Amerikoje. 
Ketchikane jau statomas 

~ i popieriaus išdirbimo fabri-• OrM°nLvalst.‘JasJ?nat?; P*®tu8> neg?, Os*° ar stoc^,kas. šita pramonės sritis 
nus Newb«rger u Heraldholmas. Keuhikan uoste! ikiai Skandi.
Tnbune straipsnyje Alas-, sakiausiom dienom tempe jįavijo. įšeįvjjaj. Toliau, 
ka Isvietintiems iškelia, ratura žemiau la laipsnių^ Kobuko ,iari
mint} apgyvendinti DPisalcio nebūna, palyginant - - -
Alaskoje. Senatorius gerai'su Berlyno šalčiais. Žuvų

Alaska Tremtiniams

pažįsta kalbamą teritoriją. 
Jis drauge su mirusiu Ka
nados ministerių pirminin
ku Mackenzie King’u daly
vavo Alaskos plento (AL- 
CAN) planavime ir keletą 
kartų pats lankėsi šitame 
pusiausalyje.

Alaska retai apgyvendin
tas kraštas, jos milžiniška
me plote, dvylika kartų di
desniame už New Yorko 
valstijos plotą, gyvena iš vi
so 130,000 žmonių. Treč
dalį jų sudaro indėnai ir es
kimai. Žinomas Amerikos 
karinis autoritetas, Billy 
Mitchell, orinės apsaugos 
pionierius, Alaską pavadi
no “svarbiausiu strateginiu 
punktu žemės vidury.” Bet 

.karui Korėjoje kilus, Alas
ka buvo saugoma visai 
menkom karinėm pajėgom. 
Begaliniai išraižyta Alas
kos pakraščių linija, su dau-

konservų industrijos centre 
Petersburge klimatas nežy
miai šaltesnis negu Rygoje.

Kuomi galėtų užsiimti 
imigrantai? Neskaitlingos 
ir retai pasitaikančios far- 
mos pereitais metais paga
mino žemės ūkio produktų 
$1,800,000 sumai. Neskai
tant gi cukraus, kavos, pi
pirų ir kt. Alaska Įveža že
mės ūkio produktų 17 su 
puse milionų dolerių su
mai. Tuo tarpu, kai tinka
mų žemdirbystei dirvų pa
čioje Alaskoje kiek tik no
ri. Tuzinas kiaušinių Seat- 
tle kainuoja 71 centas, 
Alaskoje gi jų kaina $1.20. 
Juru ir oro keliai tarpe 
Alaskos ir JV kiekvienu 
momentu gali būti perkirsti 
priešo aviacijos, o plentas 
pusantro tūkstančio mylių 
ilgio dar nėra tinkamai pri
taikintas, kad garantuotų

nės srities, atrasti yra as
besto klodai. Iš viso Alas
kos resursai veik visai ne
pajudinti. Dabar, kaip tik 
projektuojama yra pakeis
ti upės Yukon tėkmės kryp
tį per gigantišką tunelį prie 
Skegway. Šiuo laiku vy
riausybė skiria didžiules 
sumas Alaskos ginybai. 
Vien kareivinių statymui 
paskirta yra 135 milionai.

V.
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gybe fiordų ir užtakų, ii- aprūpinimą ir susisiekimą. 
—Maike, ar nori išgirsti kierką. Sako, gal įmestum gesnė vra užu žemės rutu- Karinės įgulos gali pasilikti

seną karunką 
kurpalio?

—Noriu.
—Nu, tai klausyk:
Vienas žodis—ne šneka; 
Viena boba—ne vaina. 

Kas dvi stos. 
Visados

Greičiau susipeš:
Viena plieks.
Kita rėks,

Kudlos tik dulkės . . .

ant naujo čia kokį kvoterį? Aš pa-;lio apskritumo ilgį. Di-
klausiau, ant kokios inten- džioji dalis pakraščių neap- 
cijos? O jis sako, kad tai gyvendinta. Stambus pa- 
dėl apšvietos. Girdi, “Lais-1 dalinys kiekvienu momen- 
vei’’ reikia 10 tūkstančių, tu gali būti išlaipintas bet 
Well, sakau, jeigu tu nori kurioje neapgyvendintoje 
apsišviesti, tai užsirašyk pakraščių dykumoje. Alas- 
“Keleivį.” Žinosi kas da- kos gubernatorius Emest 
rosi ant svieto, sakau, ir Gruening perspėja: “Nega- 
nereikės 10 tūkstančių. ‘Įima apginti tuštumos.” 

—O ką jis ant to? 'Alaskos gynybos vyriausias
Jie niokn CtoJvadas generolas Twening

Aš dainą žinau, tė-’ .|pritardamas tam daduria:
ve. Bet tėvas ją iškraipei. Ri A- Htoikiau^vo oot l“Apsig>nimo tikslu Alaska 

—Dabar, Maike, tokie K,a As įlenkiau savo por- yra reikalinga žmonių, pra-

be aprūpinimo. Newberge- 
ris primena, kad tik 55 my
lių Beringo sąsiauris skiria 
Alaską nuo Rusijos.

Tikriausiu elementu Alas- 
kai apgyvendinti tinka DP 
—ūkininkai. Pav., Lietuvos 
ūkininkai sėja avižas, mie
žius, puikiai pažįsta pieni
ninkystę. gyvulininkystę. 
Paminėtom ūkio šakom 
Alaska visiškai tinka. Vi
daus reikalų ministerijos 
daviniais žemdirbystės są
lygos Alaskoje maždaug 
atitinka North Dakotos, 
Minnesotos ir Wisconsino

RED. PASTABA.—Alas
ka žemės ukiui vargu tin
ka, nes vasara trumpa. 
Svarbiausia Alaskos pra
monė yra žvejyba, kailiai 
ir mineralai. Lietuviai ši
tose šakose neturi patyrimo. 
Mes žinome lietuvį (Kalen- 
kauską), kuris tarnaudamas 
armijoj buvo susižavėjęs 
Alaskos gamta ir įsikūrė 
tenai. Bet pabuvęs keletą 
metų, pabėgo. Washingto- 
no vyriausybė buvo anais 
metais perkėlusi Alaskon 
kelis šimtus farmerių šei
mų, kai sausra ir vėjas su
naikino jų farmas Jungtinė
se Valstybėse. Įkurdino 
juos Matanuškos upės klo
ny, kur derlingiausia žemė 
ir geriausis klimatas. Pa-

KOREJOS FRONTO VINGIAI

Karo pranešimuose vienaip vien užtinkame vardus mies
tą: Taegu. Pusan. Pohang. Masan, Chinju ir kitą. Ties 
tais miestais riestame Korėjos fronte dar vis eina kruvi
ni mūšiai.

Įdomus Dalykai
‘Ką Man Reiškia Chemija?’ ;koholio lempose. Be to, jį 

_ .. ...... vartoja darant lakus, dena-
navas. ™ pd,etls A^rage kuruojant paprastą (geria-

statvdino namus davė sėk- F13?’ Paziu^edamas } s} pus- ma) alkoholį ir žiemą pila
statydino namus, aave šen j spausdintą dažais, pa- : ailtomohi1i,i radiatoriui
lų, įrankių ir gyvulių. Bet darytais chemišku budu ir t futom°bl*lų radiatorius,
po metų apie pusė jų pali- susjVarstydamas batus, ku- neuz^a^U-
ko viską ir_ pabėgo. Ne- 0(ja huvo išdirbta che- Antra rūšis alkoholio vra 
lPr,atę žmones tenai negali mišRai vadinama ethvl aleohol.’.Jo
pakelti uodų. Antras da
J y kas. daug- ko stinga ir ne-

Jis pažiūrėjęs pro lango mažiausia dalelė susideda 
chemišku iš anglies (carboni atomu.vvozl »1 Vt’t o pa vi oi y v«j

čėsai, kad visi viską kraipo. C1J^’ _Pas,eTn.la^ . nuo ^aro monės ir žemdirbystės, di- 
Žhirėk, bulšiai ištraukė iš TlaSV Ar uF^T.deSniam te negu dabar

kažin kur seną pikčerį, ku- na§ • neorisiunčia jums yraf - - , sąlygom Alaskoje vra iki
ns neįrodo noi* kursi J P J siūlo nat- y? J *p perpe tą ą daUgjau genvičių, jeigu rei- A1g, * i i? 2,000,000 akrų žemės tin-
zmones einančius tiltu per , • , *•<> A •• i raukti Alaskon DP, labiau ’ ’ *. _ . -p,_  .. . kia ubagauti? O lis sako, . . . - n vi:vieną nvę Prancūzijoj, }de- Staiinas np Wall k ’ pripratusius prie salto kli-
jo tą pikčerį į savo gazietas ^Hstag. jfe . . ♦ mato. Šiaurinė Europa tuo
ir parašė, kad tai esąs Ame- P . Z Vu/naSL Ve tarpu Pydyta žmonių,
rikos vaiskas dabar paimtas į . anądien iis atsiuntė kurie laukia progos persi'
į nevalią ir varomas į Šiau- \ J *•.............. e kelti Amerikon. Tai šuo
res Korėją. Na, tai paša- • f, .. ,. .... miai, latviai, lietuviai, esar aa „e iškraipė >?« •£

blznB? ' tavoti Amerikos darbinio- “ S°V','e M t,ronIJ“-
kai atsisakė tuos vėžius iš- ™ ,m-az°” .da1,8 T
lioduot. Ir šipas turėjo ,k‘a% dakartln‘am .?P bl‘ 
plaukti atgal su vėžiais. O l,ul’.tefa,e? Ameriką pa
ką dabar Stalinas su jais^ktl. (™?^,mumas 416,- 
darys? Ruskiai vėžiu ne-!000 zmora«>-

—Ne, tėve, tai nėra iš
kraipytas dalykas. Tai yra 
grynas melas, apgavystė.

—Olrait, Maike, jeigu tu 
su manim soglasnas, tai aš 
galiu tau pasakyt ir dau
giau tokių šposų. Tu žinai, 
kad Bimba visada gyrėsi, 
buk visas lietuviškas naro- 
das einąs su juo, tik keli fa
šistai, Smetonos garbinto
jai, jam nepritaria.

—Aš tą žinau, tėve.
—Bet ar tu žinai, ką da

bar Bimba rašo savo gazie- 
toj?

—Na, o ką? ,
—Jis rėkia gvoltu, kad 

jam reikia $10,000! Girdi, 
ratavokit, tavariščai, ba 
musų gazieta eina j skylę! 
Nu, tai, vot, ir čia išlenda 
yla iš maišo. Išlenda Bim
bos melas, buk visi lietuviai 
eina su juo. Jeigu visas 
musų narodag eitų su Bim
ba, taf juk nereikėtų pra
šyt 10 tūkstančių dolerių 
almužnos. Užtektų pinigo 
iš prenumeratų. Ar ne tei
sybė, Maike?

—Teisybė, tėve.
—Olrait, dabar klausyk 

toliau. Žinai, kai pereitą 
/vkj aš su tavim atsisveiki- 
rau ir užėjau pas Džiovą 
liežuvį pavilgyt, tai radau 
tenai į barą atsirėmus} vie
ną bulšių staršą. Kai aš

valgo.
rvba.”

Jie sako: “Rak ne1 Dau^eli? tūkstančių šitų 
Taigi, sako, Stali- i žmonių galėtų tinkamai įsi-

kamos apdirbimui ir 4,000,- 
000 akrų tinkamų ganyk
loms. Dabar išnaudojama 
yra tik 12,000 akrų. Emi
gracija iš JAV yra labai 
silpna. Nors civilių gy
ventojų skaičius pokariniais 
metais padidėjo 53%—iš 
39,000 pašoko iki 60,000. 
Bet šitos skaitlinės gali su
klaidinti. nes dauguma po
būvėlių apsigyveno mies
tuose. atidaro grožio galio
nus, dirba topografijos, ar

nui čia tikra zguba. O pi- ku.rti Alaskoje ir prisidėtų
nigų jam verkiant reikia; 
reikia budavoti tankus ir 
lieti anuotas, kad palaikyti 
Kūrėjoj pakajų. Na, tai 
kaip, sako, gali tikėtis iš jo 
senvičių, kada visas svietas 
susitaręs šitaip gubija bied- 
ną darbininkų tėvynę? Pa
sakęs tuos žodžius, nusi
šluostė nosį ir įsidėjo tabo- 
kierką kišeniun.

—Ir tuo viskas pasibai
gė?

—Ne, Maike. Kai aš pa
mačiau jo didelį markatną 
feisą, tai man pasidarė jo 
gaila ir aš jam pasakiau, 
kad ant bimbiškos apšvie
tos aš galiu apieravoti jam 
stalinską rublį. Ir atkišau 
jam špygą. Va, sakau, įsi
dėk į savo tabokierką ir nu
siųsk Bimbai. O jis papur
tė galvą ir sako, kad tokį 
prezentą Bimba jau yra sy
kį gavęs per prakalbas Sau- 
bostone, tai daugiau nerei
kia.

—Ar tėvas neklausei, kaip 
jis supranta apšvietą?

—Neklausiau, ale tas ir

prie pusiausalio pramonės, 
žemdirbystės ir tuo pat gi- 
nybos pakėlimo. Ar sutik
tų šitie žmonės keltis Alas
kon? Newbergeris tikras, 
kad taip. Alaska nėra jau 
tokia nemaloni šalis ir vi
siškai nėra amžino ledo ir 
sniego padengtas kraštas, 
kaip galvoja dauguma, net 
amerikonu tarpe. Žvmioje 
dalyje Alaskos klimatas nė
ra žiauresnis už Oregono 
Per Kalėdas Sitkoj kartais 
būna šilčiau, negu Massa
chusetts. Ancorage randa
si lvgiai toje pačioje platu
moje kaip Helsinkis. Ju- 
neau, administracinis Alas
kos centras, yra daugiau j

kietuot, kaip anais metais 
susirinkę prie White House 
rodė įusiškas špygas Roose- 
veltui, kam šis siuntė pa
galbą Anglijai ir Prancūzi
jai prieš Hitlerį. .

—Atsimenu, tėve. . Tai 
buvo tais laikais, kada Sta
linas su Hitleriu valgė iš 
vieno bliudo.

—Nu, vot, Maike, tu vis-padėjau ant baro pusdolerįjtaip aišku. Gal darys špy- ____
♦ai jis gražiai mane užkal-'gų mobilizaciją ir maršuos ką žinai, tai man nėra rei 
bino ir atkišo tuščią tabo- į Važinktoną Trumaną pi- kalo tau nei aiškinti.

galima gauti, kaii laivai ne- įu(ju> pamatė gatvėje ke- keleto vandenylio (hydro- 
atveža. Slegia n dvasinis pykjos vežimą, kuris buvo gen) atomų ir deguonies
nuobodumas, nes žmones duonos, išraugintos atomo. Ši dalelė vadinasi
atskirti nuo civilizacijos. |(iškeltos) chemiškai, ir molekulė. Suaugęs mėgė-
y . . • • i/ i • *•• • P*rklio vežimą, pristatantį jas gali nusipirkti keletą
hlctUVIM VOKlCtlJO] nupirktą šilką, kuris taip milionų šių molekulių už 70

pat buvo padarytas chemiš- centų kiekviename bare, 
ku budu. pavidale whisky. -čia žino-

Jis užsidėjo skrybėlę, ku- ma bus dar primaišyta apie 
viens trečdalis vandens ir

Vakarų Vokietijoje gyve
nančių lietuvių tremtinių 
rinktieji atstovai suvažiavi-' ri buvo nudažyta chemiš-
me, įvykusiame Schwein-įkai, išėjo į šaligatvį, pada- 
furte 1950 m. liepos 22 d., rytą iš asfalto, gauto che- gerinimui, 
nutarė įsijungti ,į Pasaulio mišku budu, ir nusipirko.koholi žymi sekančiai: C2- 
Lietuvių Bendruomenę ir iš- laikraštį už pennv, gautą H5OH.

pagal chemišką priešą. j Alkoholis yra gaminamas 
“Ne,” tęsė jis, “tikrai che-į iš grudų, bulvių, ry žių ir 

mija nieko bendro neturi suįnet razinkų. Amerikoje

įvairių priemaišų skonio pa- 
Chemikai šį al-

ba statybose kariuomenės 
reikalams. Atvykėliai ap
sigyvena Fairbankse, An- 
chorage. žemės ukin mažai 
kas eina.

Tos idėjos priešai sako, 
kad DP prie pinuos progos 
kelsis i kontinentalinę Ame 
ką, juo labiau, kad greitu 
laiku Alaskai bus suteiktos 
valstijos teisės ir tuomet jo
kių apsiribojimų ir suvar
žymų kilnotis nebusią. 
Newbergdis mano, kad 
apart ekonominių pirmeny
bių, dauguma DP moraliai 
įsipareigos ten pasilikti ir 
dėtis ginybon prieš neap
kenčiamą tironiją. Daugu 
ma DP nustojo žemės, turto, 
artimųjų per Sovietų dikta
tūros kaltę.

Kai kas siūlo, kad atvy
kėlis Alaskon pilietybę gau
tų tik penkis metus išgyve
nęs Alaskoje. Šiam laiko
tarpiui praėjus dauguma 
DP imigraantų įsigys pel
ningas f ai mas ir patys ne
panorės keisti gyvenimo 
vietos. Anart žemdirbystės 
našių galimybių Alaskoje 
vra puikios perspektyvos

rinko naują Vokietijos Lie
tuvių Krašto valdybą, į ku
rią įeina: Pr. Zundė—pir
mininkas, Erdm. Simonaitis 
—vice-pirmininkas, Pr. Ka
ralius—sekretorius ir iždi
ninkas.

Naujosios Krašto Valdy
bos būstinė perkelta iš ame
rikiečių zonos į anglų zoną, 
kur gyvena didžioji lietu
vių tremtinių dalis. Dabar
tinis Krašto Valdybos adre
sas yra šis: (21-a) Bad Sah 
zuflen, Baumstr. 17, Ger
many, British Zone.

Centralinė lietuvių karto
teka, apimanti visus Vaka
rų Vokietijoj liepos 1 d. gy
venusius lietuvius, perkelta 
į naująją Krašto Valdybos 
būstinę. Seniau Vakarų 
Vokietijoje gyvenusių lietu
vių kartoteka išsiųsta į JAV 
Lietuvos generaliniam kon
sului J. Budriui.

Lietuvių Kalbos Vadovo 
leidimo, atskaitomybės ir 
platinimo reikalais suinte
resuotuosius prašome kreip
tis taip pat naujuoju adre
su.

PLB Vokietijos Krašto 
Valdyba.

Pavergęs Lietuvą priešą? 
nesigaili nieko jai naikinti 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi

manimi.”—H. N. Casson.
Kad šitaip negalvotu 

mem, brangus skaitytojai, 
korespondentas imasi supa
žindinti jus su eile chemiš
kų procesų.

* •
Ii Kiek Daiktų Susideda 

Žemė ir Oras?
Gal kas nustebs išgirdęs, 

kad visi gryni daiktai že
mėje (įskaitant orą) yra 
mokslininkų suskaityti. Jų 
yra visai nedaug—tik 92. 
kaip tai: geležis, varis, 
chloras ir tt. Šios medžia
gos vadinamos elementais, 
susideda iš labai mažų da
lelių, vadinamų atomais.
Šie elementai, t. y., jų ato
mai jungdamiesi tarp savęs 
sudaro daugybę daiktų, ku
rių dar niekas nepajėgė su
skaityti.

e
Kas Tai Yra Alkoholis?
Mėgėjai išgerti bukite at

sargus, nes alkoholis yra;™33’ t. y., pridedama įvai- 
dviejų rūšių. Viena rūšis medžiagų, kurios yra ar- 
alkoholio vadinasi methyljba nuodingos arba turi blo- 
alcohol. Tas alkoholis ir‘£9 skoni. Denaturą galima 
net jo garai yra nuodingi.!’3 alkoholio atskirti labai 
Tą patyrA praktiškai kelio- skrupulingai ji distiliuojant 
lika dipukų Vokietijoje, at- (garinant).

daug alkoholio pagamina iš 
molaso, kuris atlieka ga
minant cukrų, šie visi da 
lykai parengiami, kad jie 
kuo daugiausia turėtų cuk
raus. Po to pridedama 
mielių, šilumoje mielių 'gry
bai labai greitai dauginasi 
ir skaldo cukrų (glucose) į 
alkoholį ir dujas (anglia- 
rukštį), kurios išeina Į orą 
burbuliuodamos. Paskui šią 
košę, kurią Lietuvoje “sa- 
magončikai” vadina broga, 
šildo ir alkoholis išgaruoja, 
nes jis verda greičiau negu 
vanduo. Tuos garus atšal
do ir gauna alkoholi —musų 
“samagoną” ar “munšai- 
ną." Norint gauti švarų 
alkoholį jis yra dar toliau 
valomas.

Alkoholis yra dar varto
jamas vaistų gamyboj ir in
dustrijoj. Kad žmonės in
dustrinėje gamyboje jo ne
gertų, jis yra denaturuoja-

sisveikindami su šiuo pa
sauliu. Jį geriant pradžio
je apankama, o paskui ten-

J. Suvis.
Sfc -SCSS s- ’ "-™- .

sai Alaskos popiermalkių vykdomo Vajaus jai išlala ka mirti. Šis alkoholis var- 
gali padengti ketvirtadalį vinti? tojamas laboratorijose, al-

"Keleivyie” naiKfmr* 
daryti visokiu< V|7n;o

ir pa j ieškojimus.
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Iš Anglijos Padangės
“Keleivis*’ Padėjo Susirišti išleistos specialios anketos 

Jaunų Dienų Draugams J su 14 klausimų. Surinktos
Antrojo pasaulinio karo Žinios bus Pe?duoto? 

audros ir Viliau Vokietijos X05 8ene;al.niam konsula- 
DP kempėse prasidėję emi-'‘Ul New Torke>. kur J™ su’ 
graciniai sukurtai, mus ir dar“n,a vlsų ^a^ne P?’ 
taip negausią lietuvių sau- esancl« lletuvl«
jelę išblaškė po visus žemės n , ‘ .rutulio kampus. Tėvynėje Darb“ "“">atyto “at
buvę geriausi asmeniniai11.^? į d? taclauPav2!’ 
draugai riminės ir nažista- niai uzklVdusiV P° Dl’ 
mi taip’ iSklido po paiulį dŽM. nepavyko
platų, kad tik aSitiktinad'^“.. «a,~ 
atvejais vėl su jais galima i , *?, * ' “ “ks ne5UrC
užmegsti nors laiškinis kon- glsiruoia-
taktas.

Vasaros metu ‘‘Keleivy- Gausėja Lietuvių Kolonija 
je” tilpo vienas mano ra-! ... .......
šinėlis, nepilnai pasirašytas.! ,.jS V7S^ ®sancnl Anglijoje
Tačiau geras mano bičiulis 
Klemas B., kurk su šeima

didesnių lietuvių susibūri
mo centrų, smarkiausiai au-

gyvena Chicagoje, perskai- ^ra^^?r(^° kolonija. Są- 
tęs tuoj kreipėsi i “Kelei- lyK°s , cla,. pnemamesnės, 
vio" redakciją ir neapsiri- nes, daugelis lietuvių yra 
ko, kaip tik buvau tas pats pn kęsi namelius, tad leng- 

viausiai įssisprendzia butų

KELEIVIS, SO. BOSTON

KELEIVINIS ORLAIVIS AUKŠTYBĖJ SUGEDO

Didžiulis DU-6 keleivinis orlaivis su 57 keleiviais lėkė 21,000 pėdų aukštumoje, kai 
vienas jo motoras ne tik sugedo, bet dėi kokios tai priežasties visai iškrito iš orlaivio 
ir mašina turėjo leistis Denver, Uolo. Paveikslas nutrauktas po orlaivio nusileidimo.

Pietų Afrikos Bėdos

io pageidaujamas asmuo. 
Gavęs iš “Keleivio” mano 
adresą tuoj parašė ir vėl 
tarp musų užsimezgė graži 
anų Lietuvos nepriklauso
mybės laikų draugystė. 
Nors gyvename skirtinguo
se kontinentuose, tačiau 
skaitydami “Keleivi,” jo 
dėka vėl suėjome i gražų 
bendradarbiavimą.

Už ši tarpininkavimą 
nuoširdžiai esu dėkingas 
visam “Keleivio’’ štabui.

Pasigendama Informacijos 
Iš Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Gyvenimo

Pernai “Keleivyje” tikrai 
plačiai buvo rašoma iš Di
džiosios Britanijos lietuvių 
gyvenimo; šiemet toji in
formacija yra susiaurėjusi. 
Tai tiesa. Šiemet pilniau
sią informaciją patiekia tik 
dienraštis “Naujienos” ta
čiau sekančiais metais ir 
“Keleivyje” bus pakanka
mai žinių iš mūsiškio salos 
žemelėje lietuvių gyvenimo. 
Ta proga tenka priminti, 
kad visi sunkumai užsipre
numeruoti “Keleivi yra 
nugalėti. Pradeda veikti 
“Keleivio” atstovybė, per 
kurią bus galima* laikraštis 
užsisakyti ir už jį atsiskai
tyti.

Reikia manvti, kad Di
džiojoj Britanijoj mielieji 
“Keleivio” skaitytojai, kiek
vienas patars savo kaimy
nui ar bičiuliui, kad ir ji se
kančiais metais lankytų 
Maikis su Tėvu.

Vykdomas Lietuvių 
Surašinėjimas

problema, be to, su darbais 
tekstilėje, jei ne Bradforde, 
tai apielinkėse vis jų dar 
galima rasti.

Tad ištrukę iš farmų, 
kasyklų, plytinių ar metalo 
fabrikų daugiausia ir pa
traukia į Bradfordą.

Švelninama Darbo 
Pasirinkimo Laisvė

Ligšiol visi atvykę j Di
džiąją Britaniją DP buvo 
perkrikštyti Į EVW ir buvo 
griežtoje darbo ministeri
jos kontrolėje. Darbas bu
vo duotas ten, kur vietinių 
darbininkų visuomet būna 
stoka, ir pakeisti jis be 
ypatingų, priežasčių nebuvo 
įmanoma. Dabar darbo mi
nisterija patvarkė, kad nuo 
ateinančių metų pradžios 
visi išgyvenę Didžiojoj Bri
tanijoj ne mažiau 3 metus 
turi paduoti darbo ministe
rijai prašymus ir ši suteik
sianti visišką darbo pasirin
kimo laisvę, kokią turi visi 
britų darbininkai. Daugelis 
EVW reikia tikėtis susiras 
darbo savo specialybėse ar 
pasirinks tinkamesnius dar
bus, tačiau didesnė daugu
ma sutikdama atskirų pro
fesinių sąjungų griežtesnes 
užtvaras. negalės tomis 
“lengvatomis” pasinaudoti, 
teks ir vėl likti savo vietose. 
Tačiau šis darbo ministeri
jos patvarkvmas vistiek yra 
geras žingsnis musų EVW 
reikaluose.

Futbolas Musų Alfa ir 
Omega

Dabar Didžiojoj Britani
joj prasidėjo naujasis fut
bolo sezonas, kuris ant ko
jų sukėlė visus norinčius 
išlošti pinigų. Tad šalin iš 
galvos visos politinės prob

Visokios Naujienos
Metas Gelbėti įgiau paakstino maisto kai-

MARGUMYNAI

Šiuo laiku visoje Didžio
joje Britanijoje vyksta lie
tuvių surašinėjimas, kurį 
praveda Lietuvių Sąjunga 
per savo skvrius, kitas or- lemos, nėra ko čia jomis 
ganizacijas ir paskirus as- kvaršinti galvos, nes kas 
menis. Tam reikalui yra savaitę vis ateina nauji

HES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

O BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
O BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
O PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.

___________ ' -n .• ~
Pietų Afrikos valstybė {rodyti savo kilmėj rasinį 

turi daug žemės ir mažai grynumą.
2. Suskaldyti visą kraš

tą į tris rasines sritis ir 
kiekviena -rasinė, grupė tik 
savo gyvenamoj srityje ga
lėtų turėti nuosavybę ir 
verslus. Pagal rasines gru
pes butų suskaldytos žemės 
ūkio sritys ir net miestai. 
Be to, negrai dar butų pa
skirstyti pagal jų tikybas ir 
rasines negrų grupes.

3. Uždrausti, ifiišrias ve
dybas ir įvesti trejopos rū
šies pilietybę—pirmos rū
šies baltiems, antros rūšies 
spalvotiems žmonėms ir 
trečios—negrams.

Dėl tos rasinės politikos 
reikalavimų Pietų Afrikoj 
dabar verda kova. Prieš tą 
politiką pasisako visi pa
žangesni žmonės, darbinin
kų unijos ir angliškai kal
bančių gyventojų dvasinin
kai. Už tą politiką griežtai 
stovi oląpdų kilmės “afrik- 
anderiųdidelė dauguma 
su jų bažnyčią Jr politinė
mis organizacijomis.

Tuo tarpu negrai Pietų 
Afrikoje pradeda kelti sa
vo reikalavimus visai rim
tai ir šviesesnieji iš jų ma
no, kad jie už savo teises 
turės kovoti VISOMIS 
PRIEMONĖMIS. Jų ir 
spalvotų‘žmonių yra keturi 
pjrieš vieną, jodei, jei priei-

žmonių. Ji turi arti trijų 
milionų baltų žmonių, “af- 
rikandierių” ir angliškai 
kalbančių, 8 milionus neg
rų, vieną milioną “spalvo
tų” ir 250,000 indų, kurie ir
gi skaitomi spalvoti. Žemės 
Pietų Afrika turi daugiau, 
negu sudėjus i krūvą Tex- 
as, Naujosios Meksikos ir 
Oklahomos valstijas (viso 
ios teritorija apima 472,550 

j ketvirtainių mylių plotą).

Keistas Sunkvežimis
Reo Motors kompanija

Pavergtą Tėvynę!
mėl iai gauna daugiau pel- sunkvežimiU; kurie dauge- 
no iš savo žemės ir todėlNEW YORK (LAIC).— 

1940-1950 metų įvykių ste
bėtojai šiuo metu gali pa
gelbėti savo pavergtai tė
vynei, pristatydami atitin
kamoms įstaigoms savo no- 
tarizuotus (po priesaika)

žemė eina brangyn. Iki mai
sto kainos nepradės kristi, 
farmų žemė nebus pigesnė, 
bet galės būt dar branges
nė.

Tačiau ne visur farmos

liu žvilgsnių yra visai nepa
prasti. Naujeji trokai turi 
motorus, kurie dirba ir van
denyje, o todėl vežimas ga
li važiuoti ir vandenyje pa
nėręs. Į motorą yra įvestos 
dvi dūdos, viena orui įtrauk 
ti į motorą, o kita dūmams 
išeiti. Tos dūdos iškyla į 
viršų ir jei motoras dirba 
vandenyje, jis per tas dū
das gauna orą ir išleidžia 
durnus į orą.

Rodos, tokiose platybėse 
tik gyvenk ir norėk. Vi
siems, baltiems ir spalvo
tiems, galėtų užtekti duonos 
ir kitko. Bet Pietų Afrikos 
žmonės jaučiasi, kad jie gy
vena kaip prie vulkano ir 
nežino, kada tas vulkanas 
pradės veikti ir juos išne
šios į skudurus. Pietų Af
rikos nerimą kelia “negrų 
klausimas.”

Pietų Afriką valdo bal
tieji žmonės. Jie yra poli
tiniai krašto šeimininkai. 
Jie savo rankose turi ir vi
sus turtus. Baltieji žmonės 
dirba geresnius darbus, o 
negrai ir “spalvoti” žmonės 
yra antraeiliai piliečiai, be 
teisių, be turtų ir paskuti
niu laiku be jokio noro to
liau tęsti antraeilių piliečiu 
gyvenimą. ‘ Negrai-pradedu 
vis garsiau ir garsiau reika»

pareiškimus (4-se egz.)! . _ . ...
apie asmeniškai stebėtus ir yienoaai pageidaujamos. Jų 
patirtus iš maskolių pusės ka,ln? baugiausiai esanti pa- 
persekiojimus, kančias ir ?}!usl -^^rnesotoje, Iowoj, 
trėmimu* * Misourej, S. Dakotoj ir Illi-

Amerikos Lietuvių Tary- kur P?r paskutinius
bos įstaigos—1739 So. Hal- 4 "Mėnesius tos pabrango
sted St, CMcago 8, iii-, ird^ n«osun««. sunK_e_.m„ __
233 Broadvvay (kambarysĮ Floridoje per tą laiką!vadinamas “Eager Beaver” 
Nr. 3012), New York 7, N. j farmos pabrango net 7 nuo- ir jis turi daugiau nepapras-
Y.—mielai gelbės asmenis 
kai atsilankantiems pareiš
kėjams angliškai surašyti 
tekstus.

Lietuviškai rašyti, bet no- 
tarizuoti, pareiškimai irgi 
siųstini šioms įstaigoms.

Lietuvos konsulatai, ALT 
skyriai ir tremtinių organi
zacijos irgi mielai pagelbės 
įvykių liudininkams tiksliai 
surašyti faktus su rekaiin- 
gomis smulkmenomis apie 
įvykių vietą, datą ir su rau
donojo teroro aukų pavar
dėmis.

Žinios yra reikalingos 
Lietuvos bylos dokumenta
cijai.

FARMŲ ŽEME
BRANGSTA

simcius.
Bet Koloradoj, N. Meksi

koje ir Arizonoje, kur dėl 
sauso oro prastai javai au
ga ir neželia ganyklos, far
mos atpigo;-

Palyginus du metus at
gal, 21-oje valstijoje farmų 
vertė šiandieną stovi auk
ščiau, 22-ose valstijose že
miau.

NAUJI LIETUVIU 
TRANSPORTAI

ei-

Atvyko šie lietuviai tremti
niai :

Jonas Aksys. Vytautas Aren- 
darčikas, Kazys Augustas, Al
dona Bagdonaitė. Vytautas Ba
nys, Ona Burzdžius. Juozas Da- 
brega. Stasys Daunys. Ramutė 
Dieterle, Henrikas Dirba. Ma
rija Garbavojus, Nikolev Geče-Farmų produktams 

nant brangyn, kartu kyla ir Elena
farnaų žemės vertė. Agri
kultūros departamentas d a 
bar praneša, kad nuo šių 
metų kovo mėnesio iki lie
pos, imant bendrai, farmv 
žemė pabrango dviem nuo
šimčiais.

Korėjos karas dar dau

“Futball Pools” kuponai, 
kurių užpildymas, tai yra 
savotiška aritmetika. Žmo
nės studijuoja laikraščiuo-

Gopas. Nikalojus Grigaliūnas. 
Wally Igaunis. Kazys Ivoškus, 
Vytautas Jablonskis, Petras 
Januškevičius, Kazys Jarašiū
nas, Jonas Jasaitis, Petras Jo
cius, Vincas Juodvalkis, Otto 
Kalvaitis, Kazys Karosas. Jo
nas, Kedaitis. Bronius Kruopas. 
Jonas Lazoraitis, Stasys Luka- 
ševičius. Stanislovas Macijaus
kas. Stanislovas Malinauskas, 
Barbora Narkunienė. Vladas 
Prečkauskas. Pranas Pranaitis. 
Aleksandras Brankus. Kostas 
Puznikas. Pranas Račiukaitis. 
Antanas Račkauskas. Juozą?se sporto kronikas, daro iš- 

vadas apie atskiru futbolo j Stef^nuZ"' Rickevičius,
komandų pajėgumą ir vė
liau atatinkamai užpildo 
kuponus.

Labai daug ir lietuvių 
“prakaituoja” pildydami 
futbolo “pūlių” kuponus. 
įFraeitais metais vienas ki
tas išlošė po smulkias su
meles, o šiemet gal laimė 
lydės geresnė. Pažiūrėsi
me.

J. Janulaitis.

vis garsiau ir garbiau reli^>,tųkir- jėgų bandymo,
lauti, kad jiems butų smeik- ..bemano pralaimėti,
tos tam tikros minimalmea• kad policjja> ka_tos tam tikros minimalinėa 
teisės ir kad jie turėtų pra
gos gerinti savo gyvenimą, 
šviestis ir įsitraukti į poli
tinį krašto gyvenimą. Už 
savo teises negrai pradeda 
kovoti gatvėse, riaušėmis ir 
streikais, nors įstatymai 
jiems draudžia streikuoti.

tų ypatybių. Jo motoras ga
li dirbti ir dideliame šaltyje 
ir tropikų karštyje, gali dir
bti ore ir vandenyje. Sunk
vežimis gali gabenti 10,000 
svarų naštą į staigiausią, 60 
laipsnių kalną, o 5,000 sva
rų naštą jis gabena per bet 
kokią vietą—dumblą, pur
vą, vandenį. Tokie sunkve
žimiai bus galima panaudo
ti kariuomenei gabenti iš 
laivų į pakraštį, nes juos 
galima paleisti važiuoti į 
krantą vandenyje. Armija 
jau davė Reo Motors kom
panijai užsakymų už 55 mi
lionus dolerių ir 9,000 to
kių sunkvežimių jau yra ga
minami.

Pietų Afrikos nelaimei 
rinkimai davė tam kraštui 
nacionalistų vyriausybę, ve
damą Dr. D. F. Malan, ku
ris tiki į griežtą rasizmą ir 
į visiška rasių separaciją. 
Nacionalistų vyriausybė sa
vo rasistinę išmintį pasisė
mė iš vokiškų nacių ir ban
do Pietų Afrikoj pravesti 
griežtą rasių atskyrimą.

Dr. Malan vyriausybė tu
ri tik keturių balsų daugu 
mą parlamente (senate tik 
1 balso daugumą) ir.per tą 
parlamentą bando pravesti 
griežtos rasių separacijos 
įstatymus. Nacionalistai no
ri:

1. Įvesti visiems gyven 
tojams pasus, kuriuose bu
tų įrašyta kiekvieno žmo-Laikas užsisakyti “Kelei

vio’’ kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų, jis turės, savo išlaidomis,

ridopienė, teismai ir visa 
administracija • yra baltųjų 
rankose.

Jei Pietų Afrikos baltieji 
bandytų įgyvendinti dau
giau teisingumo santykiuo
se šu negrais ir spalvotais 
žmonėmis, jie ,tur būt, ga
lėtų naktimis ramiau mie
goti ir neturėtų bijotis, kad 
vieną gražų rytą jie atsibus 
dangaus karalystėje su nu
plautomis galvomis.

—T. S.

Keičiant Adresą, 
Pažymėkit Zoną

Musų skaitytojai pra
šomi :

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti 
naująjį adresą ir pažymė
ti buvusį, senąjį.

Didesniųjų miestų gyven
tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų 
palengvinsite mums dar- 

gausite
gaus rasinė kilmė. Jei kas 
nesutiks su jo paskyrimu j-i bą ir greičiau 
viena ar kitą rasinę grupę, laikrašti.

“Keleivio“ Administracija

Rozalija Rimkevičius. Benedik
tas Rudys. Petras Ruplėnas. 
Antanas Sabaliauskas. Sofija 
Sapkienė. Jonė Sapkaitė. Pet
ras šikšnius, Jadvyga Skowr<>- 
nek. Stasys širvrnskas. Bronė 
Spirauskaitė. Zofija Sprindžiu - 
kas. Algirdas Stanevičius. Ri
čardas Urbšas. Jonas Veiveris. 
Mykolas Vieraitis. Viktorija 
Vilimavičius, Marija Y?kiš
kaitė, Antanas Zalenka Vladas 
Žibąs ir Kazys žulpa.

ORLAIVIO NELAIMĖ KOSTA RIKOJE

Paveiksle matyti sudužęs kariška-, amet ikiečiu orlaivis, kuris krisdamas užmušė 
penkis lakūnus ir sudaužė du namu San Jose mieste. Kostarikos respublikoj
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Stalino Dukters Meilužiai
Tadas Narvydas, NANA dė kelią per Persiją iki Kas

inių agentūros korespon- pijos juros ir pristatė Stu
dentas, praneša iš Stock- lingradui pagalbos. Vokie- 
holmo įdomių žinių apie čiai buvo atmušti, Stalin
iai, kaip Stalinas likviduo gradas išgelbėtas ir Stalino 
ja savo dukters kavalierius, dukters meilužis išliko gy-

Nors, einant komunistine 
ideologija, Stalinas šeimy
nos neturi, nes visi Sovieti

vas. Dabar jis pradėjo ra
šinėti jai laiškų. Žinoma, 
ne paštu juos siuntinėjo,

jos gyventojai komunistui nes visi jie hutų atsidūrę 
turi būt lygus, vis dėlto yra žvalgybos archyvuose; laiš- 
žinoma, kad 27 metų am- kus Svetlanai nuveždavo 
žiaus Svetlana Josifovna,j Kaplero pažįstami draugai, 
antrosios Stalino žmonos. karininkai ir kiti. Bet vie 
duktė, yra Stalino saugoja- nas jų ėmė ir išdavė jo laiš- 
w,q Voir» “oUioc, ’» žvalgybai.

Kapler gavo Įsakymą at
vykti Maskvon. Nudžiugo 
vyras. Manė busiąs pasi
tiktas su muzika, apdova
notas medaliais ir turėsiąs 
progos pasimatyti su savo 
mylimąja Svetlana. Bet vos 
tik jis išlipo Maskvos stoty 
iš traukinio, NKVD agen
tai jį tuojau suėmė. Už ką? 
Paaiškinimo nebuvo, kaip 
ir visuomet bolševikų žval
gyba nieko niekam neaiški
na.

Suimtasis buvo nugaben
tas kalėjiman ir uždarytas. 
-Jis išsėdėjo 6 mėnesius ir 
galų gale buvo nuteistas 10 
metų Rartorgon už .. “prieš- 
sovietinę propagandą.” Nu
teistas ir išgabentas į Vor-

ma kaip “akies obuolys.
Ji eina jo neoficialės sekre
torės pareigas ir tik per ją 
Kremliaus įnamiai gali pa
siekti Stalino, ausį.

Bet nežiurint niūrios 
Kremliaus atmosferos ir vi
sos žvalgybos budrumo, 
meilės dievaitis vistiek pa
veikė Svetlanos širdį. Tai 
atsitiko 1942 metų pavasa
rį, kuomet Rusijos diktato
rius, pasislėpęs nuo Rusijos 
liaudies tarp Kremliaus sie
nų, surengė girtą rautą nuo
bodumui praskaidrinti. Ta
me pokily dalyvavo ir tūlas 
žydiška pavarde Kapler, at
sižymėjęs judomųjų pa
veikslų filmininkas, kuris 
už pagaminimą “Leninas 
Spalių Mėnesį” filmos buvo 
apdovanotas Stalino orde- 
nu. Taigi šitame pokilyje 
Kapler susipažino su Svet
lana ir ji patiko jam, o jis 
jai.

Tai buvo pirmutinis vy
riškis, su kuriuo prasidėjo 
Svetlanos Stalinovos ro
mansas. Bet susitikdavo jie 
du retai. Nedaug būdavo 
tokių progų, kada jiedu ga
lėdavo vieni du praleisti 
vakarą krūvoj. Ateitis iš
rodė beviltė. Nors jiedu 
karštai viens kitą pamilo ir 
nors Kapler, kaip artistas, 
buvo jau pasidaręs nepap
rastą karjerą, bet jis buvo 
tik artistas, ne politikas, 
taigi “Kremliaus princesei,” 
Stalino dukteriai, permen- 
kas asmuo. Stalinas savo 
dukterį labai myli, nes dau
giau mylimų žmonių pasau
ly jis neturi, ir todėl nenori 
jos iš savo rankų paleisti. 
Ji esanti prasilavinusi 
mergina, buvusi keletą me
tų užsieny prie Sovietų Ru
sijos pasiuntinybių ir pra
leidusi vienus metus net 
Washingtone, prisidengusi 
kitokia pavarde, ir sakoma, 
kad jai čia labai patikęs 
“plutokratų” gyvenimas. 
Taigi mergina pasaulio jau 
mačiusi ir jai labai norėtųsi 
ištrukti iš geležinių tėvo 
rankų. Ar galima tuomet 
stebėtis, kad susitikusi pir
mą patinkamą sau vyriškį 
ji tuojau įsimylėjo?

Svetlanos romansas su 
Kapleru tačiau neilgai tę
sėsi. Stalinas pastebėjo jų 
santykius ir nutarė padaryti 
tam galą. 1942 metų rude
nį, kuomet vokiečiai pradė
jo supti Stalingradą, Kap
ler buvo tenai nusiųstas 
kaip korespondentas “Prav- 
dai.’’ Manoma, kad tai bu
vo padaryta Stalino įsaky
mu.

Kapler rašinėjo “Prav- 
dai” žinias iš bombarduoja-

KELEIVIS, SO. BOSTON
DIEVO NAMAI VISIEMS

Mooseheart. IIL yra pastatytas šitokis Dievo namas, ku
riame gali melstis visokiy tikybų žmonės. Jį pastatė 
Moose ordino masonai ir jo pašventinime dalyvavo 30.000 
žmonių.

tinti “priešsovietine propa
ganda” ir uždaryti vergų 
stovyklon jauną karininką, 
kuris buvo pasižymėjęs sa
vo narsumu kovose su vo
kiečiais, butų nepatogu. 
Reikėjo surasti kitokią išei- 
eitį. Ir Čemiakovskis buvo 
nusiųstas “tarnybos reika
lais” Vokietijon. Tenai jis 
buvo nušautas. Oficialiai 
Sovietų spaudoj buvo pa
skelbta, kad jį nušovę “na
ciai,” bet privačiai buvo 
kalbama, kad jį nudėjo iš

kutos vergų stovyklą. Te
nai jis mirė.

Tuo tarpu, dėka Ameri
kos ginklams ir maistui, 
aliantai vokiečius sumušė ir 
Rusija buvo išgelbėta. Ap
vaikščiojant pergalę, Mask
voje visi sveikinosi ir bu
čiavosi. Kremliuje degtinė 
liejosi upeliais. Ir per šitą 
pokili Stalino duktė su
sidraugavo su kitu kava
lierium. Tai buvo jaunas 
karininkas čemiakovskij. 
Jis padėjo jai greitai už
miršti Kaplerą ir tarp jų
dviejų prasidėjo karštas ro
mansas.

Stalinas pastebėjo duk
ters prisirišimą prie Čemia- 
kovskio ir ji apėmė naujas 
pavydas, čiulpdamas savo 
pypkę, diktatorius pradėjo 
galvoti, kaip likviduoti nau
ją dukters meiluži. Apkal-

užpakaliu
bos (NKVD) agentai.

Taip Svetlana neteko ant
ro meilužio.

Valdžios kontroliuojama 
spauda Rusijoj apie tuos 
skandalus nieko nerašo, ta
čiau žmonės apie tai žino 
ir dabar jau niekas nedrįsta 
prie Stalino dukters meilin
tis. Išrodo, kad jai lemta 
pasilikti senmerge.

OK1IIJIVS ‘5valorv-

Musų Maistas
Komunistams

SOSTINES GRAŽUOLE

Šita Šviesiaplaukė, 21 metų,
mo Stalingrado ir neblogai' Sandra StahU buvo išrinkta 
savo darbą atlikdavo. Ga-, -Miss District of Columbia” 
lų gale amerikiečiai prave-( 1950 metams.

Visi jau žinom, kad mais
to kainų palaikymui, Wash- 
ingtono valdžia superka pi
liečių pinigais farmų pro
duktus, bet neturi kur jų 
dėti. Kai mes turim mokė
ti už maistą aukštas kainas, 
tai musų pinigais supirktas 
bulves valdžia anądien par
davė fašistiškai Ispanijai 
po 1 centą už 100 svarų.

Pa b ar valdžia turi supir- 
kusi 50,000,000 svarų svies
to po 60 centų pž svarą, o 
parduoda po 15 centų už 
svarą. Bet neparduoda sa
vo žmonėms. Ji siūlo tą 
sviestą tiems kraštams, ku
rie priklauso prie Jungtinių 
Tautų maisto organizacijos. 
Prie tos organizacijos pri
klauso komunistų valdoma 
Lenkija, Čechoslovakija ir 
Jugoslavija. Taigi jos gali 
nusipirkti Amerikos sviesto 
po 15 centų svarui, kai tuo 
tarpu mes patys turim mo
kėti po 70 ir 80 centų sva
rui.

Be to, valdžia turi supir
kusi piliečių pinigais (tak
sais) 25,000,000 svarų sū
rio po 31 centą už svarą, o 
parduoda po 7(X> cento.

Ji turi supirkusi 100,000,- 
000 svarų pieno miltelių po 
18 centų svarui, o atiduoda 
po 3 centus svarui.

Džiovintų kiaušinių turi 
supirkusi 25,000,000 svarų, 
po $1.26 už svarą, o atiduo
da po 5 centus už svarą, tik 
Ine savo žmonėms, bet sve

timiems, ir dargi komunis
tams!

Ar tai ne skandalas?
(Iš “Boston Traveler.”)

Kas Kaltas, Jei
Vaikų Nėra

Jei šeimoj nėra vaikų, o 
vyras su žmona jų pagei
dauja, tai paprastai būna 
kaltinama žmona, kad jų 
neturi. Dažnai vyrai net ir 
geriausias savo žmonas pa
meta, kad jos vaikų neturi. 
Ir bendrai yra manoma, 
kad tokiais atsitikimais mo
teris yra kalta.

Bet tai netiesa. Ameri
kos daktarą žurnalas, “The 
Journal of American Med- 
ical Association,” šitą nuo
monę sumuša. Jisai sako, 
kad tyrinėjant 855 bevaikes 
poras pasirodę, iog iš jų 
net 519 poru neturėjo vai
kų dėl kokių nors trukumų 
iš vyrų pusės.

Tas žurnalas sako, kad 
yra jau tikrai nustatyta, jog 
iš kožnos loO porų Ameri
koje apie 15 neturi vaikų, 
ir kad daugiau 60 nuošim
čių jų neyaikingos dėl vyrų 
kaltės.

PRISIMINUS LIETUVOS 
KAIMĄ

Geltonkasė lietuvaitė 
Darže lapus skina;
Apsikaišius laukų gėlėm 
Sau kasas dabina.

3ases kojos, rūbas šlapias. 
Veidai raudonuoja;
Nors sušlapus ir pavargus, - 
Ii gražiai dainuoja.

Eit į lauką dirbt negali,
Lietus orą sugadina •
Reikia kiaules jai pašerti,
Tad lapus ji skina.

O tos kiaulės, tos besotės, 
riaip jos daug suėda!
Tiek daug lapų reik priskinti, 
Vargšei tikra bėda.

Per lietingas, šlapias dienas 
Vyrai tinginiuoja,
Susisėdę šiltoj gryčioj 
Jie tiktai kortuoja.

Nors laukuose sunkiau dirba, 
Stuboj ką jiems veikti?
Taip jau yra sutvarkyta,
Nieks negal jų peikti.

Moteriškės vis tur dirbti,
Nėr kada ilsėti,
Tur drabužius aust ir siūti. 
Namus prižiūrėti.

Nerti pirštines, pančiakas,
Ir lovas pakloti;
Valgį virti, bliudus plauti 
Ir vaikus daboti.

žiemą vyrai eina girion 
Malkų prikapoti,
Kad namiškiai nesušaltų 
Žabų prigroboti.

Moterys sau namie sėdi.
Reik ruošti kraitelį.
Kad galėtų dukružėlė 
Gaut jauną bernelį.

Tai taip dirba ūkininkai, 
Lietuvos žmoneliai,
Gryčion visi kai sueina. 
Linksmi vakarėliai.

Pasakaičių ir dainelių 
Jiems niekad netrūksta,
Pečių kuria, linlmmai kalba. 
Kaminai jų rūksta.

B. GURSKIENĖ.

Veršis *u Dviem Galvom 
Žinios sako. kad Danijoj

vieno ūkininko karvė atsi
vedė verši dviem gal
vom. Jis busiąs atvežtas 
Amerikon palodyti.

GRAŽI JAPONE

Amerikos japonai išrinko ii* 
tą mergaitę savo grožio ka* 
raliene. Ji yra Misa Sachi 
Knzanaga iš Ixw» Angeles, 
CaKf.

Atsiskyrėlis
Pradžioje šio šimtmečio į čiau jo džiaugsmas greitai 

šią šalį atvyko vienas len-‘ išnyko kuomet sužinojo, 
kų tautas sūnūs ii* imigraci-(kad su šiuo jo išradimu at
jos stotyje užsiregistravo sitiko tas pats, kas su pir- 
kaipo daržininkas. Jis, kaip mesniais dviem, 
ir daugelis kitų naujų atei-1 Ketvirtas jo bandymas 
vių, nežiurint profesijos bei buvo padirbti tokius kan- 
patyrimų, ima darbą tokį, taplius bei šliures, kad 
kokis pasitaiko, bile tik ga- žmogus dėvėdamas juos ga
lima butų gyvenimą padajlėtų eiti per vandenį, kaip 
ryti. Tokiais sumetimais ir per ledą, neskęsdamas. 
tas daržininkas, apsukęs

PIETŲ KORĖJOJ IR 
MOTERYS KARIAUJA

Lindsey Parrott, “The 
New York Times” kores
pondentas, rašo apie Pietų 
Korėjos partizanes, kurios 
padeda amerikiečiams muš
ti komunistus. Iš pradžios 
komunistai užpuldavo ame
rikiečius iš užpakalio. Ame
rikiečiams sunku buvo su 
jais kovoti, nes užpuolikai 
išrodo kaip visi kiti korėjie
čiai. Todėl susidarė korė
jiečių partizanų būriai, ku
rie tuos pasalingus užpuoli
kus naikina. Susidarė pet 
moterų ir merginų partiza
nų būriai. Vienas toks bū
rys susideda iš 120 moterų 
ir joms vadovauja ameri
kiečių leitenantas Paul Kel
ly. Jų pareiga yra saugoti 
amerikiečių susisiekimo ke
lius ir žiūrėti, kad ameri
kiečių užnugary nesusirink
tų slaptos komunistų gau
jos. Viena korėjietė mer
gina pasakė koresponden
tui, kad ji nudėjusi 8 ko
munistus. Sunkiausia kova 
buvusi ties Wegwanu, prie 
Naktongo upės, kur mote
rys užklupo 100 pasislėpu
sių ginkluotų komunistų. 
Tačiau visi jie buvę sunai
kinti. Dalį jų iššaudė mo
terys partizanės, o likusius 
ištaškė amerikiečių artileri
ja.

Aukšta* Kraujo Slėgimą*

Klausimas: Ar tiesa, kad 
tiktai nutukę žmonės gauna 
aukštą kraujo slėgimą?

Atsakymas: N e t i e is a. 
Aukštas kraujo slėgimas pa
sitaiko ir pas liesus žmones, 
nors pas nutukusius tas pa 
sireiškia dažniau.

kelius Jutus miestus ir iš
bandęs, taip sakant, savo 
giliukį, patraukė į kietosios 
anglies rajoną ir apsigyve
no viename nedideliame 
miestuke. Nesurasdamas 
čia užsiėmimo pagal savo 
patyrimą, jis įsikinkė čia į 
darbą anglies kasykloje. Po 
nekurio laiko vedė. Po me
tų laiko susilaukė sunaus. 
Anot jo paties pasakojimo, 
žmona labai mylėjusi sūnų, 
augindama jį labai lepinu
si, jam nieko netrukę.

Per eilę metų bedirbda
mas anglies kasyklose jis 
susitaupęs kiek pinigų, pra
dėjo galvoti apie kokį kitą, 
lengvesnį užsiėmimą ir ne 
taip pavojingą sveikatai. 
Būdamas kūrybinės dvasios 
(taip jis manė apie save), 
nusprendė ir susikaupė 
dirbti ką išradimų srityje.

Pirmas jo sumanytas da
lykas buvo padaryti tokį 
pabūklą, kurį panaudojant 
prie lokomotyvo, lokomoty
vas bėgdamas pats žiemos 
metu sniegą nuvalytų nuo 
gelžkelio bėgių.

Jis tą savo sumanymą 
įvykdė, sniegui nuo gelžke
lio nukasti pavyzdžius pa
darė, juos nufotografavo ir 
su raštiškais paaiškinimais 
pasiuntė į Washingtoną už- 
patentutoi. Po to jis laukė 
mėnesius, metus, bet veltui., 
nieko nesulaukė. Gi už po
ros metų jis išvydęs, kad 
toks prietaisas, kokį jis dir
bęs, jau praktiškai naudo
jamas prie lokomotyvo. O 
jis už tai nieko negavęs.

Antras jo sumanymas bu
vęs pagaminti tokius spar
nus, kad orlaivis, ištiktas 
nelaimės ore, nepultų kaip 
akmuo žemyn, bet iš pa- 
lengvo, lyg parašiutu, nusi
leistų nesuduždamas. Tą 
irgi suprojektavęs. Nors,— 
kartą jis sakė,— su advoka
tu dėl peraukšto pareika
lauto atlyginimo nesusita
riau, bet vistiek išradimo 
pavyzdžius pasiunčiau į 
Washingtoną. Šiuo žygiu 
ir nieko neatsiekęs.

Trečias jo užsimojimas 
buvęs padaryti naujos sis
temos, daug praktiškesnį 
orlaiviui motorą. Ant šio 
išradimo jis dirbo veik du 
metu. Bedėstydamas špu- 
liukę prie špuliukės, ratelį 
prie ratelio—viską iš me
džio—jis užkrovė visą prie
šakinį kambarį. Buvę lai
kų, kad per visą parą neat 
sitraukdavo nuo darbo, 
kaip Edisonas, nėjęs nei 
valgyti, nei miegoti.

Dėl tokio jo elgesio jo 
žmona įpuolus į desperaci 
įą. Prasidėjęs nesutikimas. 
Pradėjusi visur priekabių 
ieškoti ir dideliai trukdyti 
jam darbe.

Per tūlą laiką pasivaidi- 
jusi, moteris paliko jį ir iš
važiavo į vieną didmiestį. 
Daržininkas dėl to nepra
rado lygsvaros, bet dar su 
didesne energija ir pasiry 
žimu tęsė savo pradėtą dar
bą. Dasivaręs iki to, kad 
jau motorą galėjo paleisti į 
darbą ir jį parodyti kitiems, 
'dideliai apsidžiaugė. Ta-

Kas atsitiko su šiuo jo iš
radimu man neteko sužino
ti.

Daržininkas buvo šviesių 
minčių, aukštų idealų, ne
palaužiamos energijos žmo
gus. Jis pirm negu ką pra
dėdavo dirbti pasigaminda
vo planus. Tokių planų bei 
“blue prints” jis turėjo pri
sikrovęs didelį kuparą. li
tą viską, nepalankioms gy
venimo aplinkybėms susi
dėjus, likvidavo.

Viena bėda ne bėda, bet 
kuomet dvi trys susideda, 
žmogų suėda—anot žmonių 
posakio.

Panašiai atsitiko ir su ap 
rašomu daržininku. Jo sū
nūs, kuris jau buvo vedęs ir 
gyveno, antrose duryse, 
nuolatos tėvą prašė, kad tas 
aprašytų jam savo nuosavy
bę. Iš pradžios tėvas nei 
klausyti nenorėjo, bet lai
kui bėgant ir sunui nepalio
vus prašyti, kaltais net su 
parugojimu, tėvo širdis su
minkštėjo. Kaitą, nieko 
blogo namanydamas, tėvas 
ėmė ir visą savo nuosavybę 
užrašė sunui. Tuojau nuo 
čia ir prasidėjo visokie ne
susipratimai. Sūnūs pradė
jo kaltinti tėvą už visokius 
mažmožius. Sūnūs smerkė 
tėvą, kam tas dirbdamas 
pokši, kam ant laiptų pri
barsto skiedrų. Tačiau tė
vas tą viską leido, taip sa
kant, pro ausis.

Bet kartą sūnūs pasielgė 
nežmoniškai ir tėvui iškirto 
labai skaudų šposą. Jis 
pardavė tą prapertę, kurią 
tėvas jam aprašė, tą pra
pertę, kurią tėvas savo triū
su per ilgus metus užgyve
no. Gi už gautus pinigus 
sūnūs greitai nusipirko ki
tą, dar gražesni namą. Tė 
vas pasijuto esąs be pasto
gės, nes sūnūs tėvo į nau
ją namą nebepriėmė.

Kadangi žmogus visą lai
ką ir energiją buvo pašven
tęs išradimams, tad apie 
bent kokį draugavimą su 
žmonėmis nebuvo nė kal
bos. Pasilikęs be draugų 
ir pinigų nusprendė atsi
skirti nuo žmonių ir nuo ci
vilizuoto gyvenimo. Kartą 
jis bandė susikurti sau bu
veinę ant tūlos kompanijos 
žemės kalnuose, bet buvo 
pasakyta: “Čia musų, neva
lia.” Vėliau jis kreipėsi 
pas katalikus, norėdamas 
gauti vietos ant kapinių ap
sigyventi. Ir čia jam buvo 
atsakyta neigiamai.

Pagaliau tuo pačiu reika
lu jis kreipėsi Į protesto- 
nus. Tie, supratę jojo ne
lemtą padėtį, davė jam lei
dimą apsigyventi ant jųjų 
kapinių.

Netrukus daržininkas iš 
medžių šakų, rastų pagalių 
palei anglies kasyklas, kaip 
skruzdėlė susinešė ir kapi
nių patvoryje susibudavojo 
sau lūšnelę, kaip meška 
“berlogą,” kur ir dabar, 
kaip atsiskyrėlis, gyvena 
vienas.

J. D. Taunis.

•kalbia*! “Keleivyje,*

t
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(Iš Plataus Pasaulio
Ispanijos Skenduoliai H. Bridges Laisvas

50 asmeninių generolo J Amerikos laivų krovėjų 
Franko sargybinių, kurie 'vadas, Hany Bridges, nu

leistas kalėti ir deportuoti 
už melagingus parodymus 
priimant Amerikos piliety
bę. buvo laikomas kalėjime 
be belos. Federalinis apy
gardos teismas San Fran- 
ciseo mieste praeitų ketvir
tadieni nutarė jį paleisti į 
laisvę po $25,000 kaucija, 
iki aukščiausias teismas 
tars galutinų žodį.

turi budėti, kad diktatorių 
neištiktų koki nelaimė, rug
piučio 23 d. gavo atostogų 
ir Vigo uoste išplaukė ma
žu laiveliu pasismaginti į 
jurą. Laivelis juroje apvir
to ir 50 Franko sargybinių 
prigėrė. Policija tyrinėja, 
ar laivelis nebuvo susabo
tažuotas.

Indijos Drebėjimas

Dabar pasirodo, kad rug
piučio 15 d. žemės drebėji
mas Indijoj, Assam provin
cijoj, buvo vienas iš stip
riausių žemės drebėjimų, 
kokie yra ištikę musų žemę. 
Sako, žemės drebėjime žu
vo ne mažiau, kaip 500 
žmonių, o 5,000,000 žmonių 
paliko be pastogės. Assam 
provincija yra gana retai 
apgyventa.

B. BARL'fMAS MINI 80 METŲ

Bemard Baruch apraakštimėje savo 80 metę sahaktnves 
ir žiuri į didžiau tortą, karį jam prietemai įteikė New 
Yorke. R. Baruch, nežiūrint seno amžiaus, yra dąrjr 
dabar aktingas ir dažnai duoda patarimų vyriausybei.

žius yra mums saugotinas. MUSŲ SKAITYTOJAMS 
Kun. Končiaus audringi pa- ANGLIJOJ
tvarkymai turi L. R. Kry- ---------
žiui du neigiamu aspektu. Pranešam, kad musų 
Visų pirma, LRK su savo skaitytojai Anglijoj gali
dabartiniu aparatu netenka 
savo realaus darbo pagrin
do. Paskui, kai tokiu nu
tarimu urnai nutraukiamas 
tolimesnis bendradarbiavi
mas, tai gatvė bus pilna 
pikčiausių spėliojimų; bus 
kalbama, kad L. R. Kryžių 
je turbut surasta tiek piktų 
darbų, kad nebenorima į jį 
teptis švarių rankų. Kartu 
Končiaus nutarimu parau
namas iki šiol sėkmingai 
veikęs- bendradarbiavimo 
principas. Ir dėl ko?”
“Durniai,” “Kiaulė*,” 
“Vištos”

“Iš šitos visos istorijos 
turėtų būti surasta padores-

APSIVEDIMAI

Egypto Boikotas

Egypto vyriausybė įsakė 
sudaryti “juodą sąrašą” lai
vų, kurie gabena į Izraelį 
ginklus ir amuniciją ir įsa
kė tiems laivams neduoti 
Egypto uostuose nei van
dens, nei produktų, kaipo 
protestą prieš nuolat vyk
domų Izraelio ginklavimąsi. 
Gschoslevaltijos Vyskupai

Visi Romos katalikų vys-
Kuba Valosi M*! Čechoslovakijoj yra

Tr , .. laikomi namų arešte. Ke
Kubos darbo ministenja.Lurį vyskupai laikomi kalė- 

konfiskavo ir uždarė komu- jjme. Vyskupų naminis 
nistų dienraštį “Hoy” kaipo areštas, pagal Vatikano ži

nias, yra įvadas į naują ka
talikų bažnyčios vadų per
sekiojimą. Sako, arkivys
kupas J. Beran greitu laiku 
bus teisiamas Prahoje, kaip 

“išdavikas.”

“pavogtų” iš darbininkų. 
Tas dienraštis leidžiamas
Kubos unijų pinigais, bet 
komunistai jį legališkomis 
suktybėmis užgrobė ir nau
dojo savo propagandai. Pa
gal unijų skundą dienraštis 
ir uždarytas.

vo: tamsta burininke, tamsta 
leitenante ir tt.

“Pilietis” taip pat buvo daž
nai vartojamas Lietuvoje ypa
tingai pirmaisiais nepriklauso
mybės metais. Sis žodis yra 
labai senas ir gražus. Jis pri
mena musų tautos gilią senovę, 
kada lietuviai turėjo daugybę 
pilių ir buvo pagarsėję savo ga
lybe visoje Europoje.

šie du žodžiai, tamsta ir pi
lietis, pilnai pavaduoja musų 
“poną** ir kartu panaikina tam-

Lenkijos Kumpiai

New Yorko laivų krovė
jai išplėtė savo boikotą “ru
siškų” prekių ir praeitą sa
vaitę atsisakė iškrauti 2,000 
dėžių su lenkiškais kum
piais, kurie dviem laivais 
buvo atgabenti į Ameriką. 
Laivų krovėjai išleido atsi
šaukimą į publiką boiko
tuoti visas rusiškas ir rusų 
pavergtų tautų prekes.

Tibeto Invazija

Komunistinės Kinijos ra
dio Peipinge skelbia, kad 
kinų kariuomenė įsiveržė į 
Tibetu. Radio sako, kad 
tibetiečiai “džiaugsmingai” 
pasitinka kinus “išvaduoto
jus.” Kiti šaltiniai tos ži
nios dar nepatvirtina, nors 
Tibeto užkariavimą kinų 
komunistai jau senai ruošė 
ir, tur būt, Peipingo radio 
neprasimano to “išvadavi- 
mo.

KAS MUMS KASOMA
dvasininkams. Be to, butų ga
na sunku jį priderinti musų 
moterims.

“Prietelius,” “draugas” taip 
pat netinka, nes šėe žodžiai yra 
perdaug familiariški. Žmonės 
nėra visi prieteliai ir draugai 
ir tam tikrais atvejais taip pa
vadintas gali pilnai užsigauti. 
Be to paskutinis žodis labai rė
žia ausį Ketuvriams, kurie per
gyveno bolševikmetį Lietuvoje.

Butų labai gražu “poną” vi
siškai iš musą kalbos išmesti 
ir toje vietoje atgaivinki du žo
džiu, “tamsta” ir “pilietis” (pi-

PAMIRŠKIME “PONĄ”
Prieš kr’ek laiko musų spau

doje buvo gyvai svarstoma, 
kaip pakeisti musų netinkamų 
žodį “ponas.” bet neradus tin
kamo pakaitalo, tas dalykas 
buvo pamirštas. Kad tas žodis 
yra keistinas buvo visą pritar
ta, nes žodis “ponas” ne trik ne 
lietuviškas, bet primena mums 
gėdingą istorinį įvykį, kada 
musų bajorija, pasisavinusi tą 
žodį iš lenkų, džiaugėsi, bet to 
pasėkoje nusigyveno, nutauto 
čr prisidėjus kataliką bažnyčiai 
vedė prie visiško tautos sulen- 
kinimo. Tas jiems tik pusiau!
pavyko padalyti. į žodis tamsta buvo labai gra-

Buvo siūlyta “poną” pakeisti (šiai prigijęs musų nepriklauso- 
“viešpačiu.” bet tas žodis yra mos Lietuves kariuomenėje, 
peraukštas. Včduno “kunigs” Kiekvienas kareivis kreipdama- 
reikėtų ir toliau palikti musų sis į savo viršininkus sakyda-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių »

TURTAS SISKIA TIRI $2^00,000.00.
Savo nariams ligoie pcialpą Ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visoose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadąjei 
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitžjs $9.00 Ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 matų Jubiliejinis Va
jas. (stojimą nereikia mokitf. Daktarui ui egzamioa-

Tapk Susivienijime nariu Ir prirašyk saro šeimos ns- 
į Centrą adre-

LITHUAN1AN ALL1ANCB OP AMERICA 
>07W.mh9kr . IWw Tark 1, N. Y.

j

atnaujinti prenumeratą 
per šiuos draugus:

Mr. K. Tamošiūnas,
4 Haslemere Avė., 

Hendon, London, SW 4.,
arba

Mr. A. Zamžickas,
R.N.O.H. Stanmore,
Middlesex, England.

Pas juos galima ir nau
jiems užsisakyti “Kelei
vį. Anglijoj “Keleivis” 
kainuoja metams tris ir 
pusę dolerio.
“Keleivio” Administracija.

Paieškau merginos tarp IŠ ir 20 
metų amžiaus, t.uo 135 iki 150 sva- • 
rų. Hašyt galima lietuviškai ar 
angliškai. Prašau kartu su laišku 
prisiųsti ir savo fotografijų. (35,

J. L. Liūtas,
26 Maujer St., Brooklyn, N. V.

KAMBARIAI PH1LAOELPHUOJ
Galima gaut kambarių su visais

nė išeitis,” sako laiško au- įlS.‘“kŽL’I.SS
(35)

Paieškau sau doro draugo vedybų 
tikslo. Aš turiu namus ir pinigų, 
esu 5u metų Vyras gali
būti apie 60 melų. Taigi, katu nu
sibodo vienam gyventi ir norėtų 
sau doros ir ištikimos draugės, pra
šau man parašyti ir įdėti pašto 
ženkleli atsakymui. Atsakymų duo
siu tik ant rimto laiško. Aš sveriu 
160 svarų ir turiu 5 pėdas 4 colius 
ūgio. Mrs. A. Gene, VV'ilkinson. 
Wasb. (35)

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mestis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRI
MO, NIEZEJ1MO, DEDERVINIŲ ir 
PUCKV, niežėjimo ausų, taip pat 
labai gelbsti nuo PI LES raudonoji 
gysla (hemorrhoidai > ir dėl niežėji
mo kojų (athlete’s foot). Gal ban
dei visokius, tai dar išbandyk ge
riausius. Užtikrinam pasekmes, ar 
pinigus grąšinam. Kaina $1.00 ir 
didelė dėžė $3.0o. (38)

DEKENS PRODUCTS
P. O. bux 666. Ne»ark 1. N. J.torius. “Nežiūrint visų Kreiptis 

t Končiaus nuopelnų, kurių1 22 christian st.,
[daugumą jis, rodos, bus lai-'_____
mėjęs savo nepaprasto įžu- noriu kambario

-Tumo dėka, kleboniškai jo ,eėkau kambario prie blaivos iei- jiiuuu »» w apsisvietusių žmonių,
sų ryšį su mums svetimos pon- diktatūrai ir klebonisk^n mately,
stvos likučiais. Įjo žmonių Čia traktavinjui Aš esu blaivas ir nerūkau.

Nors pradžioje nepriprato-į turėto būti riba. Jis čia nie- .y
siems vartoti ŠLUOS žodžius at-'ku nesivaržydamas visus Gal galėtų atsiliepti mano buvusieji 
rodys keista. Bet tai yra tik dūmino, IdauKno, viitino,burdingl*r‘aiA. Gulbinas (36)
pripratimo reiškinys. Juk nė visagalis Tėvelis’ iŠ Oaford, Mass.
kiek negražiau, kai anglas tik truko’ jam
ko Mister šernai, užu lietuviš- . .gero bizūno.

“Kun. Končiuską. tamsta šernai.
Netiesioginiai kreipiantis ga

lima vartoti žodį pikelis. Kaip 
tai: pilietis šernas.

J. Suvis.
Astoria, N. Y.

FARMA 24 AKRŲ
Graži vieta, 24 akrai žemės, gera 

... . vištoms auginti. Taipgi gera vieta 
piKtai nuo atominių bombų pasislėpti. 3 

mylios nuo Caro, Mich. Tra elek- europiecių trjų vištininkas u gpeineris. Par- ...............................----- t35)

Prašo Suvaldyt kun. Končių

kompromituoja _______ _ ___
akyse Amerikos demokrati- nebrangiai. klauskit: 
jų ir tikrai pakenks Ameri - - -----
kos autoritetui musų konti
nente. Kas butų darytina, 
kad suvaldytumet nesuval-

Rt. 3, Box 208, Caro, Mirti.

ŪKIS PRIE EŽERO

begalinė saknis
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoj* 
ją vadina “begalinė,** 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 2UO me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begalina 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinis ar
batos ir gerk. Prisiunčiam t jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. U4 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Bronėway 

South Boston 27, Ms

Tremtinių Ti 
Sukėlęs

V’iena mylia nuo miesto, prie eže
ro, parsiduoda ll‘A akrų ūkis. Eže- 

„. . ras labei gražus, visada galima žudoma (klUl. Končių), jums vauti. Namas 5 kambarių, su skle- 
turčių būti aiškiau. BALF Kįni*“"»iitStaS,."g^5S*ir iŠ 

vadovybėj dalyvauja ir
sq žmonės, taigi sr jie nesą . <»>[aiSKlnlinai _ ______

(Končiaus prasimanymų nu-J^į^hį tai, jį jugį 
ivertmimai. Visokiems įto- pridirba. . . .”

ir lanutre !»•* ■**■*. nuu.

Mums jn a pristatytas rini-;(jyTnams paaiškinimams 
to asmens a^ is Em-o-Končius paliko‘immune.’ Ir
STi JiOnS- 1®c,.a. išvažiuodamas paliko čia
BALF o pirmininko ekskur-iSavo neatžaukiam, Sprendi? 
siją uzjunn. Laiško auto Ateičiai BALF nutra». 
ims pradeda siais žodžiais: ki> J946 metaU padarytą

“Pas mus čia [Vokieti-'su LRK bendradarbiavimo 
joj] ką tik praėjo kun. sutartį. BALF toliau veik- 
Končiaus sukeltas ‘torna-'siąs savarankiai, be jokio 
do.’ Tikrumoj tai tėra au-'su LRK kontakto. Kas iki 
dra vandens stiklinėj, kuri; šiol buvo Lietuvos Raudo- 
geram jumoristui patiektu' nojo Kryžiaus sandėliuose 
gražių feljetoninių temų: turto, ateičiai turi būt per
vis dėlto kun. Končiaus} imta BALFo įgaliotinių ir 
‘veikloj’ yra dalykų, kuriais j tolimesnis šalpos darbas tu- 
turėtų susirūpinti ir BALFo! rėš būti vvkdomas tik
bosai. ... .

“Končius čia iškilmingai 
pranešė, kad BALFui ne
užtenka pinigo savam apa
ratui išlaikyti. Vokietijoj, 
kiek žinau, nenumetė nie
kur nei vieno cento. Bet 
. . . musės kąstas, pabliuro 
dėl to, kad, girdi, Lietuvos 
Raudonas Kryžius sąmonin
gai daręs Vokietijoj viską, 
kad nuslėptų tremtiniuose 
BALFo nuopelnus šalpos 
darbe ir visus laurus tik sau 
susipintų ant kaktos. Kiek, 
girdi, jis klausinėjęs žmo
nių, važinėdamas po Vo
kietiją, niekas jų nežinąs, 
kad jų gaunama pašalpa 
buvo gauta iš BALF’o. Vis
kas gauta iš Lietuvos Rau
dono Kryžiaus. Net BALF 
apmokami tarnautojai laiką 
save LRK tarnautojais....” 

Kaltinimai Nepamatuoti

Laiško autorius sako, kad 
kun. Končius šaudąs pro 
šalį. Girdi:

“To visko [ką kun. Kon
čius kalba] nebuvo ir nėra. 
Amerikos lietuvių ir BALF 
duosnumas buvo ir yra de
šimtimis progų tinkamai 
vertintas ir abiejų organi
zacijų [suprask LRK ir 
BALF’o] iki šiol veikla ėjo 
sklandžiai. Nieko nepadėjo 
Lietuvos Raudonojo Kry-

BALF įgaliotinių per trern- 
tinių vietos rinktus orga
nus. Visi BALFo įgalioti
niai turį būti tik BALFo 
Įgaliotiniai ir neiti jokių 
pareigų kituose tremtinių 
ar LRK organuose. Kai 
kas iš buvusių BALF’o įga
liotinių gavo per galvą kle
boniška lazda. . . .”
Gali Pakenkti Lietuvos 

Bylai

‘Koks to viso šurmuliavi- 
mo tikslas?” klausia laiško 
autorius. Ir aiškina: “Da
bartinis Lietuvos Raudono
jo Kryžiaus reikalų mpin- 
tojas, p. Makauskis, yra pa- 
donis, lygsvaros, taiką mėg 
stąs žmogus. Tikras paci
fistas, liaudininkas. ... Jis 
man tikrina, kad LRK dar
be nėra jokio blogo kvapo, 
kas galėtų kun. Končiaus 
jautrią sąžinę subiurinti. 
O jo (kun. Končiaus) pa
daryti paskutiniai potvar
kiai, liesdami L. R. Kry
žiaus tolimesnę veiklą, lie
čia kartu ir bendrą musų 
reikalą. L. R. Kryžiaus 
veiklą reikia išlaikyti ir to
liau. Ypač jei įvykiai kryps 
į ginkluotą konfliktą, L R. 
Kryžius atstovaus jau la 
biau tokiu atsitikimu pripa
žįstamą Lietuvos suvereni
teto dalį. Jo veikla turės

žiaus ir pašalinių žmonių išsiplėsti, ir dėlto L. R. Kry-

Mrs. Raudonis, 
Route 2, Hart, Mich.

PAIEŠKOJIMAIMUSŲ PASTABA: Kiek 
mums žinoma, BALF as 
tvarkosi demokratiškai; jo 
pi Mirimai daromi balsų dl- niaus krašte, paieško savu brolio,
džiuma; todėl mums nesu-22£«2*&J^^ 
pramanu., kaip kun. Kon- į-J“
pina vienas, be orgamzaci- dėmu, kad dabar pavardę pakeitė
. .. . __ i=... i Te nes Antoni, ar panašiai. YraJOS pritarimo, galėtų panai svarbus reikalas. Prašomas atsi- 
kinti BALFo bendradar- Koklis,
biavimo sutartį su Lietuvos n. j.___________________ <37)
Raudonuoju Kryžium. Bet, Aš, Norbertas Kulikauskas, Vinco 
palauksim, iki jis sugrįš ir S3ffiU»k>*TaS5
Damatysime, ką jis pats ir atvažiavusio Amerikon 1912 m. poiliuvjsn.nvr, , J r- Jr paje-kau Matiuko> kilusio
apie tai pasakys. iŠ Gučiuno kaimo, Kamajų vaisė.,

______ _____ Rokiškio apekr. Prašau juo* atsi
liepti, arba juos žinančiųjų pranešti i 
man šiuo adresu: (3S) I

Norbertas Kulikauskas,
1156 Glenmore Avė.,
Brooklyn 8, N. Y.

VLADAS SONGAILA IR 
ALDONA STAKEUUNAITC 

SUKUM ASIMOS 1IDIN1 
Pranešam, kad musų sūnūs, 

Vladas Songaila, ir Aldona Sta-( 
keliunaitė iš Harrisono, N. J., 
rių metų liepos • 30 d. sukorė ( 
šeimas židiaį u* padės Aldonos 
tėveliams Stakeliunams vesti 
biznį. Stakeliunai turi Harri- 
sone duonos kepyklą ir dviem 
trokais (išvežioja duoną po New 
Jersey ir New Yorką. Jie yra 
šitame bizny jau 20 metų ir 
kepa labai gerą ruginę duoną. , 

Po vestuvių jaunavedžiai bu
vo išvykę praleisti “honey- 
moon” ir rieną savaitę išbuvo 
New Yorko valstijoj, o kitą 
Kanadoj. Vladas buvo Kana
doj jau du kartu stirnų me
džioti ir pernai parsivežė dvi 
dideles stirnas. Sį rudenį vėl 
ruošiasi važiuot tenač medžiot.

Kaip Stakeliunai, taip ir mes, 
Songailai, esame ilgamečiai 
“Keleivio” skaitytojai ir rėmė
jai. “Keleivis” mums yra ge
riausias laikraštis Amerikoj. 
Jis paduoda teisingas ir aiškias 
žinias. Mums taipgi labai pa
tinka “Keleivio” Moterų Sky
rius, kur visada randam gerų 
patarimų ir kitokių naudingų 
pasiskaitymų. Mes jį skaitom 
patys ir patariam savo drau
gam skaityti.

Baigdami šį pranešimą, lin
kime jaunavedžiams laimingos, 
šviesios ateities.

Atakas ir Ona Songailai.

Biznieriams geriausia vie
ta pasiskelbti “Keleivyje.”

NUO UiSISENfiJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

TI*. kuri* kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jfe 
negali ramiai sėdėti ir nskUsžs 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žais
tos niešti ir skauda. Kad pašalint* 
tų niežėjimų ir spaudėjimą senų, 
atvira ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO Ointment. Jų gydomo* 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mą ir galėsite ramiai miegoti naik- 
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimą ligos vadinamos PSORIASISL.

pašalina perštėjimą lig** 
ATHLETE’S FOOT, su

džiūvimą odos ir perplyšimą 
Jos yra tinkamos 

boti nuo džiastančio* ir sėskit 
•to*. Jo* yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite money j 
orderį į: (11-li

LEGULO, Dept. S.
6847 W. 14th Strsst, 

CICERO 88. ILL.

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
Inkstai prašalins iš organizmo rūgštis ir nereikalin
gą šlapumą. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kūne ir jusu kraujuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarą skauda, jaučiate nuovargi, jei jūsų 
paakiai patiną, vartokit

ŽOLIŲ ARBATA SANITAS NO. 181
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų sudaryta remiantis iigų metų patyrimu. 

Užsakymus su pinigais adresuokit taip: (35)

SANITAS HERBS, Dept K 
1125 Miltvaukee Avc^ Chicago, IIL

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
<34 Broadway, Sovtb Boston 27, Maaa.

t
»



Aštuntai

SENATVĖS PENSUOS BOSTONO JARDAS 
ŽYMIAI PAKELIAMOS

Šį pirmadienį preziden
tas pasirašė socialinio drau
dimo naują, pagerintą bilių. 
Socialinio draudimo įstaiga

Nr. 35, Rugpiučio 30, 1950

JAU PRADEDA
TRUKTI DARBININKŲ

Darbo tarpininkavimo 
biuras praneša, kad Naujo
joj Anglijoj jau pradeda 
trukti patyrusių darbinin
ku. ypač metalo pramonėje.

Bostone praneša, kad nuojdienį iškilmėse dalyvavo 
rugsėjo (September) mene- karo laivyno sekretorius F.

150 METU SENAS Bedarbių musų valstijoj vis
_____  dar yra virš 70,000, bet

Visą praeitą savaitę Bos- daugumoje nepatjię darbi- 
tono laivų statymo jardas ninkai.
minėjo 150 metų įkurtuvių 
sukaktuves. Praeitą penkta- Pasikorė Estas DP

šio 36,786 senatvės pensi
ninkai Suffolk apskrityje ir 
10,644 pensininkai Norfolk 
apskrityje gaus žymiai di
desnes pensijas. Kurie iki 
šiol gaudavo 26 dolerius 
per mėnesį, dabar gaus 46 
dolerius. Jei našlė su dviem 
vaikais iki šiolei gaudavo 
55 dolerius per mėnesį, da
bar gaus 110 dolerių. Visi 
pensininkai Suffolk kaun- 
tėj rugpiučio mėnesį gavo 
pensijų §832,305, o rugsėjo 
mėnesį, pakėlus pensijas, 
je gaus $1,460,201, arba 77 
su puse nuošimčius dau
giau.

Visos pensijos bus pakel
tos automatiškai, dėl pensi
jų pakėlimo nėra reikalo 
nei prašymų rašyti nei eiti 
teirautis.

Dar vienas geras patvar
kymas reikia žinoti senat
vės pensininkams. Pagal 
senąjį įstatymą pensininkas 
negalėjo uždirbti per mėne
sį daugiau, kaip $14.99 ne
prarasdamas savo pensijos 
teisių. O pagal naują įsta
tymą pensininkas gali už
dirbti per mėnesį 50 dole
rių neprarasdamas savo tei
sių. O jei kas yra 75 metų 
ar senesnis, tas gali uždirb
ti, kiek jis gali, ir vistiek 
imti pensiją.

TARIAME AČIŪ

Prieš metus laiko atvy-
pasakė laba; j. j \merjką, estas John

plačiai nuskamėjusią kalbą
apie reikalą dargi su gink
lais užtikrinti taikius santv-

Hennoste. 46 metų, šį pil
madienį buvo rastas pasiko
ręs savo namuose M^lrose.

, . . ....... Hennoste buvo du kartubaigė praeitą sekmadieni
milžiniškas piknikas Wha- kankįnarnas. Jo žmona sa- 
lon Parke, Luneburgė, ku- ka(1 pergyvenimų ka
riame dalyvavo virs 10.000 Jėjime jis buvo naiaužtais 
jardo darbininkų ir jų j*i-|nervais. Velionis

Minėjime dah į ^mona įr f|u sunu, 4 ir 7 \
,. .metu amžiaus. Estijoj jis

nūs M. Tobin. buvo žurnalistas.

kius tarp tautų. Iškilmes į j

mų narių, 
dalyvavo ir darbo sekreto-1 ‘

Jėzuitas Kritikuoja
Arkivyskupą Cushing

Kunigas 
ney, kuris

Leonard Fee- 
pernai metais

LAURENCE CVRTIS

Tik kelios savaitės belieka iki 
pirmutinių rinkimų, todėl ten«- 
ka pranešti, kad bostonietis

buvo pavarytas iš jėzuitų 'Laurence Curtts. buvęs šteito 
ordino už “erezijos” skelbi- iždininkas, stato savo kandida- 
mą, praeitą savaitę pareis- tur4 kaipo republikonas į lieu- 
kė viešai, kad popiežiaus; tenant^gurbernatorius. Jis sa- 
naujausioji enciklika sako ko* kad toklals svarbiais lai- 
tą pati, ką ir jis sakė, o ar- kais• ka* .‘labara bu‘?"al re,l‘‘a 
tovyskupas Cushing, kuris k(ai5 val(Jžios „lkaUi
jį nubaudė, padalė klaidą•,urj but tvarkomi sumaningai 
ir pats prasilenkė su kata- L. teisingai.
likų bažnyčios mokslu. . ‘-Karo metu valdžios galia 

Kun. Feeney pernai menturi būt padidinta.“ sako jisai,
{tais protestavo prieš Boston “bet ta galia butų nepakeliama 

našta nedorose rankose,
džia privalo tarnauti višuom©

College skelbiamą mokslą, 
jog esą ir nekatalikai gali
patekti į dangų, jei jie veda ,nei- 0 ne politikieriams." 
gerą gyvenimą. Tas kuni-i Curtiso rėmėjai sako.
gas tvirtino, kad pagal baž- kad -vra tinkamiausi, kan-
nycios mokslą, nėra kito ke- . , .. , , . , suomenei tun daug patyrimo.ho į dangų, kaip tik per ka
talikų bažnyčią. Dabar po- J:s -vra baigęs Harvardo Law 
piežius paskelbė naujausioj i ^bool ir tuo-’au P? to buvo P?"
enciklikoj, kad -Kai kurie'įv,estas ' ''n’hmeton, pne 

Vieną gražią dieną susi- paverčia bereikšme formulę Wen(W| H„lmes-O kai sekreto. 
laukėme didelės staigme-japie būtinumą priklausyti įriu? vėliau buvo pertas U. 
nos. Laiškanešis atnešė J prie tikrosios bažnyčios, s. District Attorney padėjėju.
mums laišką. Atidariau jįlkad užsipelnius išganymą.” 
ir žiuriu, kad nuo pp. Min-i Remdamasis šituo enci- 
kų Bostone. Praneša, kad
man skirta dovana iš jų

KELEIVIS, SO. BOSTON

FRONTE RASINIŲ SKIRTUMŲ NftRA

Paveiksle matome, kaip fronte pietiniai korėjiečiai 
sužeistą Amerikos mariną į užfrontę. Korėjas fronte 
kanjasi balti, juodi ir geltoni žmonės už tuos pačius sie
kimus, prieš Maskvos sukurstytą agresiją.

BANDITAI APIPLĖŠĖ
CASINO BOSĄ

Sekmadienį trys jauni 
banditai užpuolė kelyje į 
Allstoną žinomo Magnolia 
Casino managerį F. Fich- 
bume ir atėmė iš jo $3,800. 
Policija dabar daro oblavą 
visose Bostono apielinkėse 
ieškodama banditų.

Pagerbs P. ir J. Keslerius

Rugsėjo 10 d. Sandaros 7 
kuopa rengia pagerbimo va
karienę Pranui ir Jadvygai 
Kesleriams jų 25 metų ve
dybinio gyvenimo sukaktu
vių proga. Abu Kesleriai 
yra veiklus visuomeninin
kai, dirba SLA,. Sandaros 
moterų klube, Sandaros or
ganizacijoj ir Gabijos Cho
re. Pagerbtuvės bus 6 vai. 
vakare Lietuvių Piliečių 
Draugijos svetainėj, kam
pas E ir Silver gatvių, So. 
Bostone. ,

Bostono Miestas Turi
Daugiausiai Tarnautojų ----------

----------  j Lietuvių Kultūros Rėmė-
Bostono miestas turi 15,- jai rengia nepaprastą lite-

000 tarnautojų, arba kiek- raturos vakarą sekmadienį, 
vienam tūkstančiui gyven- rugsėjo 24 d. (ne rugsėjo 
tojų tenka 22 miesto tar- 10 d.), 3 vai. po pietų, So. 
nautojai. Tuo tarpu kiti Bostono Municipal svetai- 
miestai turi daug mažiau nėj. Apie dalyvaujančius 
tarnautojų. New Yorke tuk-j rašytojus ir dainininkus 
stančiui gy ventojų yra 15 bus pranešta vėliau, 
tarnautojų. Detroite ir Mil-
waukee—12, Clevelande ir
Philadelphijoj—11. ♦

Dabartinis majoras J. B. 
Hynes yra nutarę.-

Literatūros Vakaras

PADĖKA

Nuoširdžią padėką reiš-
v!?.us,kiu liūdesio valandoj, nete- 

miesto tarnautojus pei kia- myijmo gyveni-
sifikuoti ir paskirstyti pa- m0 jraUgO, visiems gimi
mai jų gaoumus u pasiiuu- nėms, draugams, priete- 
simą darbui. liams ir draugijoms, ku-

Per pirmutinį pasaulinį karą
i. ... .... _ ijtsai tarnavo laivyne ir oriai-klikos sakiniu kun. Feeney vjo neIaimžj neteko vjenos ko. 
sako,, kad . arkivyskupas j Kaip sužeistas karo vete-
Cushing pasirodė eretikas ranas> jisai gerai atjaučia ve- 
ir pridūrė: “Jei arkivysku-iteranų būklę ir puikiai nusima- 
pas Cushing butų tikras tė- no apie šte'to finansus.
vas, jis nuvyktų į tą centrą ----------------------------------- -
(Benediktinų Centrą Bosto-

pikniko, $300 vertės kaili
niai. Labai apsidžiaugiau, 
pašaukiau iš lauko vyrą, 
kuris irgi labai linksmai nu
stebo. Pagal laiško nuro
dymą nuvažiavome į Bos-i no Kalidžiuje) ir atsiprašy- 
toną, į I. J. Fox kompani-’itų tuos jaunus žmones. Ru
ją, o ten pamatėme malonų'rie kentėjo dėl jo uždėtos 
tarnautoją p. Kuraitį, kuris (pabaudos.” 
mums labai maloniai patar-j Arkivyskupas Cushing į j 
navo ir padėjo man išsirinktiį kunigo Feeney kaltinimą į 
tinkamus kailinius tikrai ne dar nieko neatsakė, 
mažesnės vertės, kaip buvo 
garsinta.

Apsirūpinę žiemai kaili
niais dėka pp. Minkų pik
nikui, tariame širdingą ačiū 
Lietuvių Radio Korporaci
jos vedėjams ir už tuos kai
linius ir už jų lietuvišką ra
dio programą, kurią visada 
klausome, o p. Kuraičiui 
ačiū už mandagų patarna
vimą.

K. ir S. Egouniai.
Rowley, Mass.

BALTŲ FESTIVALIS

Lapkričio 11 dieną Baltų 
festivalyje, kur įvyks John

rioms priklausė velionis Jo
nas Valantis: dėkoju už su
teiktą užuojautą, už rami- 

Praeitą penktadienį mu- Pančius žodžius ir už gėles, 
sų redakcijoj lankėsi drg.'.kurios puošė velionies kar- 
Thomas' Matas su žmona iš £tą-
Waterbury. Conn., atvykę į j Taipgi pp. Zaleckams už 
Bostoną kelioms dienoms malonų patarnavimą.

RADIO PROGRAMa

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— Mickey Haberek or
kestrą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
J stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:

ton 27, Mass.
Steponas Minkus

Lankėsi Draugai Matai

atostogas praleisti ir drau
gus aplankyti.

REIKALINGI KAMBARIAI
Reikalingi 4 ar 5 kambariai 

ant pirmo ar antro aukšto, j 
Turi būt rami vieta. Prašom
pranešti šiuo adresu:

Edward Balušaitis,
633 E. 6th St., 

South Boston. Mass.

(37)

GERI NAMAI PARDAVIMUI

Laivyno Pi,liniukams 1 »«■>«««-. arti Columbia
Stoti Nauja Tvarka i 3 «ln") <"įri nama' F°

o-o-o kambarius. Su voniomis, 
. i baltomis sinkomis dr karšto

Turėdamas galvoje, kad ;van(jens šilima. Savininkė išsi
jauni vyrai, kurie stoja i 
laivyno pėstininkus (mari
nus) savanoriais, turi geres
nes sąlvgas negu šaukia
mieji, U. S. Marine Corps

krausto. Kaina tiktai $7.900. 
Nuomos mėnesiui: $40, $27 ir 
$26: viso $93.

City Point, arti pamario. 3 
šeimų gerai Įrengti namai po

pakeitė stojimo tvarką taip,!4*4'0 kambarius. Su voniomis,
kart savanoriams temvha >!ul’

bei o automobiliams garažu.savanoriams 
butų patrauklesnė. Kaina $9,500. Nuomos $117

Iki šiol buvo reikalauja-i mėnesiui. Jmokėt $1,500. 
ma, kad įsirašęs į laivyno! So- Boston. arti prodžekto, 3 
pėstininkus vyras ištarnau-:seimŲ narna‘ po 4-6-6 kamb.
tų 4 metus.'Buvo tačiau Kaina tiktai

500
Jamaira Plain. krautuvė ir 3 

šeimų namai po 5-6-6 kamb. 
Su voniomis ir baltomis sinko
mis. Kaina $7.800.

• pastebėta, kad jauni vyrai 
Hancock Hali, be anksčiau nelabai nori taip ilgam lai
minėtų programos dalyvių, kui rašytis, todėl tarnybos 
dainuos dainininkas St. Lie- laikas dabar tapo sutrum
pąs, lietuvių choras, vado- pintas. Vyrai tarp 17 ir 29 SO. BOSTON, krautuvė rr 2 
vaujamas Kačinsko, ir p. metų amžiaus, anksčiau ne- šeimų namai po 4-4 kamb. Vie-
Ivaškienės šokių ansamblis, tarnavę, dabar gali įsirašyti nas aukštas tuščias. Kaina tik 
Be to, sutiko dalyvauti A. 3 metams, 4 metams, arba
Tataroniutės Dainos An- “neribotam’’ laikotarpiui. . a,p_pat turim gerų pirkinių 
samblis. •.•Neribotas” ... (inrtefinite, , ££
-----------------—--------------  laikotarpis reiškia, kart rta- si„„ adre,0;'

PalnlUaUte kaimynm ir bar Įsirašę i-vai turės tar- Lithuanian Agency. 
draugo, ■IlIraĮryti “Kelei- nauti iki pasibaigs dabarti- 515 Broadvay. s. Boston, Mass. 
rj.” mIhm $3. nis karas. Tel. so 8-0605. (36)

Kaziunė Valantiene ir 
Sūnūs.

Kambariai Išsinuomuoja
Vienas kambarys vyriškiui 

ir vienas moteriškei, abu su 
virtuvės privilegija. Paprastom 
dienom kreiptis 5 iki 7 vai. va- 
tare, subatom ir nedeldieniais 
visą dieną. (35)

Mrs. K. Wailock 
1 Sayward Place 

off Woodward str. So. Boston.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK
460 Broadvvay, South Boston

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
*

APSAIEOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Noomon Safe Deposit Boną, Tik $6 ir Taksai 
*

Mes niekada nemokėjome mažiau* 
kaip 2’/2% už indėlius

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

EDWARD C. CARROLL 
KANDIDATAS J CITY COUNCIL 

WARD 7 
Rugsėjo 12—1950

Veteranas ir Buvęs Senatorius 1932—1938 
PRAŠO Už JI BALSUOTI RUGSftJO 12, 196$

ISRINKIM JEROME PATRICK

T l-e O Y
Nuo 7*to Wardo 

I CITY COUNCILLOR 
Specialus Rinkimai Septemberi© 12 
Advokatas—Antrojo Karo Veteranas 

Prašau Balsuoti už Troy

PARDUODA
Sa. Baataa. 2 šeimynų namą 

(4 ir 4 kamb.) su tuščia krautuve 
.ame. Tuščias. 4 kamb.. naujai 
rengtas butas, su visais baldais, 
aikomas pirkėjui. Greitai parduo

dant kaina $2,500.
Bruno Kalvaitis 

545 E. Broadway, So. Boston, 
Tel. SO 8-O«505.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

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

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

546 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Lietuviška Aptieka
Savinhtluu H. CABITB

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

Ar Žinot Kur Ką Gantai
Mes pranešam, kad tarime mu

sų krautuvėj visokių mašinų U- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wail Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišiu, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

<28 E. Broadway, So.
Tel. SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

. Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

(Ji $1$ per metas gaosi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais Insurance reikalais 
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
Soath Boston, Mass.

TeL SO 8-1781 ir SO 8-2483

DR. D. PILKA
,. Ofiao Valandos: no S IU 4 

Ir aaa 7 IU S

546 BROADWAY
BO. BOSTON. MASS. 

Talafonaa: SOUth Boatoa 1

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham's Corner
DORCHESTER, MASE.

A. J. NAMAKSY
RE A L ESTATE t INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Baa. $7 OBIOLS STBKR 

Weut Rnibory. Mana.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios kon-trukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, KimbaI BaiMiag 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Saataekai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios nlSies alų baliams, vestu
vėms į namus ir salea. (-).

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 
Movas)

«a pat ir i to-

Saugi priežiūra, kaina 
S26 BROADWAT,

SO. BOSTON, MASS.
TaL SOatfc Baataa a-4Cl«

1 t




