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Korėjos Fronte Komunistai 
Atnaujina Savo Puolimus

Priešas Sutraukė Jėgas Naujam Puolimui, Kuris Gali
Prasidėti Bet Kada; Gen. Marshall Davęs Suprasti, 

kad Korėjoj Galima Laukti “Didelių Įvykių”; 
Sako, Vadai Turi Planus Korėjos Konflik

tui Pergalingai Užbaigti

Korėjos fronte visą pra
eitą ii- pradžioj šios savaitės 
buvo, palyginamai, ramu. 
JT jėgos keliose.vietose pa
sistūmėjo pirmyn tik kur ne 
kur sutikdamos kiniečių 
smarkesnį pasipriešinimą. 
Pranešimai sako, kad kinie
čiai esą pasiruošę ar baigia 
pasiruošti naujam puolimui, 
koki jie darė nuo balandžio 
22 iki gegužės pirmųjų die
nų.

Kad kiniečiai naujame 
puolime nemestų j frontą 
savo karo aviacijos, Ameri
kos lėktuvai praeitą savaitę 
išdaužė kelius aerodromus 
šiaurinėj Korėjoj. Ypač iš 
pagrindų buvo išdaužytas 
Sinuiju aerodromas prie 
Yalu upės, Mandžurijos pa
sienyje, prie Antung miesto 
Mandžurijoj.

Iš generolo Marshall’o 
liudijimo senato jungtinėj 
komisijoj dėl generolo Mac
Arthuro atleidimo, kai ku
rie senatoriai (Flanders ir 
Kefauver) sakosi gavę Įspū
džio, kad musų karo vadai 
turi planus, kaip pergalin
gai baigti Korėjos konflik
tą. Iš slaptų generolo Mar
shallo liudijimų pateko 
spaudon spėliojimų, kad 
Korėjos fronte busią panau
doti naujausieji ginklai, 
gal atominė artilerija, kad 
pagreitinus kiniečių apsi
sprendimą ieškoti taikos.

Iš Jungtinių Tautų diplo
matų ir kai kurių sostinių 
plinta žinios, kad Kinijos 
komunistai, Maskvos Įsaky
ti, nori baigti konfliktą “ly
giomis,” prie 38-sios para
lelės. Amerikos vyriausybė, 
sako, irgi gal sutiktų nu
traukti Korėjos karą prie 
tos nelemtosios linijos, jei 
komunistai pažadėtų pra
vesti Korėjoj rinkimus ir 
duotų garantiją, kad naujas 
puolimas prieš Korėjos res
publiką nebepasikartos.

Dvigubas “Keleivis”
Įžeis Gegužės 30

“Keleivio” padidintas 
(dvigubas) numeris, 45 
metų laikraščio sukak
tuvėms atžymėti išeis 
gegužės 30 d., su 22-ju 
eiliniu numeriu.

Sukaktuviniam nu
meriui jau gauta eilė 
sveikinimų iš organiza
cijų ir atskirų laikraš
čio rėmėjų.

Padidintoje laidoje 
bus daug straipsnių, 
atsiminimų ir paveiks
lų.

“Baisusis Birželis”
New Yorko Slieste

ŠNIPAI ŽINOJO APIE 
INCHON IŠSIKĖLIMĄ

Pereitų metų rugsėjo 15 
d. Amerikos kariuomenė iš
sikėlė Inchon uoste prie Ko
rėjos sostinės Seoulo. Šiau
rės Korėjos šnipai, kurių 
tarpe buvo korėjiečių ir ja
ponų, apie tą išsikėlimą bu
vo gavę žinių ir kai šnipai 
buvo suimti, pas juos rasta 
informacijų apie kariuome
nės išsikėlimą, bet šnipai 
nesuspėjo informacijų pa
siųsti bolševikams.

Gegužės 15 d. Tokio mie
ste prasidėjo tų šnipų byla. 
Atsakomybėn patraukta 18 
žmonių.

NEVV YORK (LAIC).— 
New Yorko lietuvių, latvių 
ir estų organizacijos jung
tinėmis pastangomis ruošia 
“Baisaus Birželio” dešimt
mečio paminėjimą ir orga
nizuotą protestą prieš mas
kolišką agresiją ir tautžu- 
dystę.

Paminėjimas Įvyks sek
madienį, birželio 16 d., 8 
vai. vakare Camegie Hali 
didžiojoje salėje. Parengia
nt u o s i u s darbus tvarko 
jungtinis komitetas, pasi
vadinęs Baltic States Free- 
dom Committee.

Numatoma pakviesti porą 
žymių amerikiečių kalbėto
jų. ..Po vieną kalbėtoją tu
rės kiekviena iš trijų tautų 
grupių—šie kalbėtojai pra
bils į savo tautiečius minio
je jų pačių kalba. ..Jungti
nis visų trijų tautybių cho
ras sugiedos keturis him
nus. ..Garbės svečiais yra 
pakviesti Lietuvos, Latvijos 
ir Estijos pasiuntiniai. ..Be 
to, ruošiama., ir .muzikalė 
programa.

Visi tautiečiai prašomi iš 
anksto pasižymėti birželio 
16 d.

Bilietai lygiomis paskirs
tyti tarp trijų tautybių. Lie
tuviams rezervuotų bilietų 
galima įsigyti pas New 
Yorko Lietuvių Tarybos na
rius, Lietuvių Informacijos 
Centre, pas lietuvių radio 
programų vedėjus ir laik
raščių redakcijose.

AMERIKOS KAREIVIAI GRĮŽTA Iš KORĖJOS

Transporto laivas “General Le Roy Eit inge” pargabeno iš Korėjos virš pusantro tūks
tančio Korėjos fronto veteranų, kurie paleidžiami namų poilsiui, o jų vietą fronte už 
ėmė nauji kareiviai, pribuvę iš Amerikos.

Kruvinos Riaušės Lenkijoj 
Prieš Rusiškus Okupantus

1,500 Lenkų Areštuotų Szczecine; Visoj Lenkijoj Didėja
Antirusiškas Ūpas; Žmonės Laukia Išsivadavimo 

Karo; Žiaurios Represijos Laiko Okupuotos 
Lenkijos Gyventojus “Ramybėj”

30,000 Darbininkų
Grįžo į Darbą

Anglija Pasiruošusi 
Ginti Aliejų Irane

Iš Anglijos praneša, kad 
ten parašiutininkų brigada 
iš 3,000 vyrų yra “paruošta 
akcijai,” bet kur ta brigada 
bus siunčiama, viešai ne
skelbiama. Spaudoj spėlio
jama, kad Anglija yra pa
ruošusi parašiutininkų bri
gadą siųsti Į Irano aliejaus 
kasyklas, jei Irano vyriau
sybė, be susitarimo ir be 
derybų bandys perimt iš 
Anglo-Iranian kompanijos 
aliejaus kasyklas ir Įvairius 
Įrengimus. Anglija prisibi
jo, kad Amerikos technikai 
ir ekspertai persisamdys 
Irano vyriausybei ir padės 
Iranui nusavinti Anglijos 
aliejaus kasyklas tame kra
šte.

ĮSPĖJA NEIŠDUOTI
LIUDIJIMO PASLAPČIŲ
Senato komisijos pirmi

ninkas, šen. Russell, įspėjo 
visus senatorius, kad jie 
niekam nepasakotų MacAr
thuro atleidimo tyrinėjime 
girdėtų paslapčių. Kai ku
rios tokios paslaptys jau pa
teko į spaudą, nors senato-

IRANO PREMJERAS
BIJO UŽMUŠIMO

KUR INDIJA 
PERKA DUONĄ

Indijos ministerių pirmi
ninkas Nehru praeitą savai
tę paskelbė parlamente, 
kad Rusija atsiunčia Indi
jai 50,000 tonų javų už ap
mokėjimą, o ne^paskolon ar 
dovanomis. Tik valandą vė
liau ministerių pirmininkas 
Nehru paskelbė, kad Indi
jai butų priimtinos Ameri
kos kongreso svarstomos są
lygos davimui Indijai 2,- 
000,000 tonų javų. Indijos 
ministerių pirmininkas visai 
užmiršo paminėti, kad iš

Prancūzų Rinkimai 
Birželio 17 Dieną

Birželio 17 d. Prancūzi
joj bus renkamas naujas 
parlamentas pagal naujai 
išleistą rinkimų įstatymą. 
Varžytynės eis tarp “trečio
sios jėgos” (demokratinių) 
partijų, komunistų ir gen 
de Gaulle šalininkų.

Generolas de Gaulle su 
savo partija pirmą kartą iš
eina Į parlamento rinkimus, 
kaipo politinė partija. Pats 
generolas de Gaulle sako, 
kad jis nori sustiprinti 
Prancūzijos ginkluotas pa

Amerikos kas mėnuo Į In- jėgas, susitarti su Vokietija,

Irano (Persijos) ministe
rių pirmininkas, Dr. M. 
Mossądegh, pareiškė parla
mente, kad Anglo-Iranian 
aliejaus kompanija, kurią 
Iranas nusavino, esanti pa- 
iryžusi ji nužudyti ir jis 

sakėsi neapleisiąs parla
mento rūmų, iki tos kompa
nijos turtas nebus naciona
lizuotas. Po savo karštos 
kalbos ministerių primnin- 
kas apalpo ir buvo išneštas 
iš posėdžių salės.

PARAPIJOS NARIAI
NETIKI Į DIEVĄ

diją atvežama 100,000 tonų 
javų, kaipo dalis reguliari- 
nės prekybos ir jau vien 
šiais metais Indija yra nu
pirkusi iš Amerikos 411,000 
tonų. javų, kai tuo tarpu iš 
komunistinių šalių tiktai Ki
nija pardavė Indijai 42,000 
tonų javų, o dabar Rusija 
jai pardavė 50,000 tonų.

JAMES J. MORAN 
GAVO PENKIS METUS

Protestonų episkopalinė 
parapija Richmond, Va., 
darė apklausinėjimą savo 
parapijos narių tarpe ar jie 
tiki į “asmeninį Dievą.” Iš 
atsakymų paaiškėjo, jog 
10% parapijonų netiki į jo
kį asmeninį Dievą ir nepri
pažįsta, kad Kristus buvęs 
Dievas. Iš 307 parapijonų, 
kurie atsakė į klebono klau
simus, tik 272 pasisakė tikį

Tik dabar ateina žinios 
apie kruvinas riaušes Len- 

įkijoj, Szczecino (Stettino)
on AAn J V ■ ■ , T I uoste, kur balandžio mėne- 
30,000 darbininkų I>pa- gį vienas rusų majoras nu- 

nijos mieste Pamplonoj, g0Vė penkius lenkus. Pasi- 
Navaros provincijoj, praei- piktinusių žmonių minia su_

sirinko ir norėjo nulinčiuoti 
sovietišką žmogžudį, bet 
įsimaišė lenkų policija ir 
prasidėjo muštynės tarp po
licijos ir minios. Keturi po

li
iš civilių žmonių kelios de
šimtys buvo sužeistų.

Po šitų kruvinų įvykių 
Szczecino mieste bolševikiš
ka policija pradėjo daryti 
masinius areštus ir 1,500 
lenkų jau yra suimtų ir iš
vežtų nežinia kur. Spėja
ma, kad jie išgabenti į kon
centracijos stovyklas.

Lenkijos spaudoje apie 
kruvinta įvykius Szczecino 
uoste nebuvo jokio prane
šimo, bet žinia apie tuos 
kruvinus įvykius pasklido 
po visus Lenkijos miestus ir 
sukėlė didelio pasipiktini
mo prieš rusiškus okupan
tus, kurie “nepriklausomoj” 
Le n k i j o j šeimininkauja, 
kaip užkariautoj ir baisiai 
išnaudojamoj šaly. Lenki
jos žmonės laukia karo ir 
progos atsikratyti rusiškų 
okupantų.

Prie Szczecino miesto 
rusai laiko dvi divizijas ka- 
riuomęnės ir aviacijos dali
nius. Ir prie kitų vakarinės 
Lenkijos miestų rusai turi 
stiprias kariuomenės dalis, 
kad Lenkijos gyventojai ne
galėtų nė bandyti sukilti 
prieš Maskvos jiems užkar
tą bolševikišką režimą.

tos savaitės gale nutarė 
grįžti į darbą po kelių die
nų streiko. Policija laike 
streiko suėmė 300 darbinin
kų “už kurstymą” ir sukišo
į kalėjimus. Streiko metu ^mišti,'
įvyko keli susirėmimai su 
policija, laike kurių polici
ja šaudė į demonstrantų 
minią ir keliasdešimt darbi
ninkų sužeidė šūviais ir po
licijos lazdomis.

Pamplonos darbininkų 
streikas iškilo po Bilbao ir 
kitų miestų masinių darbi
ninkų streikų prieš brange
nybę ir diktatūros režimo 
įnnnviina

kad ir ji apsiginkluotų, ir 
reikalauja prancūzams va
dovavimo Atlanto Pakto 
alių kariškose pajėgose 

Europoje. Prieš komunis
tus jis žada kovoti visu įsta
tymų griežtumu, o sprendi
mui darbininkų klausimo 
jis siulo “asociacijos idėją, 
kad darbininkai dalyvautų 
Įmonių pelno skirstyme ir 
įmonių vadovavime.

KARO VADAI 
REMIA TRUMAN4

Generolas Marshall, kraš
to gynimo sekretorius, šį 
pirmadienį baigė 7 dienų 
liudijimą senato komisijoj, 
kuri tyrinėja gen. MacAr
thuro atleidimo aplinkybes.

Gen. Marshall savo liu
dijimą baigė tvirtinimu, 
kad visi karo vadai, jungti
nių štabų viršininkai ir kra
što saugumo tarybos nariai, 
remia vyriausybės vedamą 
politiką Azijoje ir genero
lui Marshallui nesą žino
ma, kad bet koks atsako- 
mingas karo vadas remtų 
gen. MacArthuro siūlomą 
karo išplėtimo politiką.

New Yorko miesto buvęs 
vandens komisionierius, bu
vusio majoro O’Dwyer arti
mas ir ilgametis draugas, 
praeitą savaitę buvo nuteis
tas kalėti 5 metus už mela
vimą po priesaika. J.. J. 
Moran liudijo senato komi
sijoj kriminalizmui tyrinėti 
ir, pagal teismo sprendimą, 
jis tai komisijai davęs ne
teisingus parodymus dėl jo 
ryšių su gembleriais.4

Republikonų Konvencija
Posėdžiaus Chicagoje

1952 metų republikonų 
konvencija, kuri nominuos 
kandidatą prezidento vie
tai, bus šaukiama Chicagoj, 
liepos 7 d. Taip nubalsavo 
republikonų partijos nacio
nalinis komitetas 88 balsais

taip, kaip bažnyčia moko,!prieš 11 už Tulsa, Okla. 
o kiti visi yra daugiau ar Republikonų partijoj dabar 
mažiau nukrypę į visokias daugiausiai minimi kandi- 

riai privalo “išlaikyti pa- erezijas, an- stačiai laisva- datai yra gen. Eisenhower 
slaptį.” įmaniai. ir šen. Taft..

Giancarno Matteotti
Pasitraukė nuo Nenni

Italijos socialistų vadas, 
Giancarlo Matteotti, fašistų 
nužudytojo 1924 metais Ita 
lijos socialistų partijos sek
retoriaus Matteotti sūnūs, 
pasitraukė iš Pietro Nenni 
vedamos socialistų partijos 
ir pasmerkė Nenni vedamą 
probolševikišką politiką. 
Nesenai G. Matteotti pa
skelbė knygą, kurioje jis 
pasmerkė Sovietų Rusijoj 
praktikuojamą vergiją. 
Laukiama, kad G. Matteot
ti dėsis prie gegužės 1 d. 
susiorganizavusios Italijos 
socialistų partijos.

KONGRESAS SVARSTO 
NAUJUS TAKSUS

Daug gen. Marshallo pa 
rodymų neskelbiama viešai, 
kad nedavus Rusijai infor
macijų apie Amerikos karo 
planus.

Galimas daiktas, kad ge
nerolas Marshall dar grįš Į 
senato komisiją duoti pa
pildomus liudijimus. Dabar 
senato komisijoj liudija ge
nerolas Omar Bradley, 
jungtinių štabų pirminin
kas.

SUSIDŪRĖ DU LAIVAI,
10 ŽMONIŲ ŽUVO

Portugalijos Diktatūrai
Prezidento Nereikia

Atstovų rūmai jau svars
to naujų taksų įvedimą, pa
gal prezidento siūlymą. Kol 
kas nutarta naujų taksų 
įvesti tik 7 bilionus dolerių, 
nors vyriausybė prašė 10 
bilionų.

Balandžio 18 d. mirė 
prezidentas maršalas Car- 
mona. Diktatorius Salazar 
paskelbė, kad per du mėne
sius nebus renkamas naujas 
prezidentas, o dabar jis sa
ko, kad prezidento vietai 
dar nesurastas tinkamas 
kandidatas. Iki bus “suras
tas” tinkamas kandidatas, 
prezidento pareigas eina 
ministerių pirmininkas An- 
tonio de Oliveira Salazar, 
kuris nuo 1926 metų yra

Prie Norfolk, Va., uosto 
šį pirmadienį juroje susidū
rė du laivai. Laivas “Val- 
cour” gabeno 70,000 galio
nų aviacijos gazolino, kuris 
nuo susidūrimo užsidegė. 
Jurininkai nuo degančio 
laivo šoko į degančio gazo
lino liepsnas juros paviršiu
je. Pirmomis žiniomis 10 
“Valcour” jurininkų žuvo 
liepsnose ir juroje. Kitas 
laivas, “Thomas Tracy,” 
gabeno 10,000 tonų anglių. 
Jis irgi užsidegė, bet juri
ninkų aukų neturėjo.

Nelaimė įvyko dėl “Val
cour” laivo vairo sugedimo. 
Pakraščių sargybos laivas 
“Cherokee” paskubėjo lai
vams į pagalbą.

Korėjoj fronto srityje de
besys ir lietus šį antradienį 
labai trukdė karo lėktuvų 
veikimą. Toks oras padeda 
kiniečiams koncentruoti ka
riuomenę puolimui, kurio

Portugalijos diktatorius. laukiama bet kurią valandą.
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PAGAL SAVO SKONI
Dabar, kada socialistinis 

darbininkų sąjūdis Įgavo 
didelę ir visokeriopą reikš
mę ir svorį visuomeniniame 
gyvenime, daug kas iš jo 
priešininkų nedrįsta ir ne
gali jo praeities ignoruoti 
arba reikšmingų to sąjū
džio faktų nutylėti. Toks 
faktų nutylėjimas reikštų 
visišką tokių žmonių nenu- 
s i v o k i m ą istorijoj. Kad 
nieks tokių tvirtintojų pa
našiais esant neįtartų, ima
masi savotiško faktų ir įvy
kių aiškinimo. Taip, pa
vyzdžiui, elgiasi tūlas A. 
Sabalis, kai jis “Darbinin
ke” (Nr. 32) rašo apie Pir
mosios Gegužės šventę. A. 
Sabalis sako:

“Pirmosios šios šventės bu
vo švenčiamos su priderama 
rimtimi. Paskaitos, pasilink
sminimai gamtoje ir ramios 
darbininkų demonsracijos šią 
dieną užimdavo pagrindinę 
vietą. Ten pat buvo aptaria
mi darbininkijos socialiniai ir 
ekonominiai laimėjimai čr bu
vo bandoma nužymėti atei
ties darbo gaires.”

Tai mat kokia buvo tos 
šventės idilija! Kokią ma
lonią pasakėčią apie ją pa
pasakojo sakytasai auto
rius. ,

Mums Pirmosios Gegužės 
šventės praeity kitaip atro
do. Darbo žmonės ta dieną 
išeidavo į gatvę su astuonių 
valandų darbo dienos, su 
politinių laisvių reikalavi
mais. Jie skelbdavo kovos 
su kapializmu, militarizmu 
ir su užgrobimo politika 
obalsius. Tokie reikalavi
mai puošdavo tos dienos 
demonstruojančių darbinin
kų vėliavas. Socialistinio 
Internacionalo 1889 metais 
tarimo apie Gegužės Pirmą
ją jokie įstatymai nepripa
žindavo ir demonstracijos 
už minėtus Šukius būdavo 
nelegalus aktas, neleistinas, 
buvo nusidėjimas tą dieną 
streikuoti, žodžiu, darbinin
kų masės eidavo prieš esa
mus įstatymus ir tuo dar 
papildydamos didžiausias 
nuodėmes prieš esamąją 
tvarką. Taigi visais požiū
riais darbininkai buvo ne
pakenčiami “maištininkai.” 
Daugelyje sostinių ir pra
monės miestų darbininkų 
demonstracijos pasibaigda
vo kautynėmis su policija 
ir kariuomene, pasibaigda
vo suėmimais, kalėjimais, 
sužeidimais ir net mirtimi. 
Taip, iš tikrųjų, būdavo. 
Bet pagal “Darbininką,” 
Lietuvoje tą dieną prie 
šventės ,

“kai kur prisidėdavo ir darb
daviai savo lėšomis ir dalyva
vimu.”

Ir kraipyk tu man nekrai
pęs faktus, ir sugalvok tu 
man tokias fantazijas, ko
kių Lietuvos sąlygose nebu
vo! Net pripažinus Pir
mąją Gegužės Darbo Žmo
nių ir Tautų Solidarumo 
švente, Lietuvoje neteko 
girdėti apie “ramias darbi
ninkų demonstracijas.”

Kad dabartiniai klerika
lų sluoksniai savaip sten
giasi išaiškinti šios šventės 
esmę ir jos šventimo budus, 
kad bolševikiniai imperia
listai, darbo žmonių paver 
gėjai ir militaristai tą šven 
tę tempia ant savojo kur
palio, visa tai yra supranta 
ma. Suprantama ir tai ko
dėl taip daroma.

APIE LAIMĖJIMUS 
BE GALO

Bolševikinė Rusijos val
džia nuolatos suka pasigy
rimų malūnėlį apie nepap
rastus ūkio srity laimėji
mus. Laimėjimai pramonė
je ir žemės ūky, visur tik 
laimėjimai ir laimėjimai. 
Tie laimėjimai paprastai 
skelbiami ir vaizduojami 
procentais, bet niekur ir 
niekados neskelbiama nuo 
<okių skaičių tie procentai 
imami. Nežinant tų skaičių, 
gali turėti septynių pėdų 
aukščio kaktą ir saliamoniš
kąją išmintį ir nesuprasi ir 
neįsivaizduosi, kaip tie bol
ševikiniai “laimėjimai” pa
sidaro? Žinoma, kaip pa
prastai už tų “laimėjimų” 
procentų slepiasi dar dides
nis, negu įsivaizduoti gali
ma, melo ir skaitančios vi
suomenės mulkinimo pro
centas.

Nesenai pradėta rekla
muoti kainų kai kurioms 
prekėms sumažinimas. Iš to 
sumažinimo daroma išvada, 
kad tai esąs nepaprastas 
laimėjimas, kad žmonių ge
rovė Rusijoje auganti. Pa
vyzdžiui, skelbiama, kad 
įvairių duonų kainos suma
žintos 15%. Bet gi nieko 
nepasakoma, kiek Rusijos 
darbininkai turi dirbti, kad 
duonelės kasdieninės svarą 
ar kilogramą (2 svaru) už
sidirbti? Nagi pasakysi
me, sovietiškas darbininkas 
turi dirbti 7 kartus daugiau 
negu amerikonas, kad tsi 
duonos kąsnį laimėti. Jei 
1951 metais darbininko mė
nesinis uždarbis buvo 430 
rublių, o vyriškas vilnonis 
siutas kaštavo 1,110 rublių, 
tai kur čia toji gerovė?

Bet yra dar viena Rusi
jos darbininkų “gerovės” 
paslaptis, kurios jokio kito 
krašto piliečiai nežino. Ru
sijos darbininkas, tarnauto
jas ir kolchozininkas gauna 
tik 11 mėnesių atlyginimą 
į metus, mat kas metai 
kiekvienas dirbantysis pri
verstinai privalo už vieno 
mėnesio atlyginimą išpirkti 
valstybinės paskolos bonų. 
Kas to nepadaro yra valsty
bės priešas ir išdavikas! 
Tam kelias į Sibirą visai 
laisvas. šiemet jau pa
skelbta 30 bilionų vidaus 
paskola, kurią turės priva
lomai išpirkti Rusijos žmo
nės. Tai kas gi beliks iš tų 
išbliautų kainų sumažini
mo?

GEN. G. C. MARSHALL LIUDIJA SENATE

Administracijos atstovas, krašto gymiao sekretorius George C. MarshalL liudija senato 
komisijoj apie gen. MacArthuro atleidimą ir apie Korėjos karo klausimus. Kairėj 
tosi, kaip senatoriai R. B. Russel ir Tom CoaaaBy ji pasitinka prie
šinėj generolas liudininko kėdėje.

Generolo Marshali Liudijimas
Visą praeitą savaitę vy- frontus, kur bolševikų im

riausybės vardu senato ko
misijoj liudijo krašto gyni
mo sekretorius, gen. George 
C. Marshali.

Prezidentas Trumanas pa
reiškė, kad gen. Marshali 
išdėstė visos administraci
jos pažiūras į Korėjos karą 
ir su tuo karu susijusius 
klausimus.

Gen. Marshali liudijimas 
parodė, kad ginčas dėl Ko
rėjos karo ėjo ne tarp pre-

perializmas gali bandyti 
plėstis. Svarbiausia tenka

Kas Savaite
ina mieste, Navaros provin- 

_ . ,, , (cijoj, tęsė streikus prieš
Praeitą savaitę Mas i va brangenybę ir prieš dikta- 

pranesė VV ashingtonui, ka |turos parazitizmą. Pam- 
Į taika su Japonija nebus

Taika su Japonais

Kas Mums Rašoma
Ui

! “legališka,” jei Rusija ir 
komunistinė Kinija nedaly
vaus taikos sutarties surašy
me.

Amerikos vyriausybė Mas
kvos piršimąsi į taikos su
tarties su Japonija surašy
mą, kartu su Kinija, atme
tė. Jei Rusija nori, ji gali 
dalyvauti kartu su visomis 
kitomis valstybėmis, kurios 
dalyvavo Pacifiko kare, su
rašyme taikos sąlygų Japo
nijai, bet be veto teisės, o 
komunistinės Kinijos vy
riausybės Amerika dar ne
pripažino ir nemano pripa
žinti, o todėl nemano ją 
nė kviesti dalyvauti taikos 

(sutarties su Japonija sura-
Egoistas, lietuviškai tarus— šyme.

’aaumylift, žiūrįs ir trokštąs tikį Maskvos akyse “legalis- 
turėti galvoje Vakarų Euro- savo naudos, neatsižvelgia į ki- ka” yra tik tas, kas Mask 
pą. Jei Amerika mes dide-'ta. kad ir kitas nori gyvent ir'vai naudinga. Kas jai 
les jėgas į Aziją, Europa gaut priklausomą jam dalį. nepatjnka, tas “nelegališ- 
gali palikti neapginta ir Egoistas kito neboja; jei nėra Ra „
Maskva turėtu pagundos ja sukčius, tai netoli nuo to. Ko-, w
užgrobti.

Gen. Marshali sakė, kad ’k“ V■*T*.*-. 4rtu“ a | „ . . . . , . ..
tikrumoie karas Koreioi ei- me,les desnn”* . . Į Nuo kovo o d. ketunų di-
nu tam Amerika irJ Pusi * Kad stal,no komunizmas ne* džiųjų ministerių atstovai 
na tarp Amenkos ir Rusi- n ne, bendry-itari" ; paryžiuu. Tariasij
jos. Jei Kremliaus diktato-o darbininkų tinau- susitaįį negali ir di-

plonoj pirmą kartą fašisti
nio diktatoriaus policija pa
leido šautuvus į darbą prieš 
streikuojančius darbininkus 
ir keliasdešimt žmonių su
žeidė.

Ispanijos darbininkai pa
reikalavo duonos, o dievo
baimingas diktatorius jiems 
duoda švino ir kalėjimų. 
Darbininkai reikalauja tei
singesnio maisto ir kitų 
daiktų skirstymo, o diktato
rius jiems tik grasina atlei
dimu ir “griežtomis baus
mėmis.”

Atrodo, kad generolas 
Franko, per kraujo jurą įli
pęs į diktatoriaus sostą, 
kraujo klanuose ir nuskęs 
su visu savo kruvinu ir die
vobaimingu režimu.

Kad diktatoriaus sostas 
dreba, rodo gausybė žiur
kių, kurios jau nori nuo to 
sosto papėdės bėgti. Tarp 
kitų žiurkių pažymėtina ir 
katalikų bažnyčios kai ku
rių sluoksnių staigus “susi
rūpinimas” darbininkų pa
dėtimi. Jei kruvinas dikta
torius grius, kardinolai nori 
iš anksto turėti pasiteisini
mą, kad ir jie nenuskęstų 
kartu su kruvinuoju dikta
torių kraujo baloje.

riai norėtų, jie tuoj pat ų dojhna,, b.,i eW-»'džiųjM ministerių-
cija vis dar kabo ore.

tą karą
♦oi komunizmas. o mask

Masko- ko, kad Maskva nori dar

zidento Trumano ir gen. karą užbaigtų. Korėjos ka- aišku. Tai tikra vergovė, ko- 
MacArthuro, bet tarp visos 
vyriausybės, tarp visų karo 
ir politinių vadų Washing

ra sukėlė Maskva, bet jei kią žmonija nėra pirmiau paty-, - , . » - ,Maskva mano ų karą iš-rusi. Tai nei sociafomas neil Amerikos valstybes sek- 
plėsti j pasaulinį karą, tai komunizmas, o maskoliškoji retonus Dean Acheson sa- 

susilauks baisaus at- vergove—stalinizmas.
gen.' pildo. vilties, kad darbininkas nieko neturi, prieš didžiųjų meisterių

ot-inoibA-. viską iš jo atima, iščiulpia vai- konferenciją įssidereti, kad
j Vakarų valstybės sulaikytų

pusės ir tarp rusai
vieno fronto vado,
MacArthur, iš kitos. 'sai dar atsipeikės.

Gen. MacArthuro tvirti-! Kalbėdamas apie Ameri-
nimas, kad jo siūlomam oro kos politiką Tolimuose Ry- 
ir jurų karo išplėtimui į Ki- tuose, gen. Marshali sakė, 
nijos teritoriją pritarę jung- kad Amerika neleis, kad 
tinių štabų viršininkai, pa- Formozos sala patektų į ko- 
sirodė esąs paprastas nesu--munistų rankas ir taip jau 
sipratimas. Jungtinių šta- priešinsis, dargi panaudo-
bų viršininkai tikrai buvo 
padarę tokį pasiūlymą š. m. 
sausio 12 d., bet tik tam at
sitikimui, jei JT jėgos butų 
visai išmestos iš Korėjos, o 
kadangi bolševikai nepajė-

dama veto teisę, kad komu
nistinė Kinija butų priimta 
į Jungtinių Tautų organiza
ciją. Pernai metais Ame
rikos vyriausybė sakė, kad 
ji nevetuos kinų komunisti-

gė JT jėgų išmesti iš Korė- nio režimo įsileidimo į JT

dininkai, biurokratai.
Taigi, egoistas kaipo saumy-jsavo ginklavimosi progra- 

lis. priešingas komunizmui ar-'mą. Bet “Vakarai” nema- 
ba bendra; dalybai, kaip žiema'no tokios kainos mokėti už 
vasarai ar šaltis šilumai. Kai- keturių ministerių susirinki- 
bu apie egoizmą todėl, kad ži- g kurio naudos irgi ne- 
MU lietuviu egoistu, kone žo- jokj „es k <tabar

liaupsina Maakoluą ir p . . l rioja Gr0.

kius pobūvius, neaukauja jo-'"1?1'0. * ,ketun« ™mstenV 
kiam tikslui. Jie ne tik bend- konferencijoj plepenos Vi- 
rui negelbės, bet pati nuo savo.šinskis, ir kam kokia iš to 
vyro skyrium pinigus krauna., gali buti nauda? 
žinau tokią “komunistę” pačią, Į Paryžiaus pasitarimai tarp 
kuri nori, kad kas vyro tai ir ketveriukės dabar virto dip-

MOKESTIS UŽ 
AVANTIŪRĄ

Dažnai į “Keleivio” re
dakciją ateina žmonės ir 
teiraujasi dėl vaistų į Lie
tuvą siuntimo ir guodžiasi 
gavę giminių laiškų su pra
šymu prisiųsti jiems strep- 
tomicino, Amerikos vaisto 
nuo džiovos. Džiova, tai 
vargo ir skurdaus žmonių 
gyvenimo palydovė. Lietu
voj tų vaistų nepirksi, mat 
rusai tokių vaistų nepasiga
mina, o jei pasigamina, tai 
jų veikimas nekoks.

“Draugo” Berlyno kores
pondentas, rašydamas apie 
minėtų vaistų didelį Lietu
voje nebuvimą, pastebi:

“Tuo tarpu Maskvos radi
jas skelbia, jog Tarybų val
džia pasiuntusi j draugiškos 
Korėjos karo frontą didelius 
transportus modemiškų vais
tų, tarp kitko ir penicilino ir 
skeptomicino.”

jos, tai ir sausio 12 d. pa
siūlymai atpuolė. Kodėl 
gen. MacArthur negalėjo 
to fakto išsiaiškinti su jung
tinių štabų viršininkais, pa
lieka neišaiškinta paslaptis. 
Atrodo, kad tarp Tolimųjų 
Rytų vyliausiojo vado ir jo 
viršininkų Washingtone bu
tų buvusi kokia tai kinų sie
na. .. .

Gen. Marshali išdėstė ad
ministracijos pažiūras, ko
dėl vengiama oro ir jurų 
karą išplėsti į agresorių ki
nų teritoriją. Tam yra la
bai svarbių priežasčių. 
Svarbiausios priežastys yra 
tos, kad Amerikos vyriausy
bė nenori* duoti pagrindą 
Maskvai įsikišti į Tolimųjų 
Rytų karą. Tokiam karo 
išplėtimui griežtai priešino
si ir Amerikos sąjunginin
kai, kurie Amerikai, visuo
tino karo atsitikime, butų 
labai reikalingi. Karo ne- 
išplečiama ir todėl, kad ti
kimasi su Korėjos agreso
riais ir be karo išplėtimo 
susitvarkyti ir priversti kinų 
bolševikus atsipeikėti.

Gen. Marshali sakė, kad 
vedant Amerikos politiką 
tenka atsižvelgti ne į vie
ną kurį nors frontą, bet rei
kia turėti galvoje visus

Nepavydime tų vaistų ko
rėjiečiams, bet kuo blogesni 
musų krašto žmonės, kurie 
savo gyvastimis dėl vaistų 
neturėjimo apmoka Stalino 
avantiūrą Korėjoje?

organizaciją, jei dauguma 
taip nutartų. Iš to tektų 
daryti išvadą, kad arba ad
ministracija pakeitė tuo 
klausimu savo nusistatymą, 
arba gen. Marshali atsto
vauja kitokią pažiūrą negu 
valstybės departamentas.

Dėl gen. MacArthuro at
leidimo gen. Marshali pasi
sakė, kad kitaip nebuvę ga
lima pasielgti, nes aukštas 
karininkas, atsakingose pa
reigose negali viešai išsi 
laužti iš vyriausybės nusta
tytos politikos ir negali per 
savo viršininkų galvas eiti 
į viešumą su skirtingomis 
pažiūromis, nors jam buvo 
įsakyta to nedaryti. Ame
rika turi kalbėti į pasaulį 
vienu balsu, o ne dviem bal
sais, nes kai gen. MacAr
thur reiškė vienokias pažiū
ras, o administracija—kito
kias, tai pasaulis nežinojo, 
kokią gi politiką Amerika 
tikrumoje veda ir ketina 
vesti.

Dėl gen. MacArthuro at
leidimo kilęs susijaudini
mas dabar pradeda atvėsti. 
Platus gen. Marshallo ir 
laukiami kitų administraci
jos liudininkų parodymai 
tikrai duoda progos ir eili
niam piliečiui pažvelgti į 
“politines gelmes” ir šaltai 
padaryti savo išvadas. Ro
dos, kad ir pats gen. Mac 
Arthur dar grįš į senato ko
misiją duoti papildomus pa
rodymus jo ginče su admi

jos, o kas jos tai tik jos, na ir 
tokia žmogysta liaupsina mas
koliškąjį stalinizmą! Tokiu yra 
ir daugiau. Gaila kad jie ne
patenka Stalino pragaran, ten 
ne tik nieko savo apart odos ir 
kaulų neturėtų, o čr pavalgyt 
sočiai negautų.

—A. R.
Chicago, III.

EI Salvadore
Žemė Drebėjo

Praeitą savaitę Centrali- 
nės Amerikos respublikoje, 
EI Salvadore, drebėjo že
mė. 375 žmonės žuvo to
je nelaimėje. Apie tai laik
raščiai plačiai rašė.

Žemės drebėjimai pasi
taiko gana dažnai. Bet kaip 
dažnai? Į tą klausimą atsa
kymą galima rasti “Kelei
vio” kalendiruje 1951 me
tams, kuriame yra straipsnis 
apie žemės drebėjimus ir 
yra paminėti garsieji žemės 
drebėjimai Amerikoje, Azi
joje ir Europoje nurodant, 
kiek juose žuvo žmonių.

Kalendoriuje yra labai 
įdomus ir naudingas Dr. D. 
Pilkos straipsnis, kaip gel
bėti skenduolius. Verta su
sipažinti su tuo straipsniu. 
Kalendoriuje yra daug vi
sokių skaitymų. Dar galima 
jį įsigyti. Kaina 50 centų. 
Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti :

“KELEIVIS”

lomatišku cirku, į kurį nie
kas nebenori žiūrėti. Nie
kam ir nebeįdomu, ką tie 
diplomatai ten kalba. Kai 
jie pavargs kalbėti, jie iš
siskirstys namo.

“Pergalė” Panamoj
Panamos respublikos gy

ventojai, su policijos pagal
ba, nuvertė prezidento Ari
as diktatūrą ir dabar džiau
giasi pergale. Prezidentas 
Arias gegužės 10 d. iškėlė 
baltą vėliavą virš savo rū
mų ir pasidavė “tautos va
liai,” kurią parėmė polici
jos šautuvai ir pasiryžėlių 
kraujas. Devyni žmonės 
žuvo kautynėse, o keliasde
šimt žmonių buvo sužeistų. 
Eks-prezidentas dabar čy- 
pėje.

Jau iš antro karto Arias 
nuvirsta nuo sosto. Vieną 
kartą, 1941 metais, tas dik- 
tatorėlis buvo išperėjęs “sa
vo” konstituciją, kurią jis 
dabar vėl norėjo užkarti 
Panamos respublikai.

Bet klaida butų manyti, 
kad Panamoj • dabar bus 
įvesta demokratinė tvarka. 
Iki to toli. Policija, kuri 
padėjo Ariasą nuversti, pati 
tą diktatorių ir buvo įkėlusi 
į sostą 1949 metais.

Atrodo, kad ir ateityje 
Panamos “demokratiją” at
stovaus policijos šautuvai, o 
ne žmonių valia.

nistracija. South Boston 27, Mam.

Ar Rusija Gali?
Krašto gynimo sekreto

rius, gen. George C. Mar- 
shall, liudydamas senato 
komisijoj išdėstė adminis
tracijos pažiūrą į galimą 
Rusijos įsikišimą į Korėjos 
karą. Jis sako, kad Rusija 
turi pajėgų į tą karą įsikiš
ti, turi aviacijos ir sausu
mos pajėgų Tolimuose Ry
tuose, o todėl gen. MacAr
thur klysta, kai jis sako, jog 
rusai negalėtų Tolimuose 
Rytuose kariauti.

Ar Rusija kariaus, to nie
kas nežino. Bet Rusija ga
li kariauti. Rusija koncen 
truoja savo jėgas ne tik To
limuose Rytuose, bet ties 
Iranu ir Turkija ir prieš Va
karų Europą.

Su pirmu visuotinojo ka 
ro šuviu rusai skubėtų ne 
tik į Korėją, bet į Viduri- 
niuosius Rytus užimti alie
jaus šaltinius, ir į Vakarų 
Europą, užimti Europos 
pramonę. Tas pavojus yra 
visiškai realus ir kol Vaka
rai nėra apsiginklavę, žaisti 
su ugnimi butų pavojinga.

Franko ir Kraujas Į 50,000 tonų auksu apmokė-
Praeitą savaitę Ispanijos tų kviečių? 

darbininkai, ypač Pamplo- __ J. o.

x
“On Cash Basi*”

Indijos ministerių pirmi
ninkas Nehru pranešė Indi
jos kongresui, kad Rusija 
“on cash basis” pardavusi 
Indijai 50,000 tonų kviečių.

Indijoj badas. Amerikos 
kongresas svarsto dovanoti 
ar paskolinti Indijai 2,000,- 
000 tonų kviečių. Admi
nistracija siūlo dovanoti, 
bet kongrese vyrauja nuo
monė, kad Indija gali atsi
teisti Amerikai savais pro
duktais. Kai Amerika svar
sto tikrą pagalbą Indijai, 
Stalinas išlenda su lašeliu 
pagalbos, bet už grynus pi
nigus. . Nei kreditų, nei .do
vanos gerasis Stalinas ne
pripažįsta. Bet kiek propa
gandos bolševikai daro už
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TAS DUONOS NEPRAŠOTO NIEKAS NEK1K1A

Kas Naujo Brooklyne
LDD 7 Kuopa Paminėjo 
Pirmąją Dieną Gegužės

Klubo name, 280 Union 
Avė., Brooklyne bus svar- 

„ . bios prakalbos. Kalbės Dr.
i ’e??ZuS 1 « Dagys apie Švediją, kaip ji
lėtų Klube susinnko LDD 7 ekonominiai, politiniai ir
kU.°PZ bU-re,is PŽT‘ kultūriniai tvarkosi. Antras
netl t^a^lnmku šventę, Ge- kalbės J. Buivydas apie 
gūžes Pirmąją. To pami- ekonominę ir politinę siu- 
nejimo iniciatorius drg. vėjų padėtį. Ateikite visi 
Alex Šulaitis pirmutinis j lietuviai, o ypatingai Brook- 
susirmkusius prabilo. Sako, lyno kriaučiai, nes J. Bui- 
pnes 6_ metus socialistų Vyjas kalbės kriaučių rei- 
kongresas Paryžiuje užgyrė kalais.
Amerikos Darbo Federaci
jos paskirtą šventę pagerbti Truputi* Apie Siuvėju* 
buvusiems Chicagoj strei-' n i o>- j t- •kieriams ir nabrėį kad' BaUnd21° 27 d- ^naueių

. - a- k i Neprigulmingas Klubasp rmoji diena gegužes tegul da^ti
būna viso pasaulio darbi- f , •' . ,   . .ninku solidarumo šventė. “? kum>“US- ** ,kttmPliU> 
K. ; , , tai yra senų unijistų sutau-Nuo tada viso pašau 10 dar- , , ... <- .. ... pos, kad atėjus juodai die-bimnkai ją švente solida- r . . ./ J •- . ..liškai iūiq nai ar streikams susiselpti.

PATRULIAI IEŠKO PRIEŠO KORĖJOJ

Tankai, lydimi pėstininkų. Korėjos fronte eina ieškoti pasitraukusiu kiniečiu, kurie da
bar ir vėl susitelk ė naujam puolimui.

Kas Girdėt Chicagoje
Lenkai Minėjo 
Konstitucijos Dienų

Bet nuo 1919 metų, D . . . .. . , , ,_ - TZ____ ._z’ Bet dabartiniams lokalo va-.^ygkuomet įsikūrė Komunistų P38^’- Kol kas .kunigas pareiškė, kad ne- darumą ir kvietė organiza-
» įkalbama apie du, Joną Her- reikia, nes jis turės savo ei jų atstovus savo susirinkimas dingo,^neš komunistai veckam®' Bubniams, Ky-'maną ir p Vaitukaitį! juos 

Sovietų Rusijoje ^.^entę ^„Tb^os Xn‘L
, . .... . —ne juodos dienos ir streipanaudojo savo militanz-, . - , . , . _ ...1 . ,. i kai rupi, bet kaip greiciau-mui rodyti. < . . f’ .TTt •t, .,.J i j šiai sutaupąs išdalinti. Jei-Reikia priminti, sako drg. . J. . ui . 

bulaitis, kad ir la.i tai pa dalinti vigiems
sekė komunistus ir jie gegu 
žės pirmą marguodavo Ber
lyno ir Romos gatvėmis su 
tankais, kanuolėmis, kaip ir 
Maskvoje.

Kai kurie musų draugai 
pradėjo svyruoti, girdi, pir
moji gegužės išniekinta ir 
mes jos neturime švęsti. Tie 
draugai klysta. Mes turime 
pirmąją gegužės švęsti ir 
nurodyti tuos, kurie tą die
ną iš solidarumo pavertė Į 
militarizmo garbinimą.

Antruoju kalbėtoju buvo 
drg. Vineas Gervickas. Jis 
nurodė, kaip Lietuvoje dar
bininkai, kad ir ne viešai, 
o visgi švęsdavo pirmąją! 
gegužės.

Trečias kalbėjo J. Buivy
das. Jis papasakojo kaip 
Amerikos lietuviai, po va
dovyste LSS organizacijos, 
ruošdavo milžiniškus pir
mosios gegužės minėjimus. 
Musų eisenose dalyvaudavo 
didelis skaičius pašalpinių 
organizacijų ir klubų. Už
virus pirmajam pasauliniam 
karui ir po karo revoliuci
joms, tas viskas, kas buvo 
prieš pirmąjj karą lietuvių 
tarpe gražaus, dingo. Lie
tuvių Socialistų Sąjunga ta
po suskaldyta, o komunis
tai nors garsiai šukavo, bet 
j pirmosios gegužės demon
stracijas pašalpinių organi
zacijų neįtraukdavo.

Jis, kaip ir pirmieji kal
bėtojai, nurodė, kad reikia 
gegužės pirmąją švęsti ir 
kviesti kitas organizacijas 
dėtis prie šventimo.
LDD 7 Kuopos 
Svarbios Prakalbo*

nariams, o ne dalelei duoti, 
o kitus atstumti. Visgi tie 
pinigai buvo sudėti senų 
unijistų su ta minčia, kad 
jeigu prisieitų kada ir da
lintis sutaupąs, tai visiems 
lygiai, o ne kaip dabar kad 
daroma. Mes stovime, kad 
visi kriaučių 54 skyriaus 
nariai gautų lygią dalį, kaip 
kad gavo tie vadinamieji 
“teisėti” K. N. K. nariai. ’

Kumpiai ir Delegato 
Rinkimą*

Ateinantį birželio mėnesį 
pripuola kriaučių delegato 

[rinkimai. Kundrotas jau an
tru kartu po tris metus iš
būna delegatu. Jis butų ir 
ketvirtus metus, bet nenori 
sukiršinti bubninių ir za- 
veckinių. Komunistai ket
virtam terminui pilniausiai 
pritaria, bet Zaveckas, Bub
nys ir Michelsonas tam 
priešinasi. Du iš jų patys 
nori buti delegatais.

Tad Kundrotas su komu
nistais sumano naują sky- 
mą, stato į delegatus Vy 
tautą Uberą, pusėtinai iš
geriantį ir mažai tenusima
nantį apie unijinį judėjimą. 
Jie žino, kad Uberas dele
gato vietos neišveš, o tada 
faktiškai Kundrotas ir vėl 
delegatu butų.

V. Michelsonas nors la
bai komunistams pataika
vo, bet juo komunistai ne
pasitiki. Jeigu jis ir eis į 
delegatus, komunistai už jį 
nebalsuos, nes dabar prieš 
jį agitaciją veda, kad “ne
tinkamas.”

sandariečių ir tautininkų 
nusistatymo siuvėjai, nepai
sant kuris jų eis. Kuris iš 
jų bus nominuotas, tad už 
jį lietuviai siuvėjai ir turė
tų atiduoti balsą. Jie yra 
geri lietuviai, seni unijos 
veikėjai ir žinos kaip atlik
ti delegato pareigas.

Breoklynietis.

BROCKTON, MASS.

reikalais važiuoti i Provi- muose apsvarstyti budus 
denee, tai ta proga ir kun. kaip galima geriau paremti 
Ylą nuveš. Nejaugi kun.; rinkliavą ir pritiaukti visus 
-Yla paėmė iš klebono kelio-'savo organizacijos narius

Nutilo Kleboną*

Per paskutinius du sek
madienius klebonas jau nie
ko nekoliojo ir nešmeižė 
nei žodžiu, nei raštu. Pa
mokslai ir biuletenis buvo 
skirti tik bažnytiniams rei
kalams. Įdomu, kaip ilgai 
taip bus? Po Lietuvos bu-
vusių prezidentų K. Gri-Įkunu. 
niaus ir A. Smetonos ap- 
drabstymo purvais ir trem
tinių išvadinimo gengste- 
riais jis tylėjo apie pusant
rų metų. Bet tuomet mato
mai jam vyskupas davė vel
nių, nes ilgai jis aiškino, 
kad dipukai jį įskundę vys
kupui, todėl jam uždrausta 
lietuviškais reikalais kalbė
ti. Dabar jį vėl nutildė vy
skupas ar jis pats nutilo— 
niekas negali pasakyti.

Bet privačiai dar girdėti 
kalbų prieš tremtinius ir jų 
lietuvišką veiklą. Jis duo
da suprasti, kad tremtiniai 
be reikalo aukojo Lietuvos 
nepriklausomybės minėjimo 
proga dienos uždarbį Lie
tuvos laisvinimo reikalams.
Iš to kai kas daro išvadą, 
kad visas pyktis kilo dėl pi
nigu. Sako, kad klebonui 
labai nepatinka, kada pini
gai išeina kitur. O tremti
niai kalti, kad šiemet virš

nės išlaidoms, nors jis bu
vo dovanai atvežtas ir ža
dėtas dovanai nuvežti?

Bet tai ne visuomenės, o 
tų kunigų reikalas. Jį pri
miniau, kad parodyti, kaip 
klebonas ironiškai kalba 
apie tremtinių dienos už
darbio auką, ir kaip jis už 
viską kaltę verčia ant trem
tinių. Todėl ir dabartinė 
tyla nereiškia, kad klebono 
nuomonė pasikeitė.

Triukšmingas Susirinkimas

Balandžio 22 d. įvyko la
bai triukšmingas LDS kuo
pos susirinkimas. Be val
dybos žinios klebonas pa
skelbė jį paskutiniu susirin-

veikliai dalyvauti pačioje 
rinkliavoje. Visos organi
zacijos buvo prašomos savo 
narius, kurie galėtų daly
vauti rinkliavoje, registruo
ti ir sąrašus prisiųsti BALF 
skyriaus valdybai.

Gegužės 2 d. Waterburio 
BALF'o skyriaus valdyba 
turėjo specialų posėdį rink
liavos pravedimo klausimu, 
šiame posėdyje rinkliavai 
pravesti sudarytas globos ir 
paramos komitetas. Jo su
statant pakviesta miesto 
majoras Snyder, klebonas 
Valantiejus, Dr. Colney,
ponia Colney, prof Alek- jeitj vilnius jr Lvovas 
sis, p. Valaitis, p. Petraus-!

gcj. Tų draugijų seimai 
įvyksta taipgi Chicagoj. Ba-

„ ....... , landžio 29 d. čia buvo Ne-
Gegužes trecioji yra len- kalt0 Prasidėjim0 vienuoly- 

kų švente - konstitucijos n0 ,.žmėj Buv0
diena Chicagos lenkai kas- skelbta> ka(1 u proga auky
niet tel proga rengia dide- ,am vienuolynui gausiai su
les iškilmes Iškilmių ren- ,aukž Gegužįs 6 d. įvyko 
gimo priešakyje visada sto-šv. Kazimiero vienuolyno

en U- .suslvltn,llmas- rėmėjų seimas. Ta proga 
s’?.,v!e.n,B"'° bustmes,'auk J18 su

1520 Division St., mmiosikaupu Jei bet kokia pro.
'Jklu<iJasl didelei eisenai į ga kataalikai sudėtų tiek au- 
Humboldt Parką, kur yra ky Lietuvos laisvinimui ar 
vosciuskai paminklas. len1tiemtyje badaujantiems ir 
yia platforma, kur sueina jįgy prismaugtiems, tai bu- 
kalbetojai ir svečiai.

Minėjimas visada nuke
liamas į sekmadienį, jei tre
čioji tą dieną nepripuola.
Šiemet minėjimas įvyko ge
gužės 6 d. Oras tą dieną 
pasitaikė jiatogus, buvo 
saulėta, nors vėsoka ir vė
juota. Bet vėsumas ir vė
jas nepakenkė minioms 
rinktis.

Ant platformos aukštų 
svečių tarpe matėsi Jonas 
Brenza, Cook apskrities iž
dininkas. Jis miniai buvo 
pristatytas kaipo “skarbnik 
powiatowy.” Greta Jono 
Brenzos buvo adv. Antanas 
Olis, Chicagos Sanitary Dis
trict Trustees pirmininkas.
Jis taipgi miniai buvo pri
statytas.

Iškilmių vedėju buvo susi
vienijimo prezidentas Roz- 
marek. Kai jis užsiminė 
apie Lenkijos atstatymą, 
tai pareiškė, kad ji turė
sianti būt atstatyta “within 
appropriate boundaries.”
Neminėjo, kad į tuos “ap
propriate boundaries” turi

Keturių srovių kandida- 
Gegužės 18 d., 7:30 vai. tas į delegatus dar neiškep- 

vakaro, Lietuvių Piliečių tas, bet numatoma, kad jis

Tai nepatiko na
riams, kurie aiškino, kad 
nėra reikalo likviduoti kuo
pos. Klebonas dėstė, kad 
nuo to laiko, kai pranciško
nai pagavo “Darbininką,” 
nėra reikalo jį remti. Jis 
pats daugiau “Darbininko” 
neįsileis i savo namus. Gir
di,* “Darbininkui” reikia tik 
vainiką uždėti, nes jo jau 
nėra. Kitiems esant kito
kios nuomonės, įvyko dide
lis susikirtimas, po kurio 
klebonas trenkė durimis ir 
išėjo. Dar anksčiau jis sa 
kė, kad jis išleis naują laik
raštį, jei niekas kitas to ne
padarys. Dar prieš išėjimą 
klebonui reikalaujant likvi
duoti kuopą, pasitraukė su
sirinkimo pirmininkas, ku
ris pareiškė, kad jis nenori 
savo rankomis pasmaugti 
katalikiškos organizacijos. 
Dabar klebonas skundžiasi, 
kad parapijiečiai tokie ne
dori, kad jis turėjo iš savo 

$1,500 surinkta ir išsiųsta salės išeiti. O davatkėlės 
Amerikos Lietuvių Tarybai, aiškina: “Matai, dipukai

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGUSKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVfiLB aa paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
ko* raidės; ra žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvai* pasikalbėjimai* ieškant darbo, nuėjus krau
tuvės, pas siuvėjų, paa daktarų, restoranan ir tt.

KAINA 86 CENTAI, kurtas galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
So. Boaton 27, Mas*.

Jei ne jie, butų užtekę ke
lių šimtų dolerių, kaip per 
paskutinius metus.

Kad klebonui rupi pini
gai, matyti ir iš šio saki
nio, tilpusio ankstyvesnia- 
rae biuletenyje: “Klebonas 
pats turėjo tara kalbėtojui 
užmokėti kelionės išlaidas 
ir tie nauji gudruoliai mo
kėdami dienos išlaidas ne
turėjo nė tiek proto paklau
sti kas rūpinasi kalbėtojo 
reikalais.” Čia kalba apie 
kun. Ylą, kuris buvo Vasa
rio 16 d. minėjime kalbėto
ju. Be jokio atlyginimo jį 
parvežė savo automobiliu 
tremtinys, kurie butų jį ira w • a

kunigą išvarė, 
baiga svieto?”

Ar ne pa-

Senis.

WATERBURY, CONN.

Vieša

kas, p. Jackūnas ir kiti. Nu
matyta rinkliavos dėžutes 
rinkėjams iš anksto išsiun
tinėti nurodant jų rinkimo 
apylinkes. Rinkliavos ati
darymas numatyta pravesti 
jau birželio aštuntą dieną, 
po pietų.

Šiuo kviečiama visus Wa- 
terburio lietuvius registruo
tis rinkėjais. Kadangi rink
liava prasidės birželio 8-tą 
vakare, o baigsis 10-tą 
priešpietėje, tai nuo rinkėjų 
skaičiaus priklausys rink
liavos pasisekimas, todėl 
prašoma registruotis ir tuos 
asmenis, kurie galėtų vieną 
tų dienų rinkliavoje daly
vauti bent porą valandų. 
Registruotis prašoma tele
fonu pašaukiant BALF’o iž
dininką P. Jakubauską, te
lefonas 51922, arba ponią 
Colney, tel. 34747, arba po
nią Devenienę, tel. Water- 
town 600.

Visi parodykime lietuviš
kąją širdį, paremkime pa
saulyje išblaškytus ir varg 
stančius lietuvius.

Waterbury BALF .o 
Skyriau* Valdyba.

Trumpai kalbėjo miesto 
majoras Kennelly. Buvo pa
sakyta, kad buvo kviestas 
ir gub. Stevenson. Bet ka
dangi tuo pat laiku jis turė
jo kitur kalbėti, tai čion ne
galėjęs atvykti. Tada mi
nioj pasigirdo keletas sykių 
“boo, boo.” Teko pastebė
ti, kad tą išgirdęs majoras 
susiraukė, tuo parodyda
mas nepasitenkinimą. Mat 
majoras ir gubernatorius 
yra abu demokratai.

Dar pritinka pastebėti, 
kad vienas kalbėtojas kri
tiškai užsiminė apie lenkų 
nesugebėjimą valdytis. Pri
pažino, kad Kosciuškos lai
kais Lenkija buvo padalyta 
ne tiek per kaimynų gobšu
mą, kiek per nesusiklausy 
mą namie.
Gausios Aukos 
Vienuolynam*

Amerikos lietuvių Romos

tų tikras stebuklas.
Po seimo vienuolyno sa

lėj delegatams ir šiaip pub
likai buvo suruoštas koncer
tas. Žmonių prisirinko pu
sėtinai daug. Ką susirinku
sieji matė ir ką girdėjo? 
Visų pirma jie matė gausų 
chorą. Matė pavaizdavimą 
Marijos pasirodymo Liurde, 
Fatimoj ir Šiluvoj. Dar ma
tė porą tautiškų šokių. O 
ką girdėjo? Ogi apie 25 
giesmes ir dainas, kurių tar
pe buvo tik dvi lietuviškos 
—“Meilė Tėvynės Nemari” 
ir “šventė.” Kitos dainos 
ir giesmės buvo angliškos, 
lotyniškos, itališkos ir kito
kios. “Avė Maria” buvo 
giedota net keturis sykius, 
vis skirtingų kompozitorių. 
Marijos garbei lietuviai tu
ri irgi populiariškų giesmių, 
kaip va “Marija, Marija.” 
Kodėl nepadaryti malonę ir 
įtraukti į programą tokią 
lietuvišką giesmę? Jei tame 
koncerte ir buvo keletas 
svetimtaučių, tai negi reikė
jo jiems skirti liūtiškąją 
programos dalį.

Naujų ateivių šiame kon
certe matėsi tik vienas ki
tas.
Aukos Labdarybei

Sekminių proga katali
kiškose bažnyčiose, kartu ir 
lietuviškose, būna kolekta 
labdarybei. Parapijos pa
gal didumą gauna kvotas. 
Didžiosios parapijos turi 
sukolektuoti po $1,000. Ma
žesnės po mažiau. Jei žmo
nės nesudeda kvotą, tai kle
bonas turi pridėti iš parapi
jos kasos. Chicagos lietu
viai katalikai turi savo lab
darybės prieglaudą. Bet 
lietuvių bažnyčiose surink
tieji pinigai neina tai lietu
viškai labdarybės įstaigai, 
o į bendrą arkidiocezijos 
kasą. Iš tos kasos kiek ten 
nukrinta ir lietuviškai prie
glaudai. Šiaip jau tai prie
glaudai išlaikyti ir jos sko-

katalikų vienuolynams rem- Jas mokėti lietuviai turi dėti 
ti yra tam tikros draugijos. savo kenu aukas jr uždirbi- 
Tų draugijų skyriai veikia nžti visokiais parengiinais. 
įvairiose kolonijose, bet di
dysis veikimas eina Chica- Laisvamanis.

«

Birželio 9

Gegužės 1 d. įvyko Wa- 
terburio ALT skyriaus mė
nesinis susirinkimas. Jame 
be bėgamų reikalų buvo 
svarstyta reikalas prisidėti 
prie BALF’o viešos rinklia
vos pravedimo Waterburio 
mieste birželio 9 d. Tuo 
reikalu kalbėjo Dr. Colney, 
prof. Aleksis, p. Valaitis ir 
kiti. Visi jie pabrėžė rei-

atgal nuvežęs, bet vienas (kalą parodyti tautinį soli«

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 Easl 
So. Boaton 27,

BAIGIAME IŠPARDUOTI

Keleivio” Kalendorių 1951 Metams
Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
jau baigiamas išparduoti. Prašome paskubėti su 
užsakymais.
“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje yra daug 
skaitymų, informacijų patarimų, eilių, plati ka
lendorinė ddbs 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”
27,
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’asikalbčjjmas 
Maikio su Tėvu

Jankiai Islandijoj
Laikraščiai pranešė, kad įkosi demokratiškai ir jų 

keli šimtai amerikiečių ka-' parlamentas 1930 metais 
reivių oro keliu pribuvo į j minėjo savo tukstanties me- 
Islandiją. Vėliau buvo pra- tų sukaktuves. Praeityje 
nešta, kad į Islandiją išvy- Islandija yra buvusi nepri- 
ko technikai, kurie didžio- klausoma, paskui buvo su- 
joj šiaurės Atlanto saloje sijungusi su Norvegija, vė- 
apžiurės vietas, kur statyti liau su Danija, bet visada 
aerodromus. Kaip per ant- savo vidaus reikalus Islan- 
Irąjį pasaulini karą taip ir
dabar amerikiečiai i Islan
diją nuvyko Islandijos vy
riausybės kviečiami. Beje,
Islandija yra Šiaurės Atlan- 

j to Gynimosi Sąjungos na-
Įrys. Islandijos vandenys yra į

turtingi žuvimis. Islandija 
Ne pirmą kartą amerikie- 3™ žuvininką rojus ir žuvu 

čiai išsikelia Islandijos sa- Pramonė Islandijoj yra vie
loje. Išsikelia ne kaip oku- 18 P8*""*™?. gyvento- 
pantai. bet kaip tos salos JM verslų. Islandijos žvejai i 
nepriklausomybės gynėjai, I»ga»na per metus tiek zu- 

geros kaimynystes talkimn-

dijos gyventojai tvarkė ne
priklausomai nuo kitų tau
tų. Dabar Islandijos vy
riausybei vadovauja social
demokratai.

kai.
Islandija pati negalėtų 

į apsiginti prieš joki priešą. 
Didelėj Islandijos saloje, 
kuri savo plotu yra veik 
penkius kartus didesnė už 
Massachusetts valstiją (turi 
39,709 ketvirtaines mylias 
ploto), gyvena tiktai 138,- 

" 000 gyventojų, arba maž-
—Tegul bus pagarbintas, taip. Aš užkalsiu tėvą Į daUg tiek, kiek buvo Kau-

Maike! baksą ir ušlipdysiu visus no mieste. Tiek žmonių to-
—Gera diena, tėve! plyšius. Ar bus gerai? kiose platybėse negalėtų sa 
—Eik jau eik! Kas čia, —Nausa! ios apginti nuo bet kokio

do gerumas, kad orai tokie —Kodėl? rimtesnio pasikėsintojo. To-
prasti? Ve, vakar kai su- —Aš, Maike, tokiam bak- dėl pavojaus valandoje Iš
lijo, tai ir šiandien kupra se uždusčiau. Aš atsimenu landijos vyriausybė ir prašo 

'panašų atsitikimą dar iš talkos iš tų kraštų, kurie 
Lietuvos. Syki per Kalėdas jai gali padėti ir kurie jos 
mes pusberniai išvalgėm nepriklausomybei ir laisvei 
gaspadinės sviestą bakse, negresia.
bet kad numesti nuo savęs Kodėl Islandijoj tiek ma-

ir šiandien
šlapia.

—Tas sveika, tėve.
—O ką tu žinai, kad man 

sveika?
—Tėvas išrodai sveikes

nis, veidas aiškesnis. Gal 
nuo Velykų buvai dar nesi
prausęs, tai lietus išmaudė. 
O maudytis, tėve, visiems 
reikia. Be to, lietus reika
lingas ir augmenims.

vų, kad kiekvienam Islan 
dijos gyventojui tenka po 
daugiau kaip 7,000 svarų 
žuvų. Žinoma, 7,000 svarų 
žuvų per metus nesuvalgy
si ir Islandija savo pagau
tas žuvis gabena j kitus 
kraštus.

Į Islandijos vandenis 
vyksta iš įvairių Europos 
kraštų žvejai gaudyti žuvų; 
iš Prancūzijos. Airijos ir ki
tų kraštų žuvininkai vasa
ros mėnesiais plaukia prie 
šaltosios Islandijos prisi
gaudyti žuvų ir niekada ne
grįžta tušti.

GEN. MacARTHVR TRAUKIA PYPKĘ

Liudydamas senato komisijoj generolas MacArthur prašė 
senatorių pavelijimo užsirūkyti pypkę ir. senatoriams 
sutikus, traukia durną, iš savo garsios “corn-cob’’ pypkės.

Kodėl Nepabando?

žmogus jokiu budu negali 
iš 148 dolerių išgyventi, 
taip ir Lietuvoje valstietis 
iš kolchozininko uždarbio 
jokiu budu negali išgyventi. 
Juk kolchozininkas iš savo 
uždarbio turi apsirengti, 
vaikus išauklėti, prasimai
tinti ir šiokius tokius kultu- 
rinius reikalus patenkinti. 
Tik buto jam nereikia sam
dyti, o viską kitą reikia juk 

įpirkti, arba savo darže už
siauginti nuo darbo atlieka
mu laiku.

į Gerai butų, kad lietuviški 
bolševikai pagalvotų apie 

, "gerą” Lietuvos kolchozų 
atlyginimą žemės ūkio dar
bininkams. Tegu jie prisi
mena, kad Linkuvos kol
chozas "gerai” moka, o yra 
kolchozų, kurie dar mažiau 
atlyginimo už darbą duoda.

Į Aš esu tikras, kad dargi 
1 daugiausiai užkietėjęs bol
ševikas, kai pagalvos, ką 
reiškia 4 kilogramai javų ir 
2 rubliai pinigais už darbo 
dieną, supras bolševikų at
neštą į Lietuvą skurdą, o 
supratęs nusispiaus į Stali
no pusę ir nebeduos save 
Bimboms už nosies vedžio
ti. '

Valstietis.

—Olrait, vaike, tegul jau 
lietus bus geras daiktas; 
ale pasakyk, kam tas vėjas 
reikalingas? Vakar net du 
kartu nuputė kaškietą nuo 
galvos. Ir tiesiai į purvy
ną!

—Vėjas, tėve, taip pat 
reikalinga musų sveikatai.

—Ai ges nat, Maike. Čia 
tu turi misteiką. Vėjas tik 
marmatizmą nešioja. Pa- Į 
klausk senų žmonių, kurie! 
ilgiau ant svieto gyveno, o 
kiekveinas tau pasviečys, 
kad vėjo užpūtimas yra tik
ra liga žmogui.

—Bet aš pasakysiu tėvui, 
kad ligų butų daug dau
giau, jeigu vėjo nebūtų.

—Ar tu pasiutai!
—Ne, tėve, aš nepasiu

tau. bet aiškinu rimtą daly
ką. Jeigu nebūtų vėjo, tai 
oras tiek prirugtų nuodingų 
gazų ir visokių bakterijų, 
kad miestuose nebūtų gali
ma gyventi; žmonės sirgtų 
ir mirtų. Bet vėjas orą iš
valo. Bakterijas ir dujas 
išneša į padanges, o į mies
tus atneša iš laukų ir girių 
tyro, sveiko oro.

—O koks man pažitkas 
iš to oro, vaike? Duok tu 
man tik duonos, mėsos ir 
kopūstų, o prie to dar gerą 
burną šnapso, tai manęs ir 
šimtas bakterijų nepapiaus. 
Bet jei aš tau neduosiu val
gyt, tai tu, Maike, grynu 
oru neilgai gyvensi.

—Gerai, tėve, padarykim 
bandymą. Tėvas neduok 
man valkyt, o aš užrišiu tė
vui bumą ir nosį, kad ne
galėtum gauti oro. Pama
tysim, kuris iš mus ilgiau 
gyvens.

—Ne, Maike, aš ant to 
nesutinku.

—Na, jeigu tėvas ant to 
nesutinki, tai padarykim ki-

atidarė baksą ir rado kati- netinkama ir klimatas neti- 
ną jau negyvą. Jis pasti- kęs. 85% Islandijos žemės 
po. 'visai netinka nei žemdirby-

—O kodėl jis pastipo? §tei nei kam kitam. Tiktai 
—Nu, kaip gi nepastips 65,000 akelių žemės toje 

uždarytas be oro? Uždu- saloje yra naudojama že- 
so! mes ukiui, o visa kita žemė

—Matai, tėve; kad be ororstovi dyka arba yra ganyk- 
nei katinas negali gyventi. ios. Klimatas ‘ Islandijoj 
O be maisto jis ir porą sa- yra šaltas, bet ne toks nepa- 
vaičių išgyventų. Tai pa-Į keliamas, kaip kituose ly- 
rodo, kad oras gyvybės pa- gdai toli šiaurėje gulinčiuo- 
iaikymui yra reikalingesnis, !se kraštuose. Mat, pro Is-

Islandija yra maždaug 
pusiaukelėj tarp Amerikos 
ir Europos. Dabar kada 
oro susisiekimas su Europa 
pasidarė kasdieninis reika
las, Islandijos padėtis pu
siaukelėje pasidarė labai 
svarbi. Ten jau per pas
kutinį karą buvo įrengti 
puikus aerodromai, o dabar 
ie gerinami. Ten laikomi 
gazolino sandėliai ir kito
kie oro susisiekimo reikme
nys

Šiomis dienomis Amerika 
susitarė su Danija dėl bend
ro Grenlandijos salos gyni
mo. Grenlandija ir Islan
dija yra pusiaukelės stotys 
iš Amerikos į Europą. Jos

Lietuviškų bolševikų spau-Į Lietuviai bolševikai, ku- 
da džiaugsmingai pranešė, rie giria kolchozinę tvarką, 
kad Lietuvoje Linkuvos j gali patys pabandyti išgy- 
apielinkės Kardo Požėlos
vardo kolchozas išmokėjo 
kolchozininkams už kiek-
vieną darbodienį po 4 kilo
gramus javų ir po 2 rubliu 
pinigais. Atrodo labai ge
rai, jei dėl tokio atlygini
mo už darbą reikia net 
spaudoje džiaugtis. Bet na- 
galvokime, ką tai reiškia 4 
kilogramai javų ir 2 rubliai 
už darbo dieną!

4 kilogramai yra maž
daug 9 amerikoniški svarai. 
Jei vienas žmogus per me
tus dirba 300 dienų, tai jis 
netų gale gauna atlygini
mo už visą savo metų dar
bą 2,700 svarų javų ir 600

negu maistas. landijos salą plaukia šilta svarbios taikos susisiekimu1,
-Ar tai tu, Maike, nori Golfštremo srovė ir atneša atsitikime jų svar-

man Įkalbėt, kad aš neval-Įtai salai šiek tiek šiltesnio^3 Lutų dar didesne, ode 
gyčiau, bet oru gyvenčiau? oro_ !ir daroma, kad tos. stotys

—Ne, tėve, valgyt reikia. Labai mažai žemės Islan- nepatektų į nepageidauja-
—Nu, tai kam tu man tą b i jo j naudojama žemės ma? rankas. • •

orą taip giri? ukiui, bet Islandijos gyven-;
—Taip išėjo is kalbos,«tojai valgo bananus ir ki- Ale Tie RllJUii Ru&aV tėve. Tėvas norėjai paša-1 tus tropikų kraštų vaisius: K 1 ™ 

kyt, kad vėjas nereikalin- užaugintus pačioje Islandi
ja5; taigi aš įrodžiau, kad joje, o ne atvežtus iš kitur, 
v ’'
jis išvalo orą,
gyvenam. Ir tėvas pats pri- gaii įmti karštas maudynes - t limite 
pažinai, kad be gryno oro atvirame ore. Islandijos T ‘ „niu;™,, net ir katinas pastipo. i sostinė Reiki javik yra šildo- į,anij‘oje, atvy-

Mažosios Lietuvos lietu
vių leidžiamas laikraštukasvėjas labai reikalingas, nes žiemą, kada šalti vėjai pu-j 7*

ns išvalo orą, kuriuo mes čia Islandiios ffvventoiai j .. elv_ls 1 „ met^ ^ruo 
„.J gy ventojai džio mėnesio 2 numery pra-

—Olrait, Maik, as jau ma šiltu vandeniu, kurio
nenoriu su tavim ginčytis. 
Tegul būna tavo viršus.

KANDIDATAS

Kandidatas { Bolivijos res
publikos prezidento vietą. 
Gabriel Gosalvez. Jo kandi
datūrą išstatė socialistų re
publikonų unija. Rinkimai 
buvo gegužės 6 d., bet lai
mėtojas dar nepaaiškėjo...

DALYVAUJA
DISKUSIJOSE

x . .. . „ Colgate Universitetas, Ha-
venti metus laiko uz 148 mjiton, N. Y.., jau trvs me- 
dolerius. Pavyzdžiui, ko-... , tai kas vasarą ruošia kon-
dėl ponas Bimba nepaban- ferendją Amerikos užsie. 

gyventi is 148 dolerių nį^ politikai svarstyti. -Jaudo
per metus? Ir ką tas kol
chozų meisteris sakytų, jei 
jį kas veistų gyventi per 
metus už 148 dolerius? Jis 
turbut šauktų, kad jis yra 
baisiai išnaudojamas ir, iš

pernai ši konferencija pri
traukė žymių politikų, vals
tybės departamento ir Jung
tinių Tautų pareigūnų, am
basadorių ir tt. Tos kon
ferencijos round-table dis, • •• i . • « • lVlvUVlJUC lUUllvl K*Ulv Vilk.fesų, jis butų išnaudoja- kusjj ; w di

mas, jei jį kas paverstų uz r »
tokią algą dirbti. Na, o
Bimbos gerasis Stalinas pri
vertė visus Lietuvos valstie
čius dirbti už tokią algą ir 
Stalinas dar giriasi {>er tuos 
pačius bolševikų laikraš
čius, kad jis labai gerai at-

rublių pinigais. Dėl atlygi-Į‘-y*?3 Lietuvos valstiečiams
nimo javai? reikalas yra 
aškus—9 svarai į dieną ir 
baigtas kriukis, o dėl tų 600 
rublių reikia pažiūrėti, ką 
už juos galima nusipirkti? 
Vienas kostiumas Lietuvoje 
kainuoja 1,110 rublių, o to
dėl iš metinio piniginio už
darbio kolchozininkas gali 
nusipirkti tiktai pusę kos- 
.iumo (siuto). Jei, pavyz
džiui, kolchozininkas norė
jų savo piniginį uždarbį 
pragerti, tai jis už visų me
tų piniginį uždarbį galėtų 
nusipirkti apie 7 kvortas 
usiškos vodkos. Išvertus 

600 rublių į amerikoniškus 
pinigus, pagal jų perkamąją 
galią, gausis apie 20 ar 30 
dolerių. Jokiu budu ne 
daugiau.

Dabar pažiūrėkime į kol- 
.hozininko uždarbį javais. 
2,700 svarų ’ atrodo gana 
daug. Išverskime tuos ja
vus į amerikoniškus buše
lius ir matysime, koks tas 
uždarbis yra. Vienas bu
šelis kviečių sveria 57 sva-

. .x. x. . ko rusų repatriacijos agen-nereikia kaitinti nei anglį- . . •, 2, . tai ir įkalbinėjo žmonėms
mv nel. L,? ,U',U, J“ grįžti namo. Vienas latvis 
galima todėl, kad Islandija pi,TOUOju.
tun karsto vandens šaltinių Bet jfa vj
arba geizerių, kūne meta ka(, teik į jam
is žemes gelmių karstą vau- šti a,. jo Mvas dar te.
denį Islandijos gyventojai a ^jėkėje? Rusai
karštąsias žemes gelmių ta*< j keliy
versmes panaudoja savo dj alvaži'avę vė, 
patogumui ir tuo vandeniu šė; „Taj } tėvas gyve- 
-■ildo savo namus, siltdar-ng ' jr ^ena ,a.
zuis. varo elektraines, nau- Paį geraį jjs apsidžiaugė i tus. Iš 2,700 svarų gausis 
koja tą vandeni skalbyk- j apsisprendimu grįžti. - 
loms. maudynėms ir kito- ^ilws ir faukia
,ems reikalams. p'ar¥ažiuojant v

* Tada šis latvis iš kišenės
Islandijos gyventojai yra išsitraukė savo tėvo mirimo 

skandinavų kilmės, gimi- metrikus ir parodė tiems 
ningi danams, norvegams ir melagiams rusams, kad jo 
švedams. Visai dar nese- tėvas Latvijoje yra miręs 
nai jie buvo susirišę “unijos prieš 20 metų. . - - 
ryšiais” su Danija, bet 1941 Tiek pat verti ir kiti bol- 
metais, antrojo pasaulinio ševikiški tvirtinimai, ar tai

47 su puse bušelių. Bušelis 
kviečių kainuoja nuo dvejų 
iki pustrečio dolerio, arba 
už visų metų javų uždarbį 
kolchozininkas gauna dau-

už jų darbą kolchozuose!
Kaip Bimba gyventų iš 

148 Golerių? Aš manau, 
Kad jis turėtų savo žmoną 
leisti į darbą. Tegu ir žmo
na uždirbtų per metus $148. 
Tada visa šeima turėtų me
tinio uždarbio 296 dolerius, 
arba dviese jie uždirbtų 
tiek, kiek Amerikos kvali
fikuotas darbininkas uždir
ba vienas per mėnesį. •

Šitaip atrodo kolchozi- 
ninkų uždarbis, apie kuri 
bolševikiški rašeivos rašo 
pasididžiuodami ir pasige
rėdami, patys nepagalvoda
mi, kokia mizerna ta kol
chozinė tvarka yra, kad 
žmonės ten turi už tokį 
skurdų atlyginimą dirbti.

Tiesa, kolchozininkai turi 
savo sklypelį žemės, apie 
vieną akelį. Tą žemės skly
pelį kolchozininkas turi iš
dirbti savo rankomis atlie
kamu nuo darbo laiku ir 
gali jame pasodinti bulvių 
ir kitokių daržovių. Kad 
atrodytų aiškiau, leiskime ir 
Antanui Bimbai su jo žmo
na, prie jų abejų metinio 
uždarbio 296 dolerių, laikyti 
mažą daržą, apie akerį dy
džio. Tegu tą daržą pats 
Bimba ar jo žmona išdirba

giausiai 118 dolerių. Pri- ir tegu jame sodina, ką tik 
dėjus piniginį uždarbį me- nuo darbo atliekamu laiku 
tinis kolchozininko atlygi-'jie nori. Jei ponas Bimba 
nimas siekia 148 dolerius! pabandytų gvventi iš kol- 
Tiek išeina, jei Linkuvos chozonio uždarbio, jis pa«
kolchozas duoda 4 kilogra- matytų, kad tas mažas že- 

karo metu, atsiskyrė nuo jie butų rusų ar kitų tauty-mus kviečių, o jeigu vietoje mės sklypelis butų jo vy 
Danijos. įbių komunistų, tik žmonėms ’ ’ ” ’-i

Nuo neatmenamų laikų mulkinti pasakojami.
Islandijos gyventojai tvar iu Jon-aa.

nas, du kartu i dieną buvo 
transliuojamos per radio, 
buvo labai rimtai vedamos 
ir susilaukė spaudoje ir po
litiniuose sluoksniuose pla
čių komentarų ir rimto dė
mesio. Pernai iš Baltijos 
valstybių buvo pakviestos ir 
dalyvavo Lietuva ii- Estija. 
Lietuvą, ministerio P. Ža- 
deikio pavestas, atstovavo 
ir Europos klausimais dis- 
kusijoe dalyvavo generali
nio konsulato vice-konsulas 
Vytautas Stašinskas. Ir šiais 
metais į liepos 21-26 d. 
įvykstančią konferenciją 
vyks p. Stašinskas.

Dalyvavimas yra labai 
naudingas, nes konferenci
ja ruošiama Colgate Uni
versiteto, bendradarbiau
jant valstybės departamen
tui, The Foreign Policy As- 
sociation, Carnegie Endou- 
ment for International 
Peace ir jai užsibaigiant ry
šiai pasilieka. Generalinis 
konsulatas gavo iš jos da
lyvių mokslininkų ir politi
kų keletą prašymų vienos 
ar kitos medžiagos, ir pa
aiškinimų.

—L. G. K.

PAIEŠKOJIMŲ KAINOS
Nemokamai paieškojimu ne- 

talpinam. Iki 25 žodžių paieš
kojimas kainuoja 50 centų, o 
virš 25 žodžių—po 2 centu nuo 
žodžio.

Bet tokia kaina yra tiktai gi
minių bei draugų paieškoji
mams.

Paieškojimas asmenų vedybų 
tikslais kainuoja 75 centus iki 
25 žodžių, o virš 25 žodžių—po 
3 centus nuo žodžio.

Užmokestį galr.ma prisiųsti 
pašto ženkleliais po 3 ar 5 cen
tus. Bet prašom nesiųsti oro 
pašto ženklelių ir.nesiųsti paštokviečių duoda rugius, mie- liausiąs prasimaitinimo šal- ženklelių iš Kanados, 

žius ar avižas, tai uždarbis tinis. Į Visi paieškojimai apmokami
bus mažesnis. ’ Kaip Amerikoje vienas iš kalno, kitaip jie negali tilpti.
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Badas Indijoj
Du milionai tonų javų iš 

Amerikos gali išgelbėti ke
lių milionų Indijos žmonių 
gyvybę. Gali, jei javai pri
bus laiku į Indiją.

1943 metais Indijoj, Ben
galijos provincijoj siautė 
badas ir nunešė i kapus 
apie keturis milionus žmo
nių. Šių metų badas skau
džiai palietė Bihar provin
ciją, ypač šiaurinę jos dalį, 
kuri guli už Gango upės. 
Ta provincija turėtų gauti 
maisto iki birželio mėnesio, 
nes vasaros viduryje Gango

kėši patys lankęsi Bihar 
provincijoj ir matę badau
jančius žmones, kurie mal
davo duoti jiems “ką nors 
valgyti.”

Ir Bihar provincijoj pa
grindinė bado priežastis 
yra gyventojų didelis prie
auglis. Toje provincijoje 
per 20 metų žmonių padau-[ 
gėjo 11 milionų. Žmonės 
ten gyvena labai tirštai, 
vienos ketvirtainės mylios 
plote ten priskaitoma 1,200, 
žmonių. Prie to prisidėjo 
1950 metų menkas derlius1

upė patvinsta ir susisieki-; ir rezultate milionai žmonių
mas per ją yra sunkus, gelž 
kelio per upę ten nėra ir vi
sas transportas turi eiti per 
plaustus ir tiltus. Upei pa
tvinus, susisiekimas per ją 
pasunkėja, o tūkstančius to
nų javų per ją visai neįma
noma nugabenti.

Indijoj badas nėra nau
jiena. Jau minėjome 1943 
metus, kada keturi milionai 
žmonių mirė badu. Jei tik 
kuriais metais javai neuž
dera, Indijos žmonės ken
čia badą ir milionai jų iš
miršta dėl duonos tmkumo 
ir nuo įvairių ligų.

badauja.
Kita bado ištikta vieta

Indijoj yra Madras provin
cija, kur badas verčia žmo
nes keltis į Ceilono salą ar 
bėgti į kitas Indijos vietas.

Duonos racionavimo In
dijoj nėra. Vyriausybė ten 
garantuoja kiekvienam var
totojui 9 uncijas duonos 
per dieną valdiškose krau-1 
tuvėse nustatytomis kaino- 
nomis, bet Madras provin
cijoj toks duonos pardavi
nėjimas valdžios krautuvė- 

buvo panaikintas, nes 
valdžios sandėliuose duonos

KELEIVIS, flO. BOSTON

KUR KARAS BUTŲ IŠPLĖSTAS

Žemėlapyje matytis Mandžurija ir Kinijos pakraščiai, kur 
generolas MacArthur siūlo išplėsti oro ir juru karą. kad 
privertus kiny komunistus trauktis iš Korėjos.

sos langelį, jis jau buvo už
darytas. Kasininkė pareiš
kusi: Visi bilietai parduoti, 
uždarė langelį ir skaitė 
knygą. Lauke buvo darga- . 
na, šalta, niuru. Pilietė 
Zaicova liko Šiaulių mieste

Darbo Pajėga
Per 10 metų, nuo 1940 

iki 1950 metų, Amerikos 
gyventojų skaičius padau- 

su* vaikais""lauktF'^dien^ aP*« 20 1mi!io"ų,' bet
* . - too n ovoi c Lr vj L* ori tioL'

Nesenai skaitėme laikraš-Įnera*/ • • 
čiuose, kad Indijos gyven- Kaip Amerikos kongre
tojų skaičius dabar siekia 
356,890,000 žmonių, arba 
42 milionai daugiau, negu 
jų buvo 1941 metais. Per 
10 metų Indijoj padaugėjo 
tiek gyventojų, kiek jų iš 
viso yra Prancūzijoj ar Bra
zilijoj. Amerikoje (JAV) 
per tuos pačius 10 metų gy
ventojų skaičius padaugėjo 
tiktai 19 milionų. Jei Ame-

sas nuspręs dėl davimo ar 
nedavimo duonos Indijai, 
pamatysime jau šiomis die
nomis. Amerikos duona, 
jei ir butų nutarta ją duoti 
ar parduoti Indijai, i bado 
ištiktą Bihar provinciją ne
paspės pribūti iki vasaros 
potvynių. Bet jei Amerika 
pažadės duoną duoti, tai In
dijos vyriausybė iš turimų 
kitose krašto vietose atsar
gų galės pasiųsti duonos j 
Bihar provinciją, o vėliau 
gaus iš Amerikos duoną ki
toms krašto sritims.

—J. Ž-is.

rikoj gyventojų skaičius bu= 
tų padaugėjęs tiek, kiek In
dijoj, tai ir čia butų sunku
mų papildomas bumas iš
maitinti. Toks gyventojų 
daugėjimas yra pagrindinė 
priežastis, kodėl Indijoj 
blogesnio derliaus metais, 
siaučia badas. Maisto ga
myba ten nepasiveja didė
jančio maisto pareikalavi
mo. Dargi gerais metais
Indijos žmonių dauguma- 
gyvena pusbadžiu, o kai tik 
kur maistas neuždera, tai 
ten tuoj ir kyla badas.

Indijos Bihar provincija, 
kuri dabar jau kenčia badą, 
kasmet gauna iš likusios In
dijos 330,000 tonų duonos, 
šiais metais Indijos vyriau
sybė tai provincijai skyrė
600,000 tonų dupnos, bet i 
balandžio 13 d. Bihar pro
vincijos vyriausybė ir sei
melis kreipėsi į Indijos cen- 
tralinę vyriausybę, kad pro
vincijai butų skiriama ne 
mažiau, kaip 2 milionų tonų 
duonos. Pačioj Indijoj par
lamente ir spaudoje dabar 
eina ginčai, ar Bihar pro
vincija JAU badauja, ar jai 
dar tik gresia badas. Kai 
kurie parlamento nariai sa-

TVARKO KAINAS

. r -■■■' . ...

Eric Johnston. ūkio stabili
zatorius. spaudos atstovams 
Wash i n g t o n e nupasakojo, 
kaip vyriausybė stengiasi iš
laikyti kainas tame pačiame 
lygyje-

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/t formato, kaina $3.00.

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

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

Pavergtoj Lietuvoj

su tuo pačiu stumdymusi 
prie bilietų kasos, su tuo 
pačiu stoties darbuotojų 
abejingumu netvarkai, su 
.uo pačiu nenoru patarnau
ti motinai ir jos mažiems 
vaikams.”

Nieko nepadėjęs ir sto
ties budėtojas, kuris tiek į 
Zaicovą, tiek į ją užtariantį 
V. S. Girą pažvelgęs su di
dele panieka, iš aukšto. Ži
nutės autorius, patiekęs ta
rybinės tikrovės vaizdą, vi
są kaltę dėlto sumeta bet
gi ne maskoliams atėjū
nams, kurie, kaip mes jau 
žinome, sudaro nemažau 
jOS Lietuvos geležinkelių 
personalo, bet “buržuazinei 
Lietuvai.”
Spekuliacijos Butais

Vilniaus “Tiesa” prane
ša:

Piliečiai Kazakovai, gy
venantieji Vilniuje, speku
liuoja gyvenamu plotu. 
Vilniaus miesto Stalino ra

tas nereiškia, kad tiek pa
daugėjo ir dirbančiųjų žmo
nių. Gyventojų surašinėji
mas (cenzas) rodo, kad 
daugiausiai padidėjo vaikų 
iki 9 metų amžiaus ir senių, 
virš 65 metų amžiaus. Jau
nų vaikų (iki 9 metų) 1950 
metais čia buvo 30 su puse 
milionų, o 1940 metais jų 
buvo tik 21 su puse milio- 
nas. To amžiaus gyventojų 
padaugėjo 10 milionų.

Senių virš 65 metų am
žiaus dabar yra 11 su puse 
milionų, o prieš 10 metų jų 
buvo apie 9 milionus. Pa
didėjimas čia siekia apie 2 
su puse milionus.

Padaugėjo ir gyventojų 
skaičius nuo 20 iki 64 metų 
amžiaus, jų 1950 metais bu

gyventojams. Juo daugiau 
dirbančiųjų, juo didesnė ga
li būti gamyba.

Darbo departamento iš
leista knyga sako, kad tarp 
vyrų nuo 25 iki 64 metų 
amžiaus “veik visi” buvo 
darbo pajėgoje, išskyrus 
mažą skaičių sergančių ir 
mokslus einančių veteranų. 
Tuo tarpu tarp moterų tik 
mažuma yra “darbo pajė
goje.” 18-19 metų amžiaus 
moterų beveik pusė yra 
darbo pajėgoje (dirba ar 
ieško darbo), o kitų am
žiaus grupių moterų tik ma
žuma dirba už namų ar ieš
ko darbo. Mažiausiai dir
bančiųjų už namų moterų 
yra 25-34 metų amžiaus 
grupėje, nes to amžiaus iš
tekėjusios moterys daugu
moje turi mažų vaikų ir turi 
juos daboti. Moterys tarp 
35 ir 54 metų amžiaus jau 
daugiau dirba už namų, o 
po 55 metų amžiaus moterų 

pajėgoje
vo 87 su puse milionų, o 
prieš 10 metų buvo 77 su skaičius darbo 
puse milionų. staiga sumažėja.

Maskoliai Giriasi: 160,000: Esą, Stalino statybų pa- jono prokuroras pranešė re- 
Lietuvių ir Latvių rodą gausiai lankoma dar- dakcijai, kad laiške iškelti

Dykumose! ibininkų ir kolūkiečių iš vi- taktai yra teisingi. Pilie-
Kovo 24 d. A ima-A ta ra- sy miestų ir rajonų čiai Kazakovai patraukti

Tenka priminti, kad net- teismo atsakomybėn, 
gi lietuvių kalboje leidžia-

nima Karktu™ iv ifiv m°je spaudoje ir “ministe- Kolchozuose Nesą 
nimą Kazachstane n Kir- J, £ įritu naisidavėliu Laiškanešių 
gizijoje, ir apie naujakurius n\ . Į , ParsĮaaveiių

; dykumose. Pranešimas skel- ag^cinese kalboje jau \ eik “Tiesa” praneša, kad 
bė; (metai laiko kurstoma sa- Vievio rajone esą jau dau-

' “Naują tėvynę musu že-' ya«onskai” vykta j \ olgos gjau 100 kolchozų, tačiau 
ėie sėkmingai kuria iš ?r ^ana statybos dar- ng viename jų nesą laiška- 

Nors pašto viršinin

dio stotis rusų kalba pasi
gyrė apie kolchozų stambi-

meje sėkmingai kuria is ,
J Lietuvos ir Latvijos tarybi- bUs' 
'nių respublikų atvykę kol- 
jchozininkai, kurie savo 
kraštuose negalėjo surasti 
nei darbo, nei duonos.

“Apie 160,000 atvykusių 
iš Lietuvos ir Latvijos dar
bininkų čia kuria savo lai
mingą ateiti.

“Žemės čia netrūksta. 
Tūkstančiai hektarų derlin
gos žemės ilgus metus lau
kė žmonių, kurie tą žemę 
Įdirbtų ir semtųsi iš jos duo
nos sau ir valstybei.

“Šios stepės per šimtme
čius laukė gyventojų. Šios 
stepės dar nepažino naujo
sios žemdirbystės kultūros 
ir technikus.

“Dabar, naujieji tų dide
lių derlingų plotų valdyto
jai—Baltijos sovietinių res
publikų darbininkai—apgy
vendina stepes. Naujaku
riai jaučiasi gerai savo nau
joje tėvynėje.”

nėšio.
kė Staliorova ir dariusi žy
gius pas drg. Jeleckį, klau
simas taip ir likęs neišsprę- 

, ^ra stas. Laikraščius ir laiškus
žymiai daugiau surusintas ,| žmonės gauna labai netvar- 
kaip kad kiti Lietuvos mie- |ijngaj<
štai. Visus aukštuosius pos
tus visuomeninėse, valdinė- Golubcovas Šoka 
se ir techninėse institucijo
se užima beveik išimtinai

Vilniaus Rusintojai
Šiuo metu Vilnius„l:.

rusai.
“Tiesa” neretomis progo

mis iškelia faktus, kad dau-

Bet jei imti 10-19 metų 
amžiaus žmones, tai jų da
bar yra mažiau, negu prieš 
10 metų, visais 2 milionais. 
1940 metais to amžiaus 
žmonių buvo 24 milionai, o 
1950 metais jų buvo tik 22 
milionai. Taip atsitiko to
dėl, kad 1930-1940 metų 
laikotarpyje, dėl ūkiškos 
depresijos, gimimų skaičius 
Amerikoje buvo žymiai su
mažėjęs, o dabar depresijos 
metais gimę jauni žmonės 
kaip tik ir sudaro 10-19 me
tų amžiaus gyventojų kate
goriją.

Darbo departamentas 
Washingtone nesenai išlei
do’ knygą apie Amerikos 
darbo pajėgą (Fact Book 
on Manpovver), kurioje už
tinkame labai įdomių fak
tų apie Amerikos gyvento
jų pasiskirstvmą pagal am
žių. Toje knygoje sakoma, 
kad “darbo pajėga” yra vi
si gyventojai nuo 14 metų 
amžiaus, kurie arba dirba, 
arba ieško darbo. Tokiu

štai keletas b?n'tle‘ gelis bolševikų valdininkų, 
aų pavyzdžių (is liesos - Soviet Sj}jungos
282 nr.): profesinių sąjun- ats;ųstu> šiaip jau patiki. 
gų tarybos pirmininkas njekuo daugiau nešini- žmonių 1950 metais vasarą
ri vr»- Vlutimnuc U aiy» t m o vn ~ • • i x . /» 4 ’T/v/a

Jei kraštui butų būtino 
reikalo, tai pagal darbo de
partamento apskaičiavimą 
iš nedirbančiųjų dirbtuvėse 
ar ofisuose moterų galima 
butų 5 milionus lengvai 
Įtraukti į “darbo pajėgą” ir 
tuo budu Amerikos darbo 
pajėgą galima butų padi
dinti iki 70 milionų. Jei 
gerai planuoti ir kilus tik
rai dideliam reikalui, tą 
skaičių galima butų padi
dinti dar keliais milionais, 
bet čia ir prieinama ribą, 
kurios peržengti jau nebe
būtų galima.

Ūkio planuotojai, kurie 
dabar vadovauja Amerikos 
pajėgu mobilizacijai, turi 
gerai apskaičiuoti, kiek vy
rų imti i kariuomenę ir kaip 
išlaikyti reikalingą dirban
čiųjų skaičių pramonėje ir 
žemės ūkyje. Staigus dir
bančiųjų sumažinimas vie
noje ar kitoje ūkio šakoje 
gali skaudžiai atsiliepti mo
bilizacijos pastangose.

K. Esminas.

Maskoliai Ragina Lietuviu* 
Kitur Kurdintis

BERLYNAS (LAIC).— 
Vilniaus radiofono žiniomis 
nuo kovo 20 d. Kaune ati
daryta “Stalino statybų pa
roda.”

Paroda Įrengta cen trali
nėje LSSR bibliotekoje ir 
va i z d u o j a Turkmėnijos, 
Volgos ir Klimo kanalų ir 
hydro-elektrinių stočių sta
tybą bei “Lietuvos respub
likos talką” toms staty
boms.

Vilniaus radio tiktai pa
kartojo Maskvos propaguo
to radio satrauką, kame tei 
giama, buk Lietuvos pramo
nė, kolūkiečiai ir darbinin
kai einą talkon Stalino sta
tyboms. “Savanorių briga
dos plaukia i Volgostrojų, 
kolūkiečiai pristato i valsty
binius sandėlius viršnormi-

drg. Maticmas, Komunaro, ak ,ėbavjmais ir
gamyklos vynausias inzi- !„k?ais 'Kaj vienas tokilJ 
menus Obruckmas, Kaitros lvškesni pavyz(Jžiy esąs 
vynausas inžinierius drg. Nau,„sios ft,nios kultur05 
Klempertas, pramones^ direktorius d Go. 
ministerijos skynaus virsi- ,ubc(;va?. kuris kuUuros na. 
ninkas Ziiravliovas, ęlektn- njeko d iau „e.
kines katilų cecho virsimą- .y kaj tiktaj j.
Izoc f — nriin/woo L- i n o H _! * 7 #

uojąs šokius (“Tiesa Nr.
„ /’ 282). Iš kiekvieno šokėjonausias inzimenus Teplo- . 3 rublius už vfe.

vas. garvežių remonto vir-J vak
Simukas Gudimovas kom- k?kvi dieną. 
jaunimo sekretorius Fedon- ELTA
nas ir daugelis kitų. _________________ ’
Zaicevą Keliauja n >- • •Bandė Atominių
^-Tiieo°/ 1 ^7°' Ginklų Veikimądzio 19 d. laidoj Sirijos Gi-
ra rašo: ~ .. ...v,zv« v • „ Praeitos savaites pradzio-Piliete Elena Zaicevą su . „ . . , , . o •«
. • „ . . j 1 je Eniwetok saloje Pacifi-
M vykoa"tiojo i buTO ?au>
Kremenčugą. Visai rami jį įminiu ginklų bandymas.

' Vikas Gudinųyas, komunali- 
nio ūkio ministerijos vy-

atv^ į Šiaulių geležinke- kart, bandymas buvo dą- 
i:_ .__  romas apsaugos patikrini

mui,” norint nustatyti, kaiplio stotį pirkti bilieto i trau
kinį Ryga—Lvovas. Sto
ties motinos ir vaiko kam
baryje, deja. daug su ja ne
kalbėjo. Trumpai burbte
lėjo: ‘Eikite prie bilietų ka
sos.’ Pilietė Zaicevą vien

čia priskaityta 64,700,000 
žmonių, Įskaitant ir gink
luotas pajėgas. Imant tik
tai civilę darbo pajėgą, tai 
joje atrasta 62 su puse mi
lionai žmonių, iš kurių 2,- 
200,000 buvo bedarbiai. 6- 
200,000 dirbo žemės ūkyje, 
o pramonėje ir Įvairiuose 
kituose užsiėmimuose dir
bančiųjų buvo 54,100.000 
žmonių.

Pradėjus Amerikai gink
luotis, “darbo pajėgos” 
klausimas pasidarė labai 
svarbus. Iš darbo pajėgos 
bus juk imami vyrai ir i ka
riuomenę. Ta “darbo pa- Laikas užsisakyti “Kelei- 
jėga” turi sukti karo pra- vio’’ kalendorių 1951 me- 
monę ir turi pagaminti vi- tams. Daug informacijų ir 
sokius reikmenis civiliams skaitymu. Kaina 50 centu-

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų skai
tytojai Anglijoj gali atnau
jinti prenumeratą per “Ke
leivio“ atstovą šiuo adresu: 

Mr. A. žamžickas.
26 Devonport Rd., 

London 12 W.
Priima naujus užsakymus 

ir atnaujina prenumeratą. 
Parduoda “Keleivio“ visas 
knygas. “Keleivio” kaina 
Anglijoj 3 su puse dolerių. 

“Keleivio“ Administracija.

gei iausiai apsisaugoti nuo 
atominių bombų veikimo. 
Kalbos apie neva tai sprog
dinimą vandenilio bombos,

‘sako esančios be pagrindo. <1
iš pirmųjų su abiem mažo- Atominės energijos ko
mis mergytėmis atsistojo misijos atstovas patvirtino, 
prie bilietų kasos ir kantriai kad Eniwetok saloje yra 
laukė. Po kurio laiko susi- daromi atominiai bandymai, 
rinko keliasdešimt žmonių, bet plačiau apie tuos bau 
Ši keleivė su dviem mažais dymus nekalbėjo. Kon- 
vaikais buvo nustumta Į ša- gresmonas Henry M. Jack-

nius gludus, o pramonės lį. Susidariusi netvarka son iš Washingtono valsti- 
darbininkai užsidėjo Stali-prie bilietų kasos visai ne- jos praeitos savaitės gale 
no stroikų vachtos (sargy-1 jaudno čia pat esančių tvar- Honolulu mieste sakėsi, kad 
bos) prievolę — gaminti kai prižiūrėti asmenų. Kai jis dalyvavęs Eniwetok sa- 
aukščiau normos.” Pilietė Zaicova pasiekė ka- los bandymuose.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— »
BIZNIO KORČIUKIŲ 

-e> SPAUSDINTŲ VOKŲ
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 

OP,ET 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 Ensl Broadway, South Boston 27, Mas*.
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PUOŠNIOS EGYPTO KARALIAIS VESTl’VfiS

Skurdo krašte, Egvple. karalius Farukas iškėlė pats sau labai iškaštiagas vestuves. Jis 
vedė "paprastą * miestietę, o ne kilmingą bajorę. Todėl apie jo vestuves žmonės dau
giau kalba, negu jos vertos dėmesio.

’ e
•Nr. ’O.Ce-iffe’ 16. 1981

Ar Prieš Penkiasdešimts Metu 
Vyrai Buvo Geresni?

Man nesenai teko kalbėti lygias su vyrais teises ne tik 
su keliom apie 30 metų pa- namuose, bet ir darbe. Jos 
nelėm. Užklausus, kodėl dirba tokius pat darbus 
tokios gražios ir Įdomios kaip vyrai, geria kaip vv- 
panelės yra netekėjusios, rai, ruko kaip vyrai ir tt. 
jos man atsakė, kad šių lai- Moterų elgesys dahar visai 
kų vyrai niekam tikę. Vie- kitoks, negu prieš 50 metų. 
ni perdaug geria, kiti neuž- 3. Šių dienų moterys turi 
tektinai uždirba, treti nėra ne tik lygias teises, bet dar 
patenkinti viena žmona ir gi nori atlyginimo už darbą 
dairosi i kitas moteris, žo- namuose. Antai ponia Roo- 
džiu, “šiais laikais visi geriisevelt buvo iškėlusi suma- 
vyrai yra kapuose.” Viena įnymą, kad moterys namuo- 
panelė dar pridėjo, kad josįse dirbtų tiktai 8 valandas 
bobutės laikais kitaip buvę, I ir už tai reikalautų iš vyro 
tuomet vyrai buvo pareigin- atlyginimo. Sumanymas ne- 
gesni, daugiau rapinosi na- prigijo, tačiau nekurios mo

Moterys Rusijoj
Sovietų Rusijos bolševi-Įmonės fabrikuose, miškuose 

kės giriasi moterų lygybe su! ir laukuose. Labai Įprastas 
vyrais, bet kai Jungtinių i vaizdas Sovietų Rusijoje 
Tautų komisija panoro pa-1matyti moteris laivų krovi-

ŽVILGSNIS J SAULĘ

mais, buvo prisirišę prie sa
vo šeimos, ir jei žmonės 
tuomet vesdavos, tai tikrai 
iki “grabo lentos.” Dabar 
vyrai yra laimingi su žmo
nom tik kelis mėnesius, na 
gal pusę metų, o kai praei-j 
na karštoji meilė, tai vėl 
ieško naujų aukų. Panelės 
dar pasakė, kad jos turi 
daug draugų vedusių vyrų 
tarpe, bet jie visi nėra lai
mingi. Vieni pykstasi su 
žmonom dėl stokos pinigų, 
kitiems žmonos prikaišioja, 
kad jie mažai daboja namų, 
kitų žmonos pyksta, kam 
vyrai turi gražias sekreto
res įr tt. Girdi, prieš 50 
metų tokių dalykų nebuvę. 
Vyrai ir moterys anais lai
kais viens kitu pasitikėjo ir 
gerbė vienas kitą.

Po girią saulė vaikščioja, 
.kvapus nešioja vėjas.

4. Prieš 50 metų, kai Suskaldo saulė pumpurus 
mergaitė ištekėdavo, jos ir žiedus pievoj sėja. 
mrtis atitekdavo vyrai, ir „vveml

terys jam labai pritarė.

Na pagalvokim, kaip ten, 
iš tiesų, buvo prieš 50 metų. 
Ar tiesa, kad musų bobučių 
laikais vyrai buvo geresni 
ir kodėl jie pasikeitė blo- 
gon pusėn?

Man atrodo, kad šių lai
kų vyrai yra beveik tokie 
pat, kaip prieš 50 metų. Sa
vo elgesiu, budu, vyrišku
mu ir meile jie mažai pasi
keitė. Bet šių dienų mote
rys yra visai kitokie sutvė
rimai, negu jos buvo prieš 
50 metų. Jei šiandien vy
rai nebetupčioja apie mote
ris, gatvėkariuose neužlei 
džia jom savo vietų, tai dėl 
to, kad moterys su savo “ly
giom teisėm” visai pakeitė 
lyčių santykius. Štai keli 
pavyzdžiai.

1. Prieš 50 metų, kai mo
teris ištekėdavo, ji apie nie 
ką kitą negalvodavo tik 
apie vyrą ir namus. Visas 
dienas triusdavo apie na
mus, besirūpindama šeima 
ir belaukdama iš darbo vy
ro. Vyras tikrai buvo šei-

jis ji valdydavo kaip norė- 
įdavo. Dabar moterys pa
čios valdo savo turtus ir 
Amerikoje 85' < viso turto 
randasi moterų rankose.
Dabar moterys reikalauja, 
kad šeimos sutaupos, namai ”'iu“ n,lsivill<sim 
ir kitokis turtas butų užra
šytas abiejų ar net vien mo
ters vardu. Šeimose dažnai 
kyla nesutikimų todėl, kad 
nesutaria, kaip pasiskirstyti 
turtu.

5. Pagaliau prieš 50 me
tų vyras galėjo savo žmoną 
ne tik žodžiais, bet ir veiks
mu “paauklėti,” net ją muš
ti, ir moteris turėdavo vis
ką tyliai nukęsti, niekam 
nepasiskųsdama. šiais lai
kais jei vyras piršteliu pa
grūmos žmonelei, gali pa
kliūti i kalėjimą.

priekalu—aukščiausiu pasi- Egyptas — prieštaravimų
(žymėjimo ženklu Public šalis, kur pasakiška praban-
Relations srityje, šis pasi- ga lenktyniuoja su neapsa- 
žymėjimo ženklas jai buvo komu skurdu. Turtinguose 
suteiktas už jos “labai vaiz- miesto kvartaluose, palmių 
dingą 1949 metais praneši- pavėsyje, snaudžia 1 i uk susi
mą apie uosto vadovybės niai viešbučiai, kurie gali 
darbą, kuriame ji atpasako- konkuruoti su gražiausiais 
jo pavyzdingą koordinavi- Amerikos ir Europos hote- 
mą, apsaugą. pagerinimus/liais, išpuošti kilimais, ara- 

* komercinį vystymąsi ir beskom ir mahogany bal- 
: transportą ore ir vandeny dais. Tuo tarpu už kelių 

kažin kur mes. kažin kur mes šio pirmaeilio pasauly uos- blokų, prisiglaudę prie mū
rų, būriai moterų, vaikų ir 
senių tiesia i praeivius elge-

koks vabalas ir sraigė 
gyvent su saule keliasi, 
gyvent su saule baigia.

Banga nusineša tolyn 
neramu sielos žvilgsnį:

PR. GENYS.
to.7

kes. Kultūringame pasauly 
tokių “laimėjimų” moterys, 
aišku, dar nepasiekė.

Nepaprastai didelis skai
čius ištekėjusių moterų dir
ba fabrikuose, nes vyrų už
darbio nepakanka valgiui ir 
rūbams, kurių kainos yra 
labai aukštos. Nors sovie
tų Įstatymai garantuoja mo
tinoms visokias lengvatas, 
tačiau praktiškai jos jokių 
lengvatų nemato. Nėščios 
darbininkės fabrikuose pa
prastai dirba tą pati darbą, 
kaip ir normaliam stovy bū
damos, nes už lengvesnį 
darbą joms tuojau sumaži
namas atlyginimas.

Sovietų Rusijoje aukš
čiausia faktiškoji valdžia 
priklauso Politiniam Biurui, 
Į kuri tačiau neįeina nė vie
na moteris. Sovietiškame 
“rojuje” moterys turi ten
kintis laivų krovikių ir gat
vių valytojų darbais. Kul
tūringam pasauliui visa tai 
atrodo labai “indelicate 
fact,” ir mes puikiai su
prantame, kodėl Mrs. Popo
vą griežtai protestuoja prieš 
Jungtinių Tautų komisijos 
norą tyrinėti moters padėti 
Sovietų Rusijoje.

tyrinėti moters padėti Rusi
joje, tai sovietų atstovė 
M rs. Elizaveta Popovą už- 

! protestavo, sakydama, kad 
■ tai esą “indelicate.” Kai 
' Amerikos delegatė Mrs. 
Olive R. Goldman pastebė
jo, kad labai mažai tėra 
moterų aukštose komunistų 
partijos vietose ir tarybose, 
Mrs. Popovą nerado, ką Į 
tai atsakyti.

Tačiau blogumas ne ta
me, kad mažai moterų So
vietų Rusijoje užima aukš
tas vietas. Blogybė yra ta
me, kad moterų lygybė su 
vyrais sovietuose reiškiasi 
tuo, kad moterys gali ir tu
ri dirbti pačius sunkiausius 
darbus. Net pati sovietų 
spauda neslepia fakto, kad 
miestuose gatvės nuo purvo 
ir sniego paprastai nuvalo
mos moterų, daugiausiai se
nyvo amžiaus, kurioms Eu
ropoje ir Amerikoje tikrai 
neleistų tokio darbo dirbti. 
“Pravda” paprastai giriasi, 
kad Rusijoj yra daug mote
rų inžinierių ir daktarių 
(tarytum Europoje ir Ame
rikoje daktarių moterų ne
būtų), bet nutyli apie tai, 
kiek moterų dirba anglies 
kasyklose, sunkiosios pra-

Nežiūrint savo atsakingo 
ir varginančio darbo įstai
goje, kuris jai mažai palie-

taujančias rankas. 80% 
Egypto gyventojų yra beže- 

ka laisvalaikio, Mrs. Jaffe miai skurdžiai, kurie gali 
mėgsta triūsti* virtuvėje ir pavydėti europiečių tvar- 

Ne\v \ orko uostas yra gaminti vengriškus valgius, tuose laikomiems gyvu- 
vienas iš didžiausių pašau- Ji atsimena juos dar iš tų liams. Tūkstančiai darbi- 
iy. Kai mes pagalvojame laikų, kai gyveno su tėvais į ninku iki kelių mirksta Ny-

Atsakingoj Vietoj ŠEIMININKĖMS j sus likusius prieskonius ir 
_____  uždengus pavirinti 10 mi-

Sumaniai paruoštos dar-’^irta^puPeAes. su’ 
žovės vra ne tik maistinges- '^^11 ijokstės vidui į. is šonų
nfe bet ir eardesnės. E6a- Padė‘‘. svo«un!IS »’ ys.ką 
me Įpratę 'pamidorus (to- aP‘Piln pašakniu Padažu, 
matoes) duoti stalan pap
rastai supiausčius riekėm, 
o pupeles (string beans)—
išvirtas sūdytam vandeny; kiekvienas armijos da- 
tuo tarpu pamidorus galėtu- J Jįnys turi tokius kareivius,

apie tūkstančius keleivinių antgliakasių miestely neto- lo vandeny, ir nuodingos 
ir transporto laivų, kasdien Ii Pittsburgho ir stebėdavo,;bakterijos sunkiasi i jų 
dešimtimis Įplaukiančius ir kaip jos motina gamindavo kraują, ji nuodindamos. 
išplaukiančius iš uosto, apie valgį. Jos tėvas buvo gi-'Kiek žmonių kasmet mirš- 
sudėtingą darbą ir gyvą uo- męs Budapešte, ir Mrs. Jaf- j ta nuo choleros ir kitų epi- 
ste judėjimą, uosto vado- fe sako, kad iš jo paveldėjo dėmi jų, sunku suskaityti.
vybę Įsivaizduojam kaip vengrišką temperatmeųtą. Laukuose dirbančios mote- mQ v ------------- '

6 Mu=u bobučių laikai* žilagalviu?, svarbiai atro- Mrs. Lee vyras vra advo- rys, neturėdamos kur palik- .e ^ra ^dių anūkų mo-motervs nė raonuote ^.nčius. .Toks Ratas,-kuris visai gerai jau- ti vaikų, pasiima j uis su ° pU£famp Kilmer, N. J.,
navo apie “divorsus.” Jei: vaizdavimas neatitinka tik- čiasi turėdamas “career savimi Į darbą, kur uodai irjĮ^ ir pupelių padažė re-P ome^Arm>' Corps e tar-
jos ištekėdavo, tai iki “gra-;roves' wife,” nes ji savo asmeny kiti vabzdžiai, ištroškę van-7®^.. P ** Ų moterys, kurios,
bo lentos.” Dabar moterys. Viena iš svarbiausių uos- moka sujungti atsakingą dens, siurbiasi i jų akis. Ta- ' ’ kartu paėmus, turi 13 anu-
kaip ir vyrai, meile džiau-to istaigU yra Public Rela- pareigūnę ir gerą šeiminin- čiau tie žiaurus gyvenimo Kimšti Pamidorai ^ų. Tai yra Corpl. Beatriče
giasi apie metus laiko ir kai ^ons °f P°rt °f New York/kę. faktai nedrumsčia karališ-

Moterys Armijoje

ar kuriai vadovauja grakštipamato turtingesnius
jaunesnius, užmiršta vedy- simpatinga moteris, Mrs 
bų priesaika ir pradeda flir- Lee Kreiselman Jaffe. Ma 
tuoti su nauja “meile.” Šių lonaus elgesio, besišypsan-į š. m. gegužės 6 d. Egypto 
dienų moterys visai neraus- čių akių, Mrs. Lee kiekvie- ! karalius Farukas (31 metų, 
damos gali pasakyti, kad n3 Įeinanti i jos Įstaigą su- amžiaus) susituokė su ne-: 
nebemyli savo vyrų. geba apgaubti jaukia namų karališkos kilmės septynio-

Taigi man atrodo, kad atmosfera. Ji turi retą do- likmete mergaite Narriman 
vyrai kokie buvo tokie te- yan3 suderinti besikertan- Sadek. Karaliaus pašipir- 
bėra bet motervs labai pa-'čius Įvairių jos “kostume- Simas nekilmino-ai

kos poros laimės ir nemaži-’

ceptai:
Kimšti Pamidorai

Reikia paimti:
Denomme iš Bridgeport’o, 
Conn., 45 metų amžiaus, tu-

Knrnliiie na karališkos prabangos. 6 prinokę pamidorai (toroatoes) Į rinti 7 anukus, Corpl. Eula

Šimas nekilmingai miestie
sikeitė nuo musų bobučių < interesus> ?reit3 orien- 
laikų. Butų malonu išgirs- astrų protą ir, šalia
ti, ką mano šio skyriaus vi’° to> malonų su žmonė- ly, bet nežiūrint to vedyboš
skaitytojos apie vyrų ir mo- mis apsiėjimą. Public Re- Įvyko.
terų pasikeitimą. * lations srityje Mrs. Jaffe tu- Karalius Farukas pirmą

Ona B. Kubilienė. ri platų patyrimą, nes pra- kartą pamatė Miss Narri-
--------------------------------- — dėjo dirbti nuo 16 metų am- man vienoje krautuvėje,

I “Kelei- žiaus- Kuri laik3 ji buvo ■ kur ji su savo sužadėtiniu
kelių vakarinių laikraščių rinkosi sužadėtuvių žiedą.

tei sukėlė daug kalbų ir pa
sipiktinimo moslemo pašau-.

’’ kalendorių 1951 me- korespondentė, kur turėjo Ji karaliui taip patikusi,
. . ... progos susitikti su eile va- kad jis tuojau pasiuntė pas

tams. Daug informacijų ir Hnvimiiinpin yųmpni, .Ta Mam'mar, tsvno cova

mos galva ir namų ponas, o vio
™ 5eimtk^.va.eŽin°’ " dovaujančh, asmeny. Ją iš-

2. šių dienu moterys turi skaitymų. Kaina 50 centų, populiai mo pirmoji jos vie
ša kalba, kurią ji pasakė

PRAMONININKO VEDYBOS

kutomot
nutrauktas su savo sužadėtine, buvusia jo įnirusios žmo
nos slauge, Alyce Chester. Vedybos busiančios ne po ilgo.

Narriman tėvus savo seserį 
princesę Fawzia piršlybų 
tikslu. Iš pradžių Miss Nar- 

Atlantic City Amerikos riman purtėsi karališko jau- 
miestų majorams metinia- nikio, bet vėliau apsigalvo-
me mitinge, kuri suruošė 
American Municipal Asso- 
ciation.

jo, kad netaip jau bloga pa
sidaryti Egypto karaliene. 

Vestuvės buvo labai iškil- 
Kai Mrs. Jaffe pradėjo mingos. Jaunoji nuotaka 

vesti savo įstaigą uoste, ji dėvėjo vestuvinį satino ru- 
! teturėjo stenografę ir sek-!bą, išsiuvinėtą gausybe 
retorę. šiandien jos Įstai-;smulkių deimantų. Šią suk- 
ga yra viena iš pagrindinių nelę siuvo 20 siuvėjų, vado- 
uosto administracijoje pos- vaujamų vienos paiyžietės. 
tų ir joje dirba 11 raštinės Ji buvo pasiūta per 4,000 
tarnautojų, trys padėjėjai ir
vienas administracinis pa
vaduotojas. Jos nuopelnai 
uosto darbe buvo atžymėti 
ir Įvertinti tuo, kad nese
nai American Public Rela
tions Association apdovano
jo Mrs. Jaffe sidabriniu

valandų! Nuotakos galvą 
puošė deimantinė diadema, 
o nuo godžių žiūrovų akių 
ją dengė ilgas Venecijos 
mezginių vualis. Karališ
kos vestuvės Egypto iždui 
atsiėjo ne vieną tūkstantį 
dolerių.

SUKNELĖ MOTERIMS

Sitokią suknelę madų suma
nytojai sinki pagyvenusioms 
ar storesnėms moterims.

Maža dėžutė konservuoto kum
pio (deviled ham)■

2 šaukštai majonezo 
2 šaukštai garstyčių (mustard) 
Pakutis varškęs (1 1b. cottage

cbeese)
Puodelis smulkiai supjaustytų 

ir sumaišytų daržovių—agur
kų, ridikų, svogūno
Nupiauti pamidorų viršus 

ir išimti vidurius. Gerai su
maišyti kumpį, majonezą ir 
garstyčias ir mišinį sudėti 
iki pusės į išgręžtas pami-

M. Lowrie, 47 metų, iš Dal
ias, Tex., turinti 3 anukus, 
ir Sgt. Harriet E. Tyier iš 
Troy, N. Y., 52 metų, turin
ti 3 anukus. Šios trys mo
terys mano, kad armijoje 
moterims yra plati darbo 
dina. Corpl. Lowrie dabar 
dirba armijos sandėlyje, o 
kitos dvi, kol gaus paskyri
mus, dirba raštinėje. Visos 
trys moterys jau tarnavo ar
mijoje antrojo pasaulinio 
karo metu. Sgt. Tyier Įsto-

dorus. Atskiram dubenėly j0 j armiją 1943 metais, bu-•V A • _ _ . •_ -1_ w .sumaišyti varškę ir daržo
ves h- mišinį uždėti ant pa
midorų viršaus. Taip pa
ruoštus pamidorus duoti 
stalan su kremu, padarytu 
iš rukščios grietinės arba 
tiesiog uždėjus ant salotų. 

Pupeles Padaže
3 dideli svogūnai, nulupti ir 

perpiauti pusiau
1 >/2 svaro nuplautų pupelių

(string beans)
>4 svaro smulkiais gabaliukais

supiaustytos mėsos
2 šaukštai margarino 
Viena skiltelė smukiai supjaus

tyto česnako
1 šaukštas rudojo cukraus 
žiupsnelis karališkas mėtos

(basil)

•‘Keleivyje’* naudinga yta- -Lts,. Kišasi- TUOIUI1S DUBUO tKOr 
i,

Sudėti svogūnus į puodą 
ir ant viršaus uždėti visas 
pupeles. Užpilti verdančiu 
vandeniu ir virinti apie 25 
minutes, kol pupelės išvirs.
Pupelėms verdant, mėsą pa- Kreipkite* pa* tuos, kurie 
kepti margarine, pridėti vi- ekoftkui “Keleivyje.”

vo Šiaurės Afrikoje, Itali
joje ir su okupacine kariuo
mene iki 1943 metų išbuvo 
Vienoje, Austrijoje. Dabar 
ji vėl Įsiregistravo armijon, 
prašydama aktyvios tarny
bos, nes, sako, “Aš manau, 
kad mes vėl jums reikalin
gos.”

Corpl. Lowrie Įstojo ar
mijon 1944 metais, netru
kus po to, kai mirė jos vy
ras, pirmojo karo vetera
nas. Ji tarnavo armijoje 
iki 1945 metų gruodžio mė
nesio ir sako, kad darbas 
armijoje padėjo nugalėti 
skausmą dėl vyro mirties.

Visos trys moterys, jau 
kartą buvusios armijoje, 
jaučia, kad armijos darbas 
pasidarė jų privataus gyve
nimo dalis ir dabar, kai vėl 
iškilo reikalas, savanoriškai 
grįžo į karinę tarnybą.
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Įlš Plataus Pasaulio
Panamos Prezidentas i Ginčas dėl Antarktikos

Po trijų dienų riaušių Pa-į Anglija pasiuntė protesto 
narnos gyventojai praeitą notą Argentinai dėl Argen- 
savaitę ketvirtadieni nuver- tinos nutarimo Įkurti Ant- 
tė prezidentą Arias, kuris arktikoj, ties Falkland salo- 
norėjo pasidaryti diktatorių mis, naujas kariškas Argen- 
ir padėjo ji i kalėjimą. Pre- tinos bazes. Anglai sako, 
zidento pareigas eina Alei- kad Argentina nesiskaito su 
hiades Arosemena, už kurio Antarktikos žemių pasiskir- 
stovi “galingas” policijos stymu ir briaunasi ne i savo 
vadas, pulk. Jose Antonio teritoriją.
Remon. --------

______  Rusai Pasitraukia
Indonezija “Nepaiso” i Rusai atšaukė savo atsto- 

Anglija uždraudė išvežti v3 iš komisijos, kuri tyrinė-
gumą iš savo kolonijų i ko- J° Vienos mieste, Austrijo- 
munistinę Kiniją, bet Indo- nušovimą Amerikos ka- 
nezijos respublikos vyriau- 10 policininko, korp. Paul 
sybė skelbia, kad ji ir to- Gresens. Tą amerikieti nu- 
liau pardavinės savo viso- šovė du kareiviai ge- 
kius produktus—gumą, ga-'&užės 3 d- Pirma dėl 
žoliną ir kitką—komunisti- amerikiečio nušovimo atsi-

Uit*

LIUDININKAI IS HOLLYWOODO

AbrahamP Pokmsky (kairėj), Hollywoodo rašytojas, bu
vo apkaltintas priklausęs komunistu partijai. Jis tariasi 
su savo advokatu, ar prisipažinti buvus partijoj ar ne. 
Dešinėj Edvvard Dmytryk, filmų direktorias, sakosi bu
vęs kompartijos nariu 1944*45 metų laikotarpyje. Jis 
išvardijo dar šešius filmu direktorias. kurie yra komu
nistai. tlf’ilia

energijos, pasišventimo, už-Į yra tokių lietuvių, kurie i Kambarys Nuomai 
sispyrimo ir labai daug lė- padėtų naujai atvykusiems, ‘ išuuomuojamas kambarys su pa
šų, bet jų darbo pasekmėje

isosidaro girtavimo lizdai, iš 
kurių visuomenei nėra ne 
tik jokios naudos, bet yra 
gryniausias nuostolis.

Tiesa, reikia pripažinti, 
kad klubai yra tam tikri 
musų socialinio gyvenimo 
centrai, čia svetainės, ku
riose vyksta visokie paren
gimai, kartais ir visai kul
tūringi. Bet ir tas “salės 
nuomavimo biznis” klu
bams yra tik “side line* 
reikalas ir tam tikras paja
mų šaltinis. Patys klubai 
yra ne tos svetainės, bet 
barai ir barinis biznis ir, 
dėja, dažnai tiktai tas ir 
nieko kita.

J. Stripeikis.

aš išgirdau Magdalenos Ka-'gSSSj* ‘Ąi'ii
tinskienės vardą. Nau£i
vykusiejl ją vadino DP IBO- Boston 27. Mass. i 21)
tina.

Magdalena Katinskienė 
1950 metais vasario 12 d. 
ištekėjo už antro vyro, Leo
no Statkaus. L. Statkus yra, 
iš naujai atvykusiųjų.

M. ir L. Statkai pagal iš
gales padeda atvykti išvie- 
tintiems lietuviams Į Kana-

Gal Norit Kačiuko?
Turiu labai gražų paaugintą kati

nuku, jau 9 mėnesių, ir galėčiau 
atiduoti kam reikalingas namų šva
rumui. (leis vos spalvos. 

Mrs. M. Ženk,
739 W. Fayette St., 
Baltimore 1, Md..

REKORDAS-PI.OKATEI.fi
Naujai pagamintas pirmą kartą 

lietuvių kalboj JUOKŲ rekordas.
da Ppr tnimna laika Stat-:je*H lamsta nesijuoktum kbusyda- aą. rer trumpą rautą oiai JUOKV rekOr.ią, tai eik matyk 
kai sudarė 26 asmens doku- daktarą. Juokų juokelių, net 
mentus atvykti j Kanadą, iš Ant kitos pusės atsisveikini- 
kurių 15 asmenų jau atvy-
ko, O kiti greitu laiku at- njwn bus reikalinga. Kaina tik

Nors M. ir L. Stat- 
tenka daug triūso 

skilti dėl Įkurdinimo atvy
kusiųjų, bet jie nepailsę ir

vyks.
kams

DEKEVS PRDOUCTis 
P. O. Bo* 666, .\ewark, N. J

(22)

PELNINGAS DARBAS

nei Kinijai.

Perlų Gaudymas
r, , . . , tyrinėjime.Prancūzų administracija

prašė, bet paskui sako, kad 
rusų kareiviai “tiktai gynę- 
si” ir todėl nebedalyvauja

KorespondencijoS
NEW BRITAIN, CONN.

Tahiti saloje, Pacifike, Įsa
kė per penkis metus sustab-

Svečias ii Izraelio
Amerikoje lankosi Izrae-

dyti peilų gaudymą visose jjo respublikos ministerių
savo Pacifiko salose, kad 
davus laiko perlų sraigėms 
vėl pasidauginti. Dėl per
lų brangumo pernai perlų 
narai jas veik visai išnai
kino.

Apkaltina S. Rhee?
Korėjos respublikos vy

riausybėje ir parlamente ki
lo aštrus ginčai dėl prezi
dento S. Rhee politikos. Kai 
kurie politiniai vadai rei
kalauja iškelti kaltinimą 
prieš prezidentą ir jį paša
linti iš vietos. Pats prezi
dentas dėl jam keliamų 
kaltinimų dar nieko nepasi
sakė.

pirmininkas, David Ben 
Gurion. Svečias susilaukė 
širdingo pasitikimo. Izrae
lio vyriausybės vadas atida
rė čia Izraelio bondsų par
davinėjimo vajų. Izraelis 
tikisi Amerikoje sukelti 
$500,000,000 paskolą.

Trūksta Anglių
Per ateinančius tris mė

nesius Vakarų Europos val
stybėms truks apie 10,000,- 
000 tonų anglių savo pra
monei varyti. Anglių tru
kumas pasireiškė dėl padi
dėjusios gamybos. Europos 
kraštai tikisi gauti anglių iš 
Amerikos.

Philadelphijos Klubai
žurnale “Darbas” yra Įdėtas tarnavimo išlaidoms, $6,- 

straipsnis apie Philadelphijos 247.10. !
klubus, kuris pravartu butu vi-, jeį imti klubu išlaidas 
siems klubu veikėjams perskai- |(Ulturjniams reikalams, tai 
tyto ir pagalvoti. Cera batu, joge randame nepaprasUi

tuo klausimu pagalvotu. Gal d,delf lslald5 
ir spaudoje reikėtų tuo klausi- prenumeniotl, net $4o, o 

Darbe” skai- užkandžiais mitinguose iš
leista $167 ir aukoms su

mu pasiaiškinti, 
tome:

Prieš mane guli keturių skelbimais (Įdomus sujun 
Philadelphijos klubų apy- išlaidų) išleista
skaitos už 1950 metus. Pa- M21.50.
žiūrėkime Į tas apyskaitas 
ir iš to galėsime spręsti apie

Paskutinis, pats jauniau
sias klubas, “American 

tų klubu vieta musu visuo-lkithuanian Community As- 
menėje. sociation,” 2800-06 S. 80th

4

/ -

[^CULSTfO^ ĄBoarrr iBostonMutual 15 £/<?/
r

- r .

r Here we havt o*ly a emali portio* oj the Basto* M*t*al Family " 
of over 421,000 PotieyhoUers. The VForld Almanac for 1951 gitet 
a listoį tbe 084 largest cities i* the U*M States, trith popnlations 
įssceel iy the Federal Ce*s»s of lašt year. The Boston Mutaaft 
421,000 is larger the* 842 of tbese cities!

Sunku butų Įsivaizduoti tiek žmonių vienoj vietoj. 
Daugumas musu niekad tiek daug iš karto nematė.

Taip jau sunku butu apsakyti ar Įsivaizduoti, kiek 
Boston Mutual 421,302 Apdraustųjų šeimų gauna pa
šaipu. Saugumo jausmas, pasitikėjimas ir minties 
ramybė, kuri gaunasi apaidraudus žymioj apsaugos 
kompanijoj, vra neapkainuojami. Musų dividentač ir 
apdraudos niokestys tūkstančiams pašalpgavių teikė 
pajamų, pirko maistą, drapanas, apšvietą, medicinos 
priežiūrą . . . padėjo finansuoti biznius, atmokėt; mor- 
gičius ir kitaip pagelbėti reikalui esant.

Boston Mutual gali pritaikyt jums gyvybės apdrau- 
dą tinkamą jūsų reikalams :r pajamoms. Jos atstovai 
yra taip išlavnti kad galėtų padėti jums išanalizuoti 
jusu šeimos reikalus ne tik dabarčiai, bet ir ateičia;
. . .’ tokiai ateičiai, kokia džiaugiasi šimtai tūkstančių 
prigulinčiu prie Boston Mutual Apdraudos šeimų.

JAV 1 KNTON
fntulna

ĮSlDftMfiKIT ŠIUOS FAKTUS:
Balandžiu mėnesį ai kompaaij* prašoko du šimtą 
milioną apdraudų geram stovy. , ,r
pašalpgaviams pernai išmokėjo $3,093, < 44. _ Moder- 
nvoe« sutartys. Geriausias ^utamarimas. skyriai 
svarbiuose centruose., čarteriuota 62 metai atgal. 
Raportas gaunamas iš Centro Ofiso.

Boston Mutual Life Insurance 
CompanyHOME OFFICE 

JTO
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Pradėsime nuo 
Side Lithuanian Republican 
Alliance of Philadelphia,” 
1218-20 Wallace St., ku
rio 1950 metų apyskaita ro
do $66,034.23 pajamų ir 
$55,936.35 išlaidų. Klubo 
finansai per metus “sustip
rėjo” $10,097.89. šitas klu
bas yra pašalpinis, jis išmo
kėjo per metus ligoniams 
$5,155 ir pomirtinių išmo
kėjo $3,225, o kitos išlaidos 
ėjo baro išlaikymui, algoms, 
taksams. Peržiurėjus visas 
išlaidas randame “aukoms” 
$85 ir laikraščių prenume
ravimui lygiai $20. Kam 
aukos skirtos, apyskaitoje 
nepasakyta.

Kitas iš eilės klubas, “Na
tional Lithuanian Benefi- 
cial Club,” 928 E. Moya- 
mensing Avė., rodo pajamų 
$36,850.63, o išlaidų $40,- 
680.78, arba turėjo nuosto
lių $3,696.40. Bet i tuos 
nuostolius Įskaityta Įtaisy
mas naujo baro, kuris kai
navo $5,826. Taigi, pelno 
ir čia butą. Pašalpų na
riams ligoje, pomirtinių na
riams ir narių našlėms klu
bas išmokėjo per metus 
$9,017.25. To klubo “au
kos” labdarybės reikalams 
siekia $140, o “spaudos pa
laikymo” arba laikraščių 
prenumeravimo išlaidos sie
kia lygiai $30. Bet išlaidos 
“torkėms” pirkti, matomai, 
klubo narių vaišėms, siekia 
$140. Išlaidose dar figū
ruoja išlaidos “klubo gero
vei” $526.46. Kas iš tos 
klubo “gerovės” turėjo ge 
rovės, apyskaita nesako.

Treičias iš eilės klubas 
eina “Lithuanian Music 
Hali Association,” 2715 E. 
Allegheny Avė. Jo paja
mos siekia $40,338.26 ir iš
laidos $32,072.33. Klubo 
turtas padidėjęs $8,265.93. 
Tas klubas išmokėjo pomir-

U VT_____i. V"INorui
St. Tas klubas gyvuoja tik 
14 metų. Jo bendros paja
mos per metus siekė $42,- 
957.65, o išlaidos siekė 
$37,175.80, arba per metus 
padaryta pelno $5,781.85.

Šitas jauniausias klubas 
savo nariams pašalpų bei 
pomirtiniu pernai nemokė
jo, laikraščiams užsakyti 
neišleido nė vieno cento, 
aukų niekam nedavė ir tik 
“banketo tikietams ir skel
bimams” išleido $286.

Visi čia paminėti klubai, 
išskyrus paskutinį, kuris 
pernai pašalpų nemokėjo, 
yra pašalpiniai ir kartu “so
čiai” klubai, su barais, sa
lėmis ir kitokiais barinių 
klubų patogumais.

Atmetus pašai pini bizni, 
kas lieka musų kultūrinia
me ir visuomeniniame gyve
nime iš klubų veikimo? Pa 
sakysime atvirai, kad nelie
ka nieko. Visiškai nieko. 
Veltui ieškotume klubų 
apyskaitose išlaidų kultūri
niams reikalams, paskaitų, 
koncertų, mokyklų, spau
dos, parodų, knygų leidimo 
ir kitokiausiems kultūri
niams reikalams. Tokių iš
laidų klubų apyskaitose nė
ra ir kultūrinių reikalų tie 
klubai nepripažįsta. . . . 
Jiems klubai skiria O išlai
dų ir 0 rupesnio.

Jei imsime visuomeninius 
ir tautinius reikalus, vaiz
das bus tas pats. Tokie da
lykai, kaip kova už musų 
tautos laisvės atgavimą, 
klubams yra svetimas daly
kas. Lietuvos vadavimui 
aukų skyrimas musų klu
buose yra reta išimtis.

Tai kas palieka? Kokią 
naudą klubai duoda musų 
visuomenei? Ar girdymas 
narių prie barų pateisina 
klubų gyvavimą? . . . Atsa
kyti Į tą klausimą gal galė
tų senieji musų klubų or
ganizatoriai, kurie dažnai Į

Reikalaujame Agentų ir Agenčių tą darbą tęsia toliau SU d i-[patinti Lietuvių išdirbystės skirtin- 
.v.vrata., <gus vaistus ir JUOKŲ rekordus

(plokšteles >. Agentams tai yra auk
so kasyklos. Tuojau rašykite dėl

Mirė A. Bružinskienė
Kovo 27 d. negailestinga 

mirtis išplėšė iš musų tarpo 
musų mylimą seserį Anta
niną Bružinskienę, po tė
vais Dumblauskaitę. Pali
ko dideliame nubudime vy
rą, 2 brolius, 2 sesutes, vie
ną ištekėjusią dukterį ir 
vieną anūką. Vienas velio
nės brolis ir viena sesutė 
gyvena Argentinoj, sesuo 
Mrs. ščiukienė ir brolis gy
vena New Britaine.

Liūdesio valandoje reiš
kiame gilios padėkos vi
siems pareiškusiems mums 
užuojautą ir atidavusiems 
paskutinį patarnavimą. 
Ačiū kun. Bensavičiui, lai
dotuvių direktoriui P. Kar
tonui ir visiems maloniems 
lietuviams už gėles ir paly
dėjimą velionės Į paskutinę 
poilsio vietą.

Velionė A. Bružinskienė 
buvo ilgametė “Keleivio” 
skaitytoja. Ji buvo labai 
geros širdies moteris, už
jausdavo Į vargą patekusius 
žmones ir buvo kaimynų ir 
pažįstamų gerbiama. Tebū
nie jai lengva ilsėtis šioje 
šaltojoj žemelėj.

Nuliūdęs Brolis. 

PITTSBURGH, PA.

dėlių pasišventimu.
M. ir L. Statkai turi dide

li namą Clarenee gatvėje 
kur yra ir salė įrengta. Da
bar Londono lietuviams dėl 
parengimų nebėra bėdos 
kaip buvo seniau.

—J. S.

JUOKAI

Advokatas kalbėdamas 
prisiekusiųjų teisme sako:

“Ponai prisiekusieji! Liu
dininkai aiškiai įrodė, kad 
kaltinamasis poną Murphy 
pavadino ‘airišku sukčiu- 

ii’! Pagalvokit, ponai, ką 
jus darytumėt, jei jis butų 
jumis pavadinęs ‘švedišku 
sukčiumi,’ arba ‘žydišku 
sukčiumi,’ arba kokiu nors 
kitokiu sukčiumi, kokios 
tautybės sukčiais jus bebū
tumėt, ar ius nebūtumėte 
užsigavę

PAIEŠKOJIMAI

tinių ir pašalpų per metus, tokių nūn išsidėvėjusių klu 
skaitant su paskutinio pa- bų organizavimą dėjo daug

platesnių informacijų: (23)
DENkEVS PRODUCTS 

P. O. Bo* 666. Newark 1. N. J.

Ieškau Darbo Farmoj
Galiu dirbti prie vištų, melžti kar

ves ir pagelbėt prie daržovių; bet 
vaikščiot paskui plūgą jau persenas, 
60 metų amžiaus. Dėl atlyginimo 
sus įtaikys i m Prašau rašyt: (20)

J. Boris,
162 Washington St.,
Hartford 6, Conn.

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto
Būna kiekvienų nedėldienį nuo 10 

vai. ryto, 5324 So. Halsted St. Yra 
aiškinama tikroji Tiesa iš Šv. Rašto. 
Taipgi, galėsit įsigyti knygelę, kuri 
ką tik išėjusi iš spaudos, aiškinanti 
pasaulinį perversmų laika, ir kas 
įvyks trumpoje ateityje? Knygelė 
145 pusi ŠTAI JŪSŲ KARALIUS, 
kuria galima gauti ir per pasta už 
49 centų, rašant: V Klovas. 3444 So. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

I paskaitas kviečiame atsilankyti 
visus. Jžanga nemokama, kolektų 
nėra.—S. R. T. (24)

Aš, Jonas Jonites (Jonaitis), pa
ieškau savo sūnų. Aš turiu geru 
instrumentų laikrodžiams taisyti ir 
nenorėčiau juos svetimiems palikti. 
Man pačiam jie jau nebereikalingi, 
nes mano amžius nebeilgas, esu 72 
metų. Su manim bnvo visakių atsi
tikimų, buvau sunkiai sužeistas. Da
bar gavau pastogę County Home 
prieglaudoj. Taigi labai norėčiau 
išgirsti nuo savo šonų.

John Jonites,
Box 57,

Oak Hill, W. Va.

Pavasario Piknikas
Amerikos Lietuvių Tary

bos Pittsburgho skyrius ren
gia pavasarinį pikniką-ge- 
gužinę, kuris įvyks gegužės 
27 d. Lietuvių Ūky (Lithu-1 
anian Country Club), Wil- 
locks, Pa.

Varginanti šalta žiema 
pagaliau praėjo, gamta at
sigauna, medeliai žaliuoja, 
gėlės kvepiančios laukuose 
vilioja, na tai ir trauksime 
į laukus ir miškus.

Šioj gegužinėj grieš žino
ma Jono Vainausko orkes
trą, bus daug sporto pamar- 
ginimų ir laimėjimų; bus 
skanių gėrimų ir užkan
džių. Linksmai leisime lai
ką su lietuviškomis dainelė
mis.

ALT komitetas nuošir
džiai kviečia Pittsburgho ir 
apielinkės lietuvius ir lietu
vaites dalyvauti viršminėtoj 
gegužinėj. Pasimatysim pik
nike.

E. K. Šiurmaitienė.

LONDON, CANADA

Paieškau savo brolio Antano Leo
no. Juozo Velanio arba jo sunaus 
Juozo, ir Onos Velanės. Visi jie 
yra gyvenę Woccestery, Mass. jie 
patys arba kas apie juos žino, ma
lonės pranešti kur jie randasi. Ma
no adresas: < 21)

John Ijeonas.
R. D. 1, Rea, Pa.

Paieškau savo sesers. Doros Rau- 
linaitienės, kilusios iš Vilniaus kraš
to, Nemajūnų parapijos, čeponių 
kaimo. Ji gyveno kadaise Micniga- 
no valstijoj, Roiford 3 Kas apie 
jų žino, ai%a ji pati, malonės atsi-
liepti šiuo adresu:

Jonas Galinis, 
68 Alder Street, 

Waterbury, Conn.

(23)

Įsigykite virimo knygą
-TAUPIOJI VnttJA*'

Knygą paruošė 
p. H. Mačiulytė- 
Dauuirdienė.

“TAUPIOJI VI
RĖJA” patiekia 
300 įvairių val
gių gaminimo re
ceptų, daugumoj
pačios autorės išbandytų. Jo
je rasime, kaip pasigaminti 
mūsų mėgiamuosius lietu
viškus valgius ir lietuvišką 
krupniką.

Knyga Įrišta plastika. Ją 
atidarius, ji neužsiverčia. Tai 
šeimininkėms sudaro didelį 
parankumą. Knygos kaina 
$2.00.

Užsakymus siųskite: 
“EGLUTES” Administracija, 
P. O. Box 22, Broekton, Mass.

(Iki 28)

AJARŲ ŠAKNIS
Ajarų Šaknis gelbsti 
nuo vidurių nemalimo, 
gerai veikia ant skil
vio, gydo nuo diegliu, 
gelbsti prašalinti iš 
pilvo nereikalingus 
gazus, paerzina ne
veikliuosius kūno or
ganus ir, sakoma, ge
rai dėl mažakraujų. 
Mokslininkai sako,

kad Ajarų šaknis turi šių mineralų: 
Sulphur, Phosphorus. ir Potasium, 
ir šitie mineralai yra mums visiems 
reikalingi. Gali darytis Ajarų ar
batos ir gerti, bet yra gerai ir 
šiaip Ajaro šmotą kramtyti ir tas 
——ryti. Ajarų šaknis $2.56 

Mažiau perkant, 6 uncijos
Marijona Chekaitienč, po tėvais 

Stulgytė, ieško savo pusbrolio. Jur- : seiles nurytu 
gio Bartkaus, kilusio iš GmUaukio svaras, 
kaimo. Tauragės apskr. Prašau at- už $1.00.
,i,irau jį.. ~jr~iawtoilh <»>| ALEXANDER’S CO.

5’i N. Washington St., • 414 M. Broadway
Cederburg, Wis. South Boston 27. Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

DMiaamb ir Lietuvių 
Pasaulyje 

TURTAS SUDA VIRS $2,500,000.00.

Man teko aplankyti Lon 
doną (Ont.) 1949 metais 
spalių mėnesį baigus darbo 
sutartį prie žemės ukio dar
bų ir turėjau gauti darbo 
knygutę. Buvo reikalinga 
pagalba. Paklausinėjus sa
vo prietelių Londone, ar U

f

ir pomirtinių apdraudę
yra išaaokėjęa arti $5,000,000.00.
SashieBijtono kvepoa randasi visuose didesniuose mie- 

Amertkoje ir Kanadoje.
gafi apsidrausti nuo $100.00 iki

$5.000.00.
Ligoje paialpa sąvaftij«|M0^fr $12.00.

jus. įstojimo imlMs mofcitl. Daktarui už egzamina-

Tapk Susivienijimo nartu tr priraiyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopę arba j Centrą adre-

UTHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
m W. M SU York t, N. Y.

PI.OKATEI.fi
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PAGERBĖ MOTINAS PADĖKA EMIGRANTO ,A. L. T. SKYRIAUS

Vietinės Žinios I
Gražus būrelis jaunimo ir

TEISMO DALYVIAMS NAUJA VALDYBA

Gegužės 10 d. įvyko Ame-

CAMBR1DGE ALT
RUOŠIA PIETUS

Cambridge ALT skyrius,

Š{ SEKMADIENI

suaugusių atsilankė į Moti- Lietuvių Kultūros Rėmė 
nos Dienos minėjimą įvyku- jų Bostone valdyba nuošir- rikos Lietuvių Tarybos Bos- 
si gegužės 12 d. Sandaros džiai dėkoja visiems Lietu- tono skyriaus susirinkimas, 
salėje. vio Emigranto Visuomeni- kuriam atlikus einamuosius

Po turiningo žodžio apie nio Teismo dalyviams, ku- reikalus buvo renkama vai
STATOMA “BIRUTĖ” motin5i musV mažieji išpil-

_____  dė programą. Skaučių “Ka-
į, tyčių” skiltis gražiai sudai-Šį sekmadieni, gegužės

rie padarė, kad šis parengi- dyba šiems metams. Iš-
mas virto didžiuliu pasise
kimu, sutraukusiu virš 600

rinkti šie asmenys:

Telefono Kompanija 
Pasiekė 1,000,000 Šėrininkų

GARNYS’

“Keleivio” ofise galima 
nusipirkti “Garnį,” Brazili
jos lietuvių juokų laikrašti. 
Dabar turim jo 11-12 nume
rį. Kaina—10 centų.

American Telephone and Tel
egraph Co. paskelbė, kad jos 
šėrininkų skaičius pasiekė jau 
lygiai miliono. Milioninis šėri- 
ninkas buvo Brady Dentonų 
šeima iš Saginaw, Mich., kuri 
nusipirko 7 šėrus. Kompanija 
pažymėjo šį faktą labai iškil
mingai. Ji pakvietė Dentonų 
šeimą į centralinį savo ofisą 
New Yorke ir iškėlė jai puotą, 
kurios metu kompanijos prezi
dentas Leroy A. Wilson įteikė 
ja? nupirktų šėrų No. 1.000.000 
certifikatą ir supažindino su 
AT&T kompanijos viršininkais 
bei tarnautojais.

American Telephone and Tel-

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad tarimą bo

su krautuvėj visokių mašinų M- 
randavojimui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turimo vi
sokių pentų, varnišių, siei 
pierių, plumbing, elektros 
nų. Pristatymas veltui.

A. Chaplikas, pirm.; A. 
jaunosiosšie visuomenininkai: j Juknevičius, vice-pirm.; J.

Lietuvos garbės konsulas Janu^kls> /*kr-; /• Ka^ 
Bostone adv A. 0. Shallna ™auskas: >zdy adv- Chaa- J- 
palankiu žodžiu atidarė a0! Kalinauskas ir Pranas Raz- 
teismo posėdį. vadauskas, iždo globėjai.

Pirmininką., adv. K. J. Ant pabaigos susirinki. 
Kalinauskas sumaniai ir sil- mas nutarė suruošti birželio 
tai pravedė visų posėdį. mėnesį kartu su kitais Pa-

Jury—prisiekusieji teisė-

norėdamas papildyti Cam-l20 d., Gabijos Choras stato n?vo ‘'M°tu.le mano.” Po- žmonių. Teismą pravedė
bridge’iui skiltą Lietuvos Ivaškienėsoperetę ?losMiko Petrausko

Birutę.” Perstatymas vyks; ^ėjos kaip visada gyvai
South Bostono aukštojoj P?^k® ..h“3 \e.n_ Sukti- 
mokykloj, prie G St. ir "V ? lhJa če[,alte 
Thomas Park. Pradžia 2:30 klI?fai paskambino k°į)S1'
vai. po pietų. ;n? .ir ’ *Iotule Man.°* .Iš

plėtus—pobūvį. Bus kalbos, per keletą mėnesiu Gabi- 2lal. maI°^ M>udi paliko 
damos, muzika ir žaidimai, jos Choras atsidėjęs ruošėsi mažosios deklamuotojo^ abi

* ir Audrone
ypač gražiai

laisvinimo reikalams kvotą, 
gegužės 20 d., šį sekmadie
ni, 2 vai. po pietų, Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klu
be, 823 Main St., ruošia

be to skanus užkandžiai. 
ALT skyrius kviečia visus 
Cambridge ir apylinkėje 
gyvenančius lietuvius minė
tą dieną atsilankyti, susitik
site su pažįstamais ir prie- 
teliais, lietuviškoje dvasioje 
praleisite popieti ir parem
site savo atsilankymu Lie
tuvos išlaisvinimo darbą. 
Bilietų kaina S2—jų bus 
galima gauti ir prie Įėjimo. 
Tad iki pasimatymo minėtą 
dieną.

ALT C AM B. Skyrius.

40 PAŠTININKŲ
JAU APKALTINTA

muz. J. Dirvelio vadovybe- .... .• Kubihute,je prie vienos žymiausiu M. , , .. ’ .. .... ,L 5 , -- ; . skambėjo Kubihutes bal-Petrausko operečių pastatv-: rkJ ....G . .. * sas. Programa pranesinejomo, o visas Gabijos Choras, ... -T * f ', . ... , - - , • į p-le Irene Jurgelevičiūte,be to. įssimoke nauju dai- K ... , ,. , ‘ , Laike arbatėlės buvo at-nu ir duos papildoma kon- . . . , . .. ,f. ' skilai pagerbta gražiu kor- certą po operetes. . 1 ? .u '- r-k o z? sazu vvnausia mamvte p.Gabijos Choras jau 36 ..- - Kurauskiene. Arbatėlė nuometai veikia Bostone ir tun r ... . ,...... , taikingai praėjo dėka barb-įssidirbęs gera vardą tarpe ... ~. . . . sciu seimininkių pp. Gegu-vietiniu ir apielinkiu lietu-;.. - --• = v?-
viu. o e ii ?į se ma ie- (jjmtjengS Januškevičienės 
n. choras t.kisi plaukti ir Manomaitienfc Ypač p. 
daug klausytojų savo kon-|G -ien& R ]is

Šį antradienį 40 South 
Postai Annex tarnautojų 
patraukta į federalinį teis
mą už sukčiavimus. Tie tar
nautojai ėmė algas iš pašto, 
bet jame nedirbo. Patrauk
tųjų į teismą tarpe yra 3 
policininkai, 4 gaisrininkai, 
4 miesto tarnautojai, kurie 
dirbo kitur, bet kaitų skai
tėsi pašto tarnautojais ir 
suktai ėmė algas iš pašto ir 
kitų įstaigų. Sukti tarnau
tojai pavogė iš South Postai 
Annex įstaigos ne mažiau 
4 milionų dolerių.

Atsakomybėn traukiama 
ir daugiau tarnautojų. 40 
yra “pirmas būrys” iš di
delio skaičiaus tarnautojų, 
kurie sukčiavo ar tylėjo dėl 
kitų sukčiavimų. Kaltina
mieji teisiami federalinio 
teisėjo Francis J. W. Ford. 

Streikuoja 1,200 Mašinistų

. , . . , .Gegužiecerte. prie kūno ir choras, j 
ir operetės vaidintojai, ir T- MyMto-
choro vedėjas Jonas Dine- p^jaj -kasmet lęsti 
lis daug dirbo, kud pusno-.ti^dį^ni Motinos Dienos 
džius publikai gerai pasi- minžjima
ruosus. Į " _ £ g

Tad iki pasimatymo šį| __________________’
sekmadieni South Bostono.

jai—pp. B. Cunienė, A. Ja
nuškevičienė, K. Namaksie
nė, T. Kielaitė-Tattan. J. 
Tumavičienė. inž. A. Čap
likas, J. L. Kasmauskas, po
etas Faustas Kirša, prof. I. 
Končius, mok. V. Kulbokas, 
S. Lūšys, inž. J. Mikalaus
kas, S. Strazdas, S. Vaitke
vičius—visi rūpestingai iš
klausė ir rimtai svarstė by
lą. Jury pirmininku buvo 
inž. J. Mikalauskas.

Prokurorai (kaltintojai)

balčio tautų žmonėmis vie-e*H'aph Co. yra pati didžiausia 
šą protesto demonstraciją Telephone Sistemos kom- 
prieš Maskvos imperializmą
dėl Pabalčio tautų pavergi
mo.

Šią Vasarą Ekskursija į
Niagaros Vandenpuolį

Šią vasarą norima suor
ganizuoti ekskursiją į Nia
garos vandenpuolį ir į Ka
nadą.

Šiuo reikalu man vra leis-
—p. S. Mockuas, adv. A. ta Bostono Liet. Tremt. 
Juknevičius ir adv. S. P. I Rat.dvbos vardu kreiptis į 
Šalnienė—labai rimtai kėlė visuomenę su šiais pasiuly- 
lietuvių visuomeninio gyve-

High School auditorijoj.
—S. V.

KAM RUPI LIETUVIŠKA 
MOKYKLA — ATEIKIT!

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

628 E. Bro«dway, So.
TeL SO 8-4148

panija. Prie tos sistemos pri 
klauso taipgi ir Naujosios Ang
lijos Telephone and Telegraph 
Co., kuri operuoja Mass., R. I., 
Vt., N. H. ir Me. valstijose.

RADIO PROGRAMA

Stu r t e v a n t dirbtuvėse 
Hyde Parke šeštadienį kilo 
streikas. Virš 1.200 maši
nistų, A. D. Federacijos na
rių, sustabdė darbą dėl už
darbių pakėlimo, šį antra
dienį prie dirbtuvės įvyko 
susikirtimas tarp policijos 
ir pikietininkų, kurie norė
jo sulaikyti į dirbtuvę ei
nančius ofiso darbininkus. 
Pikieto linijoi vaikštinėjo 
apie 1,000 darbininkų. To
je dirbtuvėje dirba ir lietu
viu.

So. Bostono lietuviu pa-
DEL N°ODU°DIRBTUVĖS iapijinė mok-vkla Pažadėjo 

ODŲ DIRBTUVES-priimti mokytoją lietuvių

„ ~ kalbai ir Lietuvos istorijai
Mums praneša, kad Nor- mokyti. Yra vilčių, kad ir 

woodo odų dnbtuvės uzda- tikybO> vaikai bus mokomi 
ryrno priežastys bu\o pa- lietuviškai. Dabar pribren- 
alskmtos ir darbininkams- u (ję? iajkas tėvams ir moky- 
pubhkai. Kompanija aiški- tojams pasitarti dėl progra- 
na, kad perdaug aukšti dar- mog jr vieningai pareikšti 
bininkų uždarbiai ir unijos į savo nusistatymą, kad su- 
nauji reikalavimai privertę i manvmas ir pažadai butu 
kompaniją uždaryti dirbtu- įvyfcdyti. Tuo reikalu Lie_ 
vę ir ieškoti pigesnės vie- tUYjy Kultūros Rėmėjų Bos- 
tos dirbtuvei atidaryti. tone valdyba kviečia lietu-
_ . _ _ . . _ į vių tėvų ir motinų, o taip
Teisėjas Stone Pasitraukė |pat mokytojų ir visų Lietu-

„ TT. ~ Į vių Kultūros Rėmėjų susi-
Senyvas teisėjas Stone. j-jnkjmą gegužės 19 d., šeš- 

kurio atleidimas buvo svai-j tadienį, 8 vai. vakaro South 
Stomas, padavė savo ats!- Bostono parapijos salėje 
statydinimą gubernatoriui. ,|po bažnyčia). Šis reikalas

; ; T — yra toks svarbus, kad tą va-
Legionierės Moterys karą visa kita atidėję į šalį.

Rengia Whist Party,gausjngai susirinktume!
Liet. Kult. R. Valdyba.

nimo neigiamybes.
Gynėjai—Dr. B. Kalvai

tis, adv. A. J. Young (Jan
kauskas) ir adv. A. Ketura
kis—vaizdžiai iškėlė emi
grantų teigiamybes.

Antstoliai—p. B. Kontri
mas ir p. J. Kapočius—pri
davė autoritero visam posė-

•a __ •aziui.
Sekretorė, Dr. M. Gimbu

tienė ir du jos padėjai, p. 
J. Tričys ir p. P. Averka, 
gyvai paskelbė kaltinamąjį 
aktą ir rūpestingai užproto
kolavo bylą.

Kultūros Rėmėjų Ratelio 
Valdyba.

Praleidome Pavardę

mais:
1. Ar yra reikalas tokią 

ekskursiją organizuoti?
2. Kiek dienų galima bu

tų skirti ekskursijai?
3. Ar butų pageidauja

ma iš Niagaros važiuoti į 
Kanadą (Toronto) pas savo 
bičiulius?

4. Kokiu laiku butų pa-

Pereitą savaitę LSS 60 ir 
71 kuopų vakarienės rengi
mo komisijos padėkoje, per 
redakcijos neapsižiūrėjimą, 
buvo praleista pavardė 
draugės Valantiejienės, ku
ri darbavosi vakarienėj ge
gužės 6 d. Už neapsižiūrė
jimą atsiprašome.

S. Dariaus legionierių _______
posto moterys (Lddies’ Au- _______________
xiliary) šį šeštadieni, gegu- Dciur'iAžės 19 d., ruošia šaunią MOTERYS RENG1A
vvhist paity parapijos sve
tainėj, 7th St.. So. Bostone, j
Visi kviečiami dalyvauti. .. .. . _ ,.
Bus užkandžių ir ge.u do- ‘ ‘0 U a1 n u’*'

Pradžia 7:30 vai. Do,ch^"

WHIST PARTY

Dorchesterio Li e t u v i u

iugiauSirti 
i?

Qll.
rengti.

Siūlomas ekskursijai lai
kas butų birželio 30 d. ir 
liepos 1, 2 ir 3 d., arba rug
sėjo 1, 2 ir 3 dienomis.

Su šia mintimi kreipia
masi Į Amerikos ir Kanados 
lietuvių kolonijas, kad šią 
vasarą butų surengtas di
desnės apimties lietuvių są- 
kridis, kur bus progos pa- 
imatyti chicagiečiams su 

bostoniečiais, nevvyorkie- 
čiais ir pan.

Iš Bostono į Torontą ke- 
turiu dienų ekskursija vie
nam asmeniui kainuotų 20 
dolerių.

Norintieji dalyvauti eks
kursijoje prašau parašyti

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusią stoti 
WBHS, kuli dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo- i 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. į 
ryte sekmadienį, bus se-1 
kanti:

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

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

Steponas Minkus.

▼alkams dovsna —

Kaina: Amerikoje 8XW; kttur—S3.50 
Rlnlfue Ir utaakymus siųskite: 

■OLUTK, F. O. Box 22, 
Montello Btatlon, Brockton 68, Mass.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.

Vaistas nuo kojų niežėji- 
Ginkluotu Pajėgų Šventė j atvirlaiškį su savo sugesti-į mo, pirštams, tarpupirštėms ir 

jomis bei klausimais eks- papirštėms.
5— Vaistas nuo galvos niežė

jimo.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit

Šį pirmadienį Bostono -j^uj^jjog reikalu dviejų sa-
Common darže atsidarė 
“Ginkluotų Pajėgų Savaitė” 
su įvairių ginklų paroda.

vaičių bėgyje šiuo adsesu:
Albinas Valkavičius pagelbsti.

Žmonės ypač domisi karo 232 Gold St., So Boston 27, 7—Vaistas nuo inkstų skau
lėktuvais. Mass.

vanų.
vakare.

‘B I K IT T 1?
Miko Petrausko Dviejų Veiksmų Operetė

terio Piliečių Klube rengia 
whist party. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Bus daug do- 

ii vanų ir gardžių užkandžių. 
Kviečiame visus atsilankyti. 

PADĖKA

NAT'°*J4

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieni

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’a Cornar
DORCHESTER, M AM.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: am 1 M d 

Ir am T M B

545 BRQADWAY 
•O. BOSTON.

Totafoma: SOUth

A. J. NAMAKSY
REAL ĮSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bes. 87 OBIOLB 8TBBR 

Weet Roabary, Maaa
TeL PArkway 7-0402-M.

Tel. S0 8-2712 arba BI 4-0013

Dr. J. C. Seymour
(LANDtILS)

Lietumis Gydytojas ir CMrargaa
Vartoja vėlieusioa konstrakieijoe 

X-RAY Aparat«
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont SL, Kimba!

Kambarys 205
BOSTON. TeL LA 3-2371 

arba: SO 6-2044-J
dėjimo.

, Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
kiekvieną numerį $1.00. Pini- IR NERVŲ LIGŲ
gai, čekis ar money orderis iš DjroS^^cUIhro
kalno. Adresuokit: (51-1)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

KONCERTAS
Sekmadienį,

Gegužės 20, 1951

HIGH SCHOOL 
AUDITORIJOJ 

Prie G St., Thomas Pk.
South ISostone

Pradžia 2:30 vai. popiet

“Birutė” vaizduoja 13-to 
šimtmečio lietuvius, čia 
pamatysit jų aukurą,
Krivių-Krivaitį. vaidelu- 
tes. puošnius jų rubus, 
jauną Kęstutį ir kitus.

Birutės rolę vaidins Worcester- County Light 
Opera Club artistė B. Šimkus.

Įžanga $1.20 su taksais.. Kviečia GABIJA.

RianiaM EVELIN BENOER

ALT Bostono skyrius rei
škia pp. Antaninai Kropie- 
nei, Stasiui Jakučiui ir jų 
talkininkėms padėką už vy
kusį surengimą banketo 
Henrikui Kačinskui, Stasiui 
Santvarai, dailininkui And- 
riušiui ir kitiems Bostono i 
menininkams pagerbti.

ALT Bostono Skyrius.

Suffolk Downs Mini
Jungtines Tautas i

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui >12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadmay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Suffolk Downs arklių 
lenktynių laukas gegužės 
17 d. minės ‘‘Jungtinių 
Tautų Dieną.” Visų JT vė
liavos bus iškeltos virs lenk
tynių lauko. Šalia lenkty
nių tą dieną numatoma visa 
eilė iškilmių ir pramogų.

Jungtinių Tautų organizacijai pagerbti, 
tą svarbią dieną ant Suffolk Downs bus 
kitų šalių konsulai. Tūkstančiai sėdynių, 
akrų plotas karams. Restoranai vietoje. 
M.T.A. tiesiai iki vietos. Bušai iš visos N. Anglijos.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TaL SO 8-4149
Turim visokią vabtų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lieturii- 
kai. Patarnavimu mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20

VALANDOS:
Nuo 9 iki < kasdien, 

šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Botfon 
Pristato toniką, vyną ir

tuos rūšies alų baliams,
^ėms į namus ir sales. .(•)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI
(Inaond

D
«a pat iri

Baugi prietiuTB,
826 BROADWAY,

SO. BOSTON, MASE. 
TaL SOutt Bariaa S-4418




