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Bradley Aiškina MacArthuro 
Įleidimo PriežastisMI

Dėl Trijų Priežasčių Jungtinių Štabų Viršininkai Siūlė 
Pašalinti Gen. MacArthurą; Civilės Valdžios Virše

nybė Turi Būti Išlaikyta; Karo Vadai Turi 
Klausyti Prezidento Direktyvų

Šią savaitę jungtinių šta- žvilgsniu nebūtų kliūčių 
bų pirmininkas, generolas leisti kinų nacionalistams 
Omar N. Bradley, tęsia sa- pulti komunistus, jei jie tą 
vo liudijimą senato komi- gali daryti.
sijoj, kuri tyrinėja genero-' Šį trečiadienį gen. Brad- 
lo MacArthuro atleidimo ley baigia savo svarbius liu- 
priežastis. Jo liudijimas' dijimus. Po jo seks kiti 
praeitą savaitę buvo nu- karo viršininkai ir paskui 
trauktas, kol pati komisija valstybės sekretorius Dean 
išsiaiškino, ar ji gali reika- Acheson duos savo parody- 
lauti iš liudininkų pasakyti, mus.
ką jie, kaipo prezidento pa-
tarėjai, kalbė.J°si su prezi- Amerikos Kariai
aentu iki priimant sprendi
mą. Komisija 18 balsų 
prieš 8, republikonams su
skilus per pusę, nutarė, kad Viena Amerikos kareivių 
liudininkai negali būti diviziJa praeitą savaitę iš- 
klausiami papasakoti savo Plaukė i Europą sustiprin- 
konfidencialius pasikalbėji-'li Y»karų Europos gyni
mus su prezidentu. j mosi pajėgumą. Amerikos

Šią savaitę gen. Bradley 'vyriausybė yra numačiusi

Plaukia Europon

DEGAMOSIOS BOMBOS KORĖJOJ

Vaizde matytis, kaip dvi degamosios (napalm) bombos nukritusios į kiniečiu kariuo
menės sandėlius, skleidžia liepsnų jurą. Bombos numestos prie Hanchon, šiaurinėj 
Korėjoj.

Italija Siuto {Baisusis Birželis9
Peržiūrėti Sutartį] New Yorko Mieste

papasakojo, kodėl jungtinių 
štabų viršininkai vieningai 
rekomendavo prezidentui

su senato pritarimu pasiųsti
1 Vakarų Europą keturias 
divizijas, kurios bendrai su
Vakarų Europos kariuome
ne, po generolo Eisenhow- 
ero vadovybe, gintų Europą 
karo atsitikime.

Europon išplaukė ketvir
toji pėstininkų divizija. Ka
riuomenės išvykimo proga 
Amerikos spauda atkreipė 
visuomenės dėmesį į pavo
jingą padėtį Europoje, kuri 
šiuo tarpu dar nėra užten
kamai stipri, kad galėtų ap
siginti nuo Rusijos pajėgų.

Italijos užsienių reikalų- NEW YORK (LAIC).— 
misteris Čado Sforzai šeštadienį, birželio 16 d. 

kreipėsi į Amerikos, Pran- vakare, Carnegie Hali teat-
pašalinti generolą MacAr
thurą iš vadovavimo Toli
muose Rytuose. Tos prie
žastys buvo trys:

Savo viešais pasisaky
mais gen. MacArthur paro
dė, kad jis nepritaria jam 
duotai direktyvai vesti ap
rėžtą karą Korėjoj, o todėl 
jam sunku butų buvę tą ap
rėžto karo politiką vykdyti.

Kita priežastis buvo ta, 
kad generolas MacArthur 
nesilaikė prezidento nuro
dymo visus politinius pa
reiškimus patiekti savo vir
šininkams ir tik paskui juos 
skelbti viešai.

Trečioji priežastis buvo 
ta. kad jungtinių štabų vir
šininkai skaitė būtina išlai 
kyti civilės valdžios virše
nybę, kaip to reikalauja 
konstitucija. Gen. MacAr
thuro vieši pareiškimai grė
sė parauti tą principą.

Dėl tų priežasčių karo va
dai vieningai siūlė pašalin
ti gen. MacArthurą, ką pre
zidentas ir padarė.

Gen. Bradley plačiai aiš
kino, kodėl karo vadai ven
gia išplėsti Korėjos karą 
Azijoj. Svarbiausias prie
šinimosi prieš rusišką impe
rializmą frontas yra Euro
pa, kurią reikia sustiprinti 
iki tokio laipsnio, kad Mas
kva neišdrįstų pulti. Jei 
tai pasiseks, tai yra vilties 
išvengti trečio pasaulinio 
karo.

Gen. Bradley iškėlė kai 
kuriuos skirtumus tarp karo 
vadų ir valstybės departa
mento. Karo vadai visada 
sakė, kad reikia remti kinų 
nacionalistų vadą Čankaiše- 
ką, o vyriausybė 1950 metų 
pradžioje visokią pagalbą Rusija, pagal kai kuriuos 
jam buvo nutrauksi. Dabar pranešimus, turinti 20,000 
Čankaišekui pagalba vėl karo lėktuvų, iš kurių 5,000 
teikiama. (lėktuvų esą Tolimuose Ry-

Dėl kinų nacionalistų tuose, ties Japonija ir prie 
“panaudojimo,” gen. Brad- Mandžurijos, o 7,000 esą 
ley mano, kad karišku vakaruose.

$200,000 SOVIETŲ 
EMIGRANTAMS ŠELPTI

cuzijos ir Anglijos vyriau
sybes su pasiulymu iš pa
grindų pakeisti taikos su
tartį su Italija ir išmesti iš 
tos sutarties įvairias Italiją 
apsunkinančias ir varžan
čias sąlygas.

Italijos vyriausybė sako, 
kad dabar yra “pats laikas’ 
sutartį peržiūrėti ir skaityti 
Italiją pilnateisiu sąjungi
ninku, o ne nuveiktu buvu
sių priešų kraštu. Taikos 
sutarties pakeitimas, pagal 
Italijos siūlymą, galėtų būti

re rengiamas “Baisaus Bir
želio” paminėjimas

New Yorko Lietuvių Ta
rybos, latvių ir estų komite
tų atstovai sudarė jungtinį 
Baltijos Valstybių Laisvės 
Komitetą, kuris tvarko vi
sus paminėjimo reikalus. 

”5 Lietuvius bendrame komi
tete atstovauja NYLT pir
mininkas Petras Montvila, 
sekr. adv. Stepas Briedis, 
Marijona Kižytė, Juozas 
Ginkus ir Barbora Darlys. 

Šiuo metu yra dedamos
padarytas bendra trijų di- pastangos gauti New Yor-

Kruvina Bolševikų Ofensyvą 
Korėjoj Susmuko

Priešas Paaukavo 85,000 Vyrų ir Nieko Nelaimėjo; JT
Jėgos Atsiėmė Munsan ir Uijongbu Miestus; Bol

ševikai Dar Turi Dideles Jėgas; Mūšiuose Lai
kina Pertrauka

Siūlo Kviesti Korėjos fronte per pen-
Prezidentą Liudyti
_ . . . buvo vietomis pasistumėję
Seąatonus Alexander Wi- vįj^ 20 mylių į pietus. Bol- 

ley praėltą sa\aitę pasiūlė, ševikams pavyko poroje 
kad senato komisija, kun-^^ prasilaužti pro pieti- 
tynnėja gen. MacArthuro nj^ korėjiečių linijas, bet 
atleidimo aplinkybes, pap- kada jie bandė apsupti 
l asytų, o jei reikia tai ir pa- amerįkiečius, jie atsirėmė į 
sauktų prezidentą Trumaną |aįaį stiprų pasipriešinimą 
ateit) I tą komisiją ir budy- ir kruvinų nuostolių tu- 

1 apie gen. MacArthuro at- rėjo trauktis.

Ford Foundation skiria 
200,000 dolerių remti politi 
niams emigrantams, pabė
gusiems iš sovietų valdomų 
kraštų. Tikslas yra panau 
doti politinių pabėgėlių ži
nias ir ryšius su jų gimtai
siais kraštais kovoje prieš 
bolševikišką diktatūrą.

$200,000 fondo direkto
rių paskirtas George Fisher, 
Harvardo Universiteto isto
rikas.

GYVULIŲ KAINOS
NUMUŠTOS 10 NUOŠ.

džiųjų valstybių deklaraci
ja.

Kalinių Maištas
Utah Kalėjime

Vyriausias kainų kontro
liuotojas, Michael diSalle, 
davė įsakymą šį pirmadienį 
numažinti gyvulių kainas 
10%. Gyvulių augintojai 
smarkiai protestavo prieš 
tokį patvarkymą, bet įsaky
mas buvo vykinamas. Pa
gal ūkio kontrolės įstaigų 
nusistatymą mėsos kainos 
iki rudens turi atpigti po 9 
centus svarui.

RUSŲ AVIACIJA
TOLIMUOSE RYTUOSE

Gegužės 20 d. Point-of- 
the-Mountain, Utah, kalėji
me kaliniai padarė maištą, 
pasigavo kelius sargybinius, 
kaipo užstatus, išdaužė ka
lėjimo įrengimus, paliuosa- 
vo iš “mirties kamerų” 6 
mirčiai pasmerktus kalinius 
ir pradėjo šeimininkauti 
kalėjimo viduje.

Apie 530 kalinių yra už
daryti tame kalėjime. Maiš
tas kilęs dėl kalinių nepasi
tenkinimo blogu maistu.

liniai “paėmė” kalėjimo 
vidų, bet administracijos 
pastato neužėmė ir ginklų 
neturi, todėl jie iš kalėjimo 
negalėjo pabėgti ir prane
šimas sako, kad nė vienas 
kalinys nepabėgęs.

Vėliausiomis žiniomis ka
liniai baigė “vesti dery
bas” su kalėjimo adminis
tracija dėl pasidavimo. Ka
lėjimas stipriai apstatytas 
sargybiniais ir kaliniai ne
turi jokios vilties iš jo iš
silaužti, todėl jie stengėsi 
išsiderėti švelnesnes sąly
gas pasidavimui. Penki ka
liniai pasidavė be raštiškos 
sutarties.

ko valstybės gubernato
riaus proklamaciją, skirian
čią birželio 16 dieną “Bal- 
tic States Freedom Day. 
Vienkart rūpinamasi gauti 
nors porą žymių amerikie
čių kalbėtojų. Lietuvą at
stovaus, ministerio Žadeikio 
pavedamas, gen. konsulas 
Jonas Budrys, Latvijos 
charge d’affaires Julijs 
Feldmans ir Estijos pasiun
tinybės valdytojas Johan- 
nes Kaiv irgi dalyvaus. Vi
si trys diplomatai pasakys 
trumpas kalbas.

Apreiškimo parapijos 
choras ir jungtiniai latvių ir 
estų chorai sugiedos JAV 
ir trijų Baltijos valstybių 
himnus. JAV ir Lietuvos 
himnus giedant, vadovaus 
muzikas Povilas Sakas.

Amerikietė lietuvaitė, 
Metropolitan Operos žvaig
ždė, Polyna Stoska (Stoš- 
kiutė), mielai sutiko sudai
nuoti porą lietuviškų liau
dies dainų ir “Avė Maria.’ 
baltiečių kankinių garbei. 
Estė smuikininkė Carmen 
Berendsen ir latvis čelistas 
I. Naruns irgi dalyvaus pro
gramoje.

‘Pravda Garsina
Johnson9o Siūlymą
Šen. Edwin C. Johnson iš 

Colorados praeitą savaitę 
siūlė, kad Korėjoj butų pa
darytos karo paliaubos ir 
kad Korėja butų vėl pada
lyta pagal 38-ją paralelę. 
Senatorius tokį pasiūlymą 
iškėlė senate ir siūlė, kad 
Jungtinės Tautos jį priimtų 
ir pasiūlytų kiniečių bolše
vikams.

Maskvos “Pravda” ir kiti 
komunistų laikraščiai Euro
poje pasigavo tą senato
riaus pasiūlymą ir sako, kad 
Amerikoje kai kurie “Wa!l 
Stryto sluoksniai” jau pa
vargo nuo karo ir nori ieš
koti paliaubų.

leidimą.
Senatorius Robert A. Taft 

dėl to pasiūlymo betgi pa
sisakė, kad jis butų nekon- 
stitucinis, o, be to, jis esąs 
ir nereikalingas, nes prezi
dentas Trumanas, sako, kas 
savaitę “liudija” prieš spau
dos atstovus ir jokių paslap
čių dėl gen. MacArthuro 
pašalinimo jau nebėra.

Šen. Taft dar sake, kad j rytus nu© oeouio

Ginčas dėl Irano 
Aliejaus Aštrėja

administracija vis labiau 
priima republikonu siūlomą 
užsienių politiką Azijoje.

7. T. Uždraudė
Prekybą su Kinija
Jungtinių Tautų seimas 

praeitą savaitę nutarė, kad 
visos valstybės, Jungtinių 
Tautų organizacijos nariai, 
nutrauktų prekybą su ko
munistine Kinija ir nepar
duotų jai jokios karo me
džiagos, ginklų ir kitokių 
reikmenų, kurie gali būti 
naudingi karo vedimui. Nu
tarimas uždrausti prekybą 
su komunistine Kinija buvo 
jau senai Amerikos siulo-

Amerikos karo vadovybė 
apskaičiuoja, kad per pen
kias dienas kruvinų musių 
kinų komunistai turėjo 85,- 
000 vyrų nuostolių. Dau
giausiai nuostolių kinų bol
ševikai turėjo kautynėse su 
antrąja Amerikos divizija, 
kurios didvyriškos pastan
gos atmušė kinų puolimą. 
Viena antroji divizija kau-
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pridarė kinų bolševikams 
37,500 vyrų nuostolių.

Praeitą sekmadienį kinų 
komunistų puolimas susmu
ko ir jie pasitraukė į šiau
rę. Pietiniai korėjiečiai ir 
amerikiečiai pasiuntė stip
rius patrulius pirmyn ir at
siėmė iš kiniečių Munsan ir 
Uijongbu miestus netoli 
nuo 38-sios paralelės.

Amerikos karo vadovybė 
betgi sako, kad komunistų 
jėgos dar yra didelės ir vi
sai galimas daiktas, kad ki
nai vėl atnaujins savo puo
limus. Bet amerikiečiai yra 
pasiruošę ir busimus kinie
čių puolimus paskandinti 
kraujuje, iki kinų bolševi-

Pranešimai sako, kad Ko-

Irano vyriausybė atmetė 
paskutinę Anglijos notą dėl 
Anglo-Iranian kompanijos 
turto nacionalizacijos Ira
ne. Irano vyriausybė sako, 
kad nacionalizacijos įstaty
mas yra priimtas ir nieks jo 
nebegali pakeisti, belieka 
tik susitarti, kaip nacionali
zacija bus įvykinta.

Anglijos vyriausybė pro
testavo prieš vienašališką 
Irano sprendimą, kuris su
laužo 1933 metais padary
tą sutartį tarp Irano ir Ang
lijos ir siūlė ginčą dėl alie
jaus šaltinių perduoti tre
čiųjų teismui.

Anglo-Iranian kompani
jos pareigūnai sako, kad 
Iranas nepajėgs kasti aliejų 
ir jį valyti savo jėgomis, o 
todėl Iranas turės nuosto
lių ir nebeturės pajamų sa 
vo iždui, kokias gauna da
bar iš Anglo-Iranian kom
panijos.

Amerikos valstybės de
partamentas praeitą savaitę 
patarė Iranui ieškoti susi
tarimo su Anglija ir užtikri
no anglus, kad Amerikarėjos fronte amerikiečiai 

naudoja naujus liepsnosvai- neduos ekspertus Iranui 
džius kurie padėję atmušti tvarkyti aliejaus kasyklas ir 
kinus’. Irefinerijas.

mas, bet JT organizacija Ikams jk>Tės mirti Rusi- 
tik dabar ryžosi tą nutari-Pos lnteresus- 
mą priimti. amfrua ATMFTFJT nutarimas P^a'T^^oVICTV^TASTABAS”
po to, kai kinų komunistai 
pakartotinai atmetė JT pa
stangas tartis su Kinija dėl 
baigimo karo Korėjoj.

Lietuviai Veteranai
Paraduos New Yorke

NEW YORK”(LAIC).— 
Amerikos Lietuvių Legiono 
Dariaus ir Girėno Postas 1 
nr., kaip kasmet nuo 1935 
metų, dalyvaus šių metų 
Decoration Day parade ge
gužės 30 d.

Lietuvių dalinys renkasi 
9 vai. rvte W. 75th St., tarp 
Broadway ir West End 
Avė., New Yorke. Jis bus 
šeštos divizijos sudėty.

Daliniui vadovaus posto 
vadas kap. P. Jurgėla. Ad
jutantais bus pulk. I. Krau- 
naitis, adv. K. R. Jurgėla, 
Petras Mikalauskas ir Vin
cas Vyšnius.

Visi lietuviai eks-kariai 
prašomi dalyvauti.

Amerikos vyriausybė pa
skelbė savo atsakymą į So
vietų vyriausybės notą dėl 
taikos sutarties su Japonija 
surašymo. Amerika atme
ta rusų “pastabas” ir įrodi
nėja, kad taikos sutartis su 
Japonija bus sudaroma at
sižvelgiant į Kinijos ir kitų 
valstybių interesus. Bet 
Amerika atsisako tartis dėl 
taikos sutarties su agreso
riais, kurie dabar vadovau
ja komunistinei Kinijai, ir 
atsisako pripažinti rusams 
“veto teisę” taikos derybo
se.

Gegužės 27 Italijoj Bus
Savivaldybių Rinkimai

17,000,000 Italijos bal
suotojų, pradedant gegužės 
27 d., dalyvaus miestų savi
valdybių rinkimuose, kurie 
užsitęs iki birželio mėnesio.
Rinkimai turės didelės po- 

Dalyviai paraduos West' litinės reikšmės, nes paro- 
F-nd Avė. ligi 72nd St., po'dys, ar dabartinė Italijos i 
to suks į Riverside Dr. ligi “Vakarus” linkstanti politi- 
95th St. ka turi šalies pritarimo.
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NEVYKĘS SIŪLYMAS i daug prisiminimų ir min-

Ed. Karnėnas -Dirvoje”į*. m,at ,toki!» sPa™u0Žili- 
šiuip apibudina Amerikos 
lietuvius kunigus:

“Jie jau senai susigyvenę 
su likimu, kad reikia ruošti 
lietuviškas parapijas ‘neiš
vengiamam” likimui—pavers
ti jas airiškomis, nes airiš
koji dvasinė vyriausybė to 
siekia.”

Mums nėra tekę girdėti, 
kad lietuvių parapijos “su- 
airišėtų” ir parapijonys pra
dėtų kalbėti airių kalba. 
Bet jeigu p. Karnėnas taip 
mano, tai keistokai skamba 
jo reikalavimas, kad lietu
viai kunigai paimtų pavyz
di iš kunigų airių, kurie šv. 
Patriko dienoje eina

“priešaky masių, kurias su
daro iš Airijos atvykę ir čia 
grmę airiai, nuo seniausio iki 
mažiausio, po JAV ir Airijos 
vėliava eina jų dvasininkai, 
pnsisegę žalio dobilo trila
pius.”

Ir kam būtinai kunigai 
turėtų eiti musų masių 
priešaky? Juk tą galėtų pa
daryti ir lietuviai pasaulie
čiai, jei jie butų ryžtingi, 
sugebėtų tas mases organi
zuoti ir tvarkyti, tad ir va
dovybė butų jų, bet ne ku 
nigų likvidatorių rankose.

Bet masėms jungti nega
lima siūlyti šiupinio. Joms 
reikia aiškių ir ryškių šu= 
kių, o E. K. štai ką siūlo:

“Birželio dienų minėjimą 
šiais metais galima sujungti 
su Lietuvos karaliaus Min
daugo ir kartu Lietuvos apsi- 
krikštijimo 700 metų sukak
ties minėjimu.”

Tragingiausių lietuvių 
tautos dienų minėjimą au
torius siūlo sujungti su 
Mindaugo apsikrikštijimo 
paminėjimu. Birželio die
nų minėjimas turi priminti 
mums, kad reikia ryžtingai 
kovoti ir laimėti, tad, kaip 
čia kunigai, kurie taip išti
žo, kad likviduoja lietuvių 
sukurtas parapijas, kaip jie 
galėtų vesti mases ir rodyti 
joms kelią?

DIKTATORIUS
DIKTUOJA

žai kur terasi.
Vilniškėje “Tiesoje” tū

las J. Šokas, medžiotojas, 
aprašinėja kokių naudingų 

neis* paukščių Lietuvoje gyvena, 
juos lietuviškais vardais iš
vadina ir jų nuopelnus žmo
nėms i aukštybes iškelia, o 
po visų tų pagyrų jiems, pa
taria geriems žmonėms tuos 
paukščius globoti. Ta pro
ga primena mums, kad nau
dingieji paukščiai už laukų 
ir visokio gero nuo kenkėjų 
apsaugojimą, dažnai rude
niop atsiima iš ūkininkų ne
blogą užmokesti už savo 
darbą. Taip būdavo ne
lemtais buržuaziniais lai
kais, kai gaspadoriai nesi- 
skaitydavo su pabirusiu lau
kuose gimdų. Dabar gi, ka
da žemės ūkis sukolukintas, 
kada kolūkietis pats tik 
svarus tegauna, jis brangi
na kiekvieną pabirusi grū
dą ir naudingam paukščiui 
už jo darbą veik nieko ne
lieka. J. Šokas, medžioto
jas, nieko nesako ar sovie
tiškieji įstatymai tuos nau
dinguosius paukščius gina 
ir kaip juos gina? Tur but, 
jokie įstatymai jų negina, 
nes toliau J. Šokas rašo:

KELEIVIS, >0. SOSTO*

TOKIO MIESTE TEISIAMI ŠNIPAI

Amerikos kariškas teismas Japonijoj teisia 18 bolševikų šnipų, kurių tarpe yra ja
ponų ir šiaurinių korėjiečių, šninvis gresia mirties bausmė.

Kas Savaite
Rusijos Paskola nimo klausimai senatoriaus

„ . .. . I galvoje atrodo visai nesusi-
Sovietų Rusijos vyriausy- •

bė skelbia, kad eilinė vi- yra įmonių, kurie netiki, 
daus paskola, 30 bilionų ^a(j pavojus Rusijos yra 
dolerių sumoje, buvo pasi-

1\ /I* — 1 • TY ’ v 1* PV tinkamai pasūeikšs savoIVlinekim Dirželio Dienas tautinėmis savybėmis, įneš- 
damos į šio krašto gyveni-

Amerikos Lietuviai! ,kius ir keldami balsą prieš I”? ge',° "ri’
Siy metų birželio mėnesį' lietuvių.tautos naikintojus, Tj„,„ ivo™ ,‘L!

sukanka 10 metų, kai So-; parodykime savo nuoširdų 
vietų Sąjunga, smurtu oku- atsidavimą šventam Lietu- 
pavusi Lietuvos teritoriją vos reikalui gausiomis au- 
ir krašte įvesdusi sovietinę komis. 1
santvarką, pradėjo pagal iš ši dešimties metų bolše

vikinio smurto sukaktis te-anksto paruoštą planą nai
kinti lietuvių tautą. Tik primena kiekvienam lietu- 
per tris dienas, 1941 m. bir- viui ir kiekvienai lietuvių 
želio 14-16 d., 40,000 nie-'organizacijai musų pareigą 
kuo nekaltų vyrų, moterų ir—dirbti ir kovoti, kad mu- 
vaikų buvo prievarta išplėš- sų tėvų žemė butų laisva, 
ti iš savo namų ir išgabenti Aukas siusti Amerikos

Prieš porą mėnesių nišų 
kompozitorius Žukauskas, 
operos “Iš Visos Širdies” 
autorius, buvo apdovano
tas Stalino vardo premija. 
Už tai visi kompozitorių gy
rė ir aukštino. Po to atsi
tiko štai kas: pats Stalinas 
pasiklausė tos operos ir jam 
ji nepatiko.

Balandžio 19 d. Maskvos 
“Pravda,” pataikaudama 
diktatoriui, atskirame 
straipsnyje išvanojo Žukau
ską ir visus, kurie tik prie 
tos operos pastatymo buvo 
kuo nors prisidėję. Didžio
jo teatro direktorius buvo 
pašalintas, pašalinta iš dar
bo teatre visa eilė žinomų 
menininkų, kurie tos ope
ros pastatymui pritarė: pa
ti opera jau padėta į archy
vą. Dabar jau nuspręsta 
operos autoriui atimti Stali
no vardo premiją! Tokius 
kapryzus varinėja “didysis” 
Stalinas.

“MEDŽIOTOJAI”

“Medžioklės įstatymai drau
džia naikinti paukščius gies
mininkus. Už sunaįkinimą 
kiekvieno giesmininko paukš
čio baudžiama pinigine 100 
rubilų pabauda.”

Tai mat kokia giesminin
kui pagarba: už kiekvieną 
galvą po 100 rublių į Stali
no iždą.

Toliau, kitame, docento 
M. Valiaus rašytame, straip
sny pasakyta:

“Per vokiečių okupaciją 
paukščių ir žvėrių skaičius 
miškuose ir laukuose labai 
sumažėjo . . .”

Bet už tai bolševikų lai
kais,
“nors medžiotojų skaičius, 
palyginti su buržuaziniu lai
kotarpiu, yra daug didesnis, 
tačiau su visu tikrumu gali
ma konstatuoti, kad žvėrių ir 
paukščių skaičius penkmečio 
laikotarpy gerokai išaugo.”

Tai vis čia Stalino ir bol
ševikų nuopelnas. Skaitant 
tas linksmas informacijas, 
kad paukščių ir žvėrių 
penkmečio planas su kaupu 
įvykdytas, mums lieka atžy
mėti, kad medžiotojais yra 
ne kas kitas tik rusiškieji 
biurokratai ir okupaciniai 
valdininkai — enkavedistai, 
partiečiai, šnipai ir jiem pa
našus ir jų “skaičius, paly
ginti su buržuaziniu laiko
tarpiu, yra daug didesnis.” 
Tame padidėjusių biurokra
tų skaičiuje ir yra visa da
bartinės okupuotos Lietu
vos tikrenybė.

lėtai mirčiai vergų stovyk
lose Sibiro gilumoje.

Tuoj po to prasidėjęs vo- 
kiečių-rusų karas laikinai 
sutrukdė
Kremliaus valdovų piano! 
vykdymą; tačiau, 1944 m. 
bolševikams vėl grįžus Lie
tuvon, lietuvių tauta atsidū
rė dar labiau sužvėrėjusių 
budelių sauvalėje.

Masiniais trėmimais ir 
žudymais iki šiol sunaikin
ta daugiau kaip ketvirtada
lis lietuvių tautos. Išliku
sieji gyvi nuolatinėje bai
mėje laukia, kad NKVD 
kraugerys pareikalaus ir jų 
aukos.

Tėvynėje kenčiančių mu
sų brolių ir seserų akys 
krypsta į mus, Amerikos 
lietuvius, jau praeityje daug

Tautų įvairumas praturtina 
JAV kulturinį gyvenimą.

Dėl to mes, kreipdamiesi 
į iš seniau čia gyvenančią 
lietuvių visuomenę, ypač į 
jos jaunimą, ir į visus atvy
kusius tremtinius, prašome 
stipriai jungtis ir darniau 
dirbti lietuvių tautos gero
vei. Veikime kaip viena ge
rai organizuota kariuome
nė. Gyvas reikalas mus 
šaukia įgyvendinti Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenę, su
kelti lėšas Lietuvos laisvi 
nimo kovai, globoti sunkioj 
būklėj esančius neišemigra 

tremtinius, skleisti 
Vykdomasis Komitetas: lietuvišką spausdintą žodį,

L. SIMUTIS, Pirminčnkas; ugdyti lietuvišką kultūrą,
A. A. OLIS, Vice-Pirmininkas; remti lietuviškojo jaunimo

Lietuvių Tarybos centrui 
(1739 Šo. Halsted St., Chi
cago 8, III.), kuris jas per
duos kur reikia.

pasibaisėtino » i • « iAmerikos Lietuvių Taryba, vusius

Dr. P. GRIGAITIS. Sekr.; 
M. VAIDYLA. Iždininkas.

Rašytojų Žodis
Bendro Visuomeninio 
Darbo Reikalu

Atsimindami, kad lietu
vių tauta šiais laikais išgy
vena patį tragiškiausią savo 
istorijoj metą, ir matydami 
musų tautos taip didvyriš
kas pastangas kovoj dėl 

kartų Lietuvai jos nelaimė-i Lietuvos laisvės ir lietuvių

IZRAELIS NEKLAUSO 
JUNGTINIŲ TAUTŲ

Jungtinių Tautų organi
zacija įsakė Sirijai ir Izra
eliui sulaikyti kovas prie 
Galilėjos ežero ir kartu įsa
kė Izraeliui sulaikyti nusau
sinimo darbus pasienio ba
lose, nes ginkluoti susirėmi
mai kilo dėl tų nusausini
mo darbų. Įsakymą sulai-

se gelbėjusius. Dabar, kai 
pati lietuvių tautos gyvybė 
yra pavojuje, musų pagal
ba turi būti gausi ir nuola
tinė. Turime daryti visa, 
kas tik musų jėgomis įma
noma, lietuvių tautai nuo 
sunaikinimo išgelbėti ir 
krašto laisvei grąžinti.

Dešimties metų sovietinio 
teroro Lietuvoje minėjimo 
proga tokia pagalba bus 
efektingai suteikta, jei 
Amerikos lietuviai visose jų 
gyvenamose vietovėse

(1) vieningai pareiki 
protestą prieš Sovietų ge
nocido veiksmus Lietuvoje, 
demaskuodami tikrąjį rau
donojo imperializmo veidą 
ir reikalaudami Lietuvai už
tarimo ir pagalbos, ir

(2) piniginėmis aukomis 
parems tą akciją, kurią 
Amerikos lietuviai veda 
Lietuvos žmonėms padėti ir 
Lietuvai išlaisvinti.

Amerikos Lietuvių Tary
bos paskelbtas Laisvės Mo
bilizacijos Vajus tebeina. 
Nustatyta jam $100,000 su
ma privalo būti sukelta. 
Iki šiol tik kelios veiklesnės 
lietuvių kolonijos pasiekė 
savo kvotas. Turi sukrusti

Viskas, kas musu tėvynė- kyti ginkluotas kovas abid-,visi patriotingieji Amerikos 
je vyksta, viskas mums įdo- vi valstybės priėmė, bet Iz-į lietuviai, kad Lietuvos lais- 
mu. Štai, pavyzdžiui, kad raelis tęsia nusausinimo vinimo darbui nenutruktų 
ir paukščių dabartinėje, su-darbus, o todėl laukiama, lėšų.
bolševikintoje Lietuvoje gy- kad Sirija vėl pradės karo Į Taigi, minėdami liudnuo- 
venimas sukelia mumyse'veiksmus pasienio zonoje, sius birželio mėnesio įvy

tautos gyvybingumo, musų 
sąžinės verčia mus kreiptis 
į lietuvių visuomenę bendro 
vieningo darbo reikalu.

Lietuviai tremtiniai, nau
jai atvykusieji į šią šalį, pa
tys savo akimis matę ir as
meniškai išgyvenę baisias 
lietuvių tautos kančias, vei
kliai dalyvaukime didžio
siose lietuvių tautos grum
tynėse dėl savo likimo. Bu
kime veiklus ir duosnųs vi
sokiame lietuviškame dar
be. Rūpinkimės jaunųjų 
kartų auklėjimu, kad jie 
augtų lietuviškoje dvasioje, 
mokėtų gražiai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti, visa širdi
mi mylėtų lietuvių tautą ir 
Lietuvą. Stenkimės būti 
tauriomis asmenybėmis, ku
rios keltų lietuvio vardą ir 
surastų lietuvių tautai ir 
Lietuvai vis naujų draugų.

Sesės ir broliai Amerikos 
lietuviai, nuo seniau šioje 
salyje gyvenantieji, mes 
nuoširdžiai jums dėkojame 
už kilnų darbą lietuvių tau
tai ir už tremtinių gelbėji
mą.. Dabar, būdami kartu 
su jumis, mes norėtume, 
kad jūsų ir musų lietuviškas 
darbas sutartinai eitų ir kad 
musų bendroji veikla neštų 
vis didesnių vaisių. Mes 
neabejojame, kad būti geru 
Amerikos piliečiu ir geru 
lietuviu visiškai derinasi ir 
su šio krašto gerove. Jei 
visos čia gyvenančios tautos

rašyta “su kaupu.” To kau
po buvę 4,452,893,000 rub
lių!

Rusijos vidaus paskolos 
yra neva tai laisva valia pa
sirašomos, bet kiekvienas 
darbininkas, tarnautojas ir 
kolchozininkas TURI vieno 
mėnesio uždarbį skirti pa
skolos lakštams pirkti. Jei 
kas to nedaro, jis yra “liau
dies priešas.”

Sovietų piliečiai geriau 
sutinka atsisakyti nuo vieno 
mėnesio uždarbio, kaip įsi
gyti “liaudies priešo” var
dą, o todėl jie “laisva va
lia” patys savo pajamas su
mažina, kad pasotinus be
sotį bolševikinį biurokratų 
slibiną.

Rusijoj yra 13 milionų 
visokių činauninkų, neskai
tant milionų vyrų armijoj 
ir apie milioną veltėdžių 
politinės policijos eilėse. Ir 
biurokratai, ir kareiviai, ir 
čekistai—visi turi valgyti ir 
valgo geriau, kaip eilinis 
sovietų pilietis, kuris visą tą 
veltėdžių naštą neša ant sa
vo kupros.

x

veiklą, išlaikyti gyvą lietu
višką sąmonę lietuvių tarpe 
visame pasaulyje.

Mes tikime lietuvių tau
tos genijumi ir nepalaužia
ma valia.

Mes tikime, kad ten yra 
Į laimėjimas, kur atsparumas 
yra stipresnis už slėgimą, 
kur į kiekvieną ardomą 
bendro darbo pastangą ky
la dvigubai didesnės vienin
go darbo pastangos, kur į 
kiekvieno kritusio kovoje ar 
veikloje vietą stoja naujos, 
dar stipresnės jėgos. Į to
kį pasiryžimą, į tokią veik
lą mes kviečiame visus lie
tuvius.

Tebūnie amžiais gyva 
lietuvių tauta ir visuomet 
laisva ir graži Lietuva!

Bostono Lietuvių 
Rašytojų Klubas.

realus. Jie vis dar mano, 
kad Stalinas tik baugina, 
bet kariauti nesiraošia ir 
neišdrįs. Bet atsakingieji 
politiniai vadai, kurie taip 
galvoja, vargu gali vadintis 
atsakingais, nes atsakomy
bės pas juos yra mažiau, 
negu nusivokimo.

x
Bolivijos Kardai

Gegužės 6 d. Bolivijoj bu
vo prezdento rinkimai. 
Daugiausiai balsų gavo po
litinis emigrantas, Victor 
Paz Estenssoro, kasyklų 
darbininkų vadas. Bet ir 
jis nesurinko reikalingos 
daugumos.

Kol Bolvijos vyriausybė 
svarstė ir durnojo, ar daryti 
perbalsavimą, susibaudę ka
riškiai pagrobė valdžią, nu
vertė prezidentą Urriola- 
goitia ir įvedė “naują erą.” 
Generolas H. Balliviant su 
kitais dviem generolais ir 
septyniais pulkininkais pa
siskelbė “tėvynės gelbėto
jais” ir susidėjo Bolivijos 
konstituciją į savo kišenes.

Savo pirmame atsišauki
me į “išvaduotą” tėvynę ka
riškiai žada visokias gery
bes, bet Bolivijos gyvento
jai iš patyrimo žino, kad 
generolai ir pulkininkai rū
pinsis savo kišenių reika
lais, kol juos kiti valdžios 
ištroškę “gelbėtojai” nuvers 
nuo sosto.

x
Washingtona» ir Kinija

Amerikos vyriausybės il
gai svyruojanti politika link 
Kinijos dabar jau pradeda 
nusistovėti.

Kai kurių žmonių viltys, 
kad kinų komunistai pasi
rodys esą tiktai “agrarinės 
reformos šalininkai,” paaiš
kėjo, kaipo nesusitupėjusių

Gen. Bradley Liudija
Generolo Omar Bradley 

liudijimas senato komisijoj, 
kuri tyrinėja generolo Mac
Arthuro atleidimą iš vietos, 
parodė, kad atsakingieji ka
ro vadai Washingtone aiš
kiai nepritarė gen. MacAr
thuro pasiūlymui išplėsti 
Korėjos karą į Mandžuriją 
ir Kiniją. Tie karo vadai 
pritarė prezidento Trumano 
nutarimui atleisti gen. Mac- 
Arthurą iš vietos. Gen.
Bradley savo liudijime sa
kė:

“Atvirai kalbant, jungti
nių štabų viršininkai mano, 
kad tokia strategija (gen.
MacArthuro) įveltų mus į i ...
klaidingą karą, netikusioji31, H^ązmmgų ekspertų 
vietoj, blogame laike prieš P ePa^as- Administracijos 
netikrąjį priešą.” (laukimas, kad kinų komu-

Tikrasis Amerikos prie- nistai užsi krės “titizmu” ir

GAVO 4-tą ŽVAIGŽDĘ

• <,'-‘flrr -

Vyriaosias Tolimųjų Rytų 
karo vadas, gen. Ridgway, 
gavo ketvirtą generolo žvaig
ždę. Gen. Ridgway perime 
gen. MacArthuro vietą Japo
nijoj ir Korėjoj.

us .nmeriKOS pne-i , , - ... . 1” ,
sas yra Sovietų Rusija, ku- 'Paf°dys groboniskai Mask- 
ri iš Amerikos įsitraukimo ’vai .nygar3 pasirodė vėju 
į karą prieš Kiniją tikrai PaSnstas.
pasinaudotų. Amerikos mo-l,_ inU komunistai pasiro- 
bilizacija dar tik įsisiubuo- , T .e?^, Maskvos akli įran- 
ja, o todėl laikas karai bu-ikiai’. ^USDOS. imperializmo
tų parinktas blogas. kun,e kinU taut3

lįkinke į Maskvos militariz- 
Stalinas mėgsta svetimo- mo užgaidas.

O jeigu taip, tai ir Ame
rika nusistatė į Kinijos bol
ševikų valdžią žiūrėti, kai
po į Maskvos okupantišką 
valdžią ir PADĖTI kinų 
tautai tų okupantų atsikra
tyti. i

Amerikos vyriausybė 
sieks padėti kinų tautai at
sikratyti rusų agentų oku
pacijos ir sieks padėti jai 
atgauti visas kiniškas že
mes, kurias dabar Rusija 
turi pasiglemžusi ar pajun
gusi. Tuo tikslu Amerika 
rems visus kinus, kurie tik 
siekia savo šalies išlaisvini
mo iš rusiško imperializmo. 
Rems ir nacionalistų vadą 
gen. čankaišeką, kuris For
mozoje turi sutelkęs nema
žas jėgas.

šita teisinga politka yra 
gerokai pavėluota, bet ge
riau vėliau suprasti padėti, 
negu visą laiką tūpčioti.

—J. D.

mis (kinų) rankomis žari
jas semti, bet Amerika ge
rai daro, kad atsimena, jog 
tikrasis priešas yra Mask
va, o ne tos ilgosios Stalino 
svetimos rankos.

x
R. Tafto Politika

Republikonų vadas, sena
torius Robert A. Taft, siūlo 
pasekti gen. MacArthuro 
siūlymą ir išplėsti oro ir ju
rų karą į Kiniją, bet kartu 
senatorius nori ir pinigus 
taupyti, kad taksų nereikė
tų kelti. Todėl senatorius 
siūlo sumažinti kariuome
nės skaičių 500,000 vyrų ir 
apkarpyti ginklavimosi iš
laidas $20,000,000,000.

Senatorius Taft yra geras 
visiems. Jis dedasi popu
liaraus generolo šalininkas 
ir kartu dedasi mokesčių 
mokėtojų geradariu. Su ge
nerolo MacArthuro popu
liarumu ir su mokesčių mo
kėtojų taupumu senatorius 
tikisi įkopti į Baltąjį Namą, 
bet pagrindiniai krašto gy-

"Kalaivyje” naudinga 
daryti viaoktaa biznio a 

ir pnjlaflmjiaraB.
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Puslapis Trečias

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Lewiston, Me., Naujienos
Baigiasi žiemos sezonas, gi svarbu kas vakarienėj 

kuriame musų veikliosios dalyvau. Svarbu, kad įmo- 
organizacijos lenktyniuoda- kėjo $1.50.
mos ruošė vakarienes. Ne-' Vakarienės laikas paskir-
apsieita ir be “panų.’ (tas 7 vai. vakare. Nustaty-
uu . .. .tu laiku susirenka svečiai irMe# ° Jų\laukia pradžios. Bet, deja.

Ui Staliną Į Jau 7;30 niekas jos ne.

Vienos tokios “parės” pa- pradeda. Svečiai nerimau- 
rengime, kai jau vaišės prie ja, nes salėje esant menkai 
bendro stalo buvo užsibai- ventiliacijai, tiesiog kančia 
gusios ir dalis svečių vaiši- sėdėti ir laukti. Šeimininkės 
nosi prie baro, kiti gi šoko paaiškina, kad dar nėra at- 
pasiutpolkę, vienoje vietoje vykę tėvai pranciškonai. Ir 
pastebėjau “bimbininkiškos taip, tie pranciškonai at- 
nuotaikos” žmonių būrelį, vyksta gerokai po aštuntos 
o jų tarpe ir vieną “dipu- valandos. Svečių tarpe tie
ką.“ Jau iš tolo buvo gali- siog pasipiktinimas. Vienas 
ma matyti, kad bimbininkai svečių viešai pagamina kuo 
stengėsi kažką Įtikinti di-'labiausiai yra nepatenkinti 
pukui, bet šis “nepasidavė”,tokių parengimų lankyto- 

aiškino tikrąją teisybę Ja*: O) Ilgomis kalbomis,

ŽEMES DREBftJIMO AUKOS

Saivador respublikoj, Jucualpa mieste, žemės drebėjimas užmušė kelis šimtus žmo
nių ir pridarė gyventojams didelių nuostoliu. Miesto vaizdas po drebėjii

KAS SKARŲ KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Naujo Brooklyne

ir
apie Stalino “rojų.’

Priėjęs ėmiau klausytis 
pasikalbėjimo. Nors ir ven
gė “progresistai” aiškiai Įsi
velti i viešas diskusijas, bet 
stengėsi tą dipuką suniekin
ti. Vienas iš jų net toki 
“perlą“ paleido:

—Lietuvių kalbos, kaip 
tokios, iš viso nėra, nes tai 
latvių, lenkų, rusų ir kitų 
kalbų mišinys.

—0 tamsta, ar dabar šu
nies kalba kalbi?—tuojau 
paklausė “mokslinčiaus“ čia 
pat stovėjęs senas, bet do
ras Amerikos 1 ietuvis. 
“Mokslinčius” nieko nebe
atsakė ir žiurėjo, ką jo sėb
rai pasakys. Bet šio “mok
slo“ nei bimbininkai nesiė
mė ginti.

Po šių pasikalbėjimų 
“mokslinčius“ pasitraukė, 
bet pristojo vienas vyras 
(tiesa, jis visuomet asme
niškuose pasikalbėjimuose 
sakosi, kad nesąs bimbinin- 
kas ir jiems nepritariąs ir 
giriasi esąs senas socialdo- 
mokratas, bet praktika ro
do visai ką kitą) ir mote
rėlė, deja, tik akla Bimbos 
davatkėlė, pasikalbėjimą 
nukreipė Į kitas “vėžes.”

—Mes visi žinome kas 
jus. Žinome, kad jus už 
Smetoną, o mes už Truma
ną.

—Atsiprašau, prieteliau, 
—greitai reaguoja dipukas, 
—jus turite klaidą ir sąmo
ningą. Mes tai nei už Sme
toną, nei už Trumaną: mes 
už laisvą demokratinę 
Ameriką, o jus už jūsų tau
tos ir darbo žmonių krau
gerį Džiovą Staliną.

Po šių žodžių, Bimbos 
gengė tuojau išsiskirstė.

Vakarienė Pranciškonų 
Vienuolyno Naudai

Didelių pastangų dėka.

(2) blogomis dešromis ir___________________________________
(3) pavėlavimu. Labai tei-l . . 77. 7.

Tą turėtų visi gerai nal lal suPras esam« Pade‘lsingai.
žinoti, ypač tie, kurie pasi
šauna kitus mokyti.
DLK Gedimino Draugijos 

Vakarienė

stato site iš bėgtiatsistoja,
ir jai primestą negarbingą žioplišką klausimą: ‘KAS nasrų, 

tvardą nusikratys. jTAI YRA TOJI KATALI- mums,
KŲ FEDERACIJA?—KĄ tik tuščias burnos burbulas 
:JI GERO PADARĖ LIE- ir išlaukinis nudavimas— 

Ant rytojaus, jau tik ren-/UV!Ų TAUTAI?’
Ka* Kalu*?

LSS 19 Kuopa Rengiasi 
Prie Išvažiavimo

Gegužės 11 d. buvo LSS 
19 kuopos susirinkimas Lie
tuvių Atletų Klubo name. J 
'susirinkimą nedaug teatsi- 
!lankė narių. LSS CK jau 
senai yra išleidęs biuleteni 
ir nurodęs kaip kuopos turi 
veikti. Tiesa, kuopa vien- 

, balsiai nutarė CK biulete
nio nurodymus priimti, bet 

į iki šiam laikui mažai ką 
padarė. Tad šiame susi
rinkime veiklos reikalai 
musų organizacijose tapo 
iškelti iš naujo ir paraginti 
kuopos pareigūnai, kad tuo 
reikalu imtų rūpintis. Jie 
davė pažadą, kad imsis 
darbo.

LSS 19 kuopa kas metai 
turi išvažiavimą, šiemet ir-

Buvo nors musų tėveliai mokino,
Tai nirmnii vakarienė t™ &eJams> seimininkėms ir‘net svarstoma uždėti mo- kad tai yia gilus širdies jsi- iSJrifofc n^ kviestiems sv«iams buvo kesčius Federacijai.” tikinimas. Gal jus geriau

«»vn amžiaus ia» varn1 Paruošti pietus. Pietų me- Išeina, kad vienybę suar-'savo liežuviais mokėsite di- 
npnkta dešimti J žinoma itu prezidentas drg. Stanislo-kažkoks žioplys savo (delius TAUTOS darbus nu- 
ėia didžiausias nuonelnas vas Eism°ntas nusiskundė, kausimu “kas yra Katalikų veikti ir jos ateiti pastatyti.
dabartinė "razidenTdrgStad šiame ‘ ““ '

F buvo apie 80 žmonių, nera nmta priežastis suardyti
nei vieno jaunosios kartos vienybę! Tik kun. Stra-

iš ištautėjimo gi tuo susirūpinta. Kuopos 
Dabar parodėte!vadovybė mano, kad šiemet 

kad Lietuvybė yra!reiktų turėti 19 kuopos iš
važiavimą New Jersey val
stijoj, nes ten LSS CK tikisi 
atgaivinti LSS kuopas. To
ki kuopos komiteto žygį už
gėrė visi vienbalsiai, o ypa
tingai, kad renginio komisi
ja dar pakvietė prie to su-

Mes taip vadina m i ej 
‘AMERIKONUKAI’ pasi
trauksime j Šalį! ir tikėkite

Svečių per du šimtus, žmogaus. jkauskas gali tokj argumen- mum*, mes jums duosime
Tvarka gera ir vakarienė! —Kaip jus, žilagalvės šei- *4 sugalvoti. Jis net nesu-užtektinai vietos, progos 
pradėta laiku. Gaila, kad mininkės, pasitrauksite iš'pranta, kad tas argumentas savo darbus atlikti, taip 
vakarienės metu nebuvo jo- kolonijos tarpo, tokių gra-'kalba ne už jį, bet prieš jį. kad ne mes ir ne musų se
kios programėlės, net ir tin- žiu lietuviškų subuvimų ne-'Juk iš jo matyti, kiek kle- nie ji iš Lietuvos tėveliai se
kamo žodžio. Dar tik pra- bebus, nes nebus kam taip bonui buvo svarbi vienybė, butų pajuokiami. Nepavydi- 
dėjus vakarienės ruošimo rūpestingai paruošti ska-'jei jis ją suardė dėl “žiop- me jums—‘GOOD LUCK’.“ 
darbus buvo norima pa-niuosius lietuviškus valgius,jlio” klausimo, kuris nėra! ................
kviesti kalbėtojas, kad pa-ir kas koloniją suburs ben- nei įžeidžiantis, nei toks1 f .S1OS 1S ^au ?s J1?3 ^l1’ 
sakytu tinkamą kalbą. Taip dram darbui, nes jaunimas’jau kvailas. kad demagogijos ir teisybes
pat buvo sumanyta tam rai- eina kitais keliais ir visail o dėl Fwleraci. ^"galėtų'
kalui pakviesti is Bostono nesidomi lietuv,skaisiais!jai> tai pra5imany. bet ksį gJjs vienyy.

seną socialdemokratų vete-parengimais. imas. Ten buv0 kalbėta, bę, neleido federacijai prie

Stanislovo Eismonto.

rana.

i.

Bet, deja . . . komi-j Nors ir labai skaudu, bet 
sijos narių tarpe atsirado reikia pripažinti, kad tai 
tokių, kurie šiai minčiai ne- gryna tiesa.
pritarė, dėl kalbėtojo poli
tinės krypties.

Reikia pastebėti, kad 
nors draugijai dabar vado-'pai, bet drūtai, taria:

Bet čia tuojau pakyla šv. 
Baltramiejaus prezidentas 
drg. Jonas Bukys ir trum-

vauja visais atžvilgiais pa
dorus lietuvis drg. S. Eis- 
montas, bimbininkų įtaka 
yra stipri, nors jų yra tik 
keli žmonės, bet jie labai 
judrus.

Kad galutinai išblaškyti 
čia esančią nuomonę, kad 
LDK Gedimino Draugija 
yra prokomunistinė, tos 
draugijos susirinkime turė
tų būti pravesta rezoliucija, 
pagal kurią aiškiai butų pa
smerkiama komunistinė vei
kla ir užakcentuota, kad 
DLK Gedimino Draugija 
nieko bendro su komunisti
ne veikla neturi ir yra tik 
pašalpinė organizacija, aiš- 

buvo parduota apie 200 bi- kiai demokratinė. Tą pa
lietų, tame skaičiuje žy- daryti jau senai yra atėjęs 
dams, airiams, pracuzams ir laikas. Reikia manyti, kad 
kitiems parmazonams. Ar- garbingieji tos organizacijos

—O kodėl auklėjote savo 
vaikus taip, kad jie pradėjo 
vengti lietuviški} parengi
mų?

Atsakymo nėra.
Man iš kairės sėdįs kai

mynas, sarkastiškai nusi
šypsojęs, kužda ausin:

—Mandrus jis kalbėti, 
tai skaistaus junikaičio sto
ne susilaukė plikos galvos, 
>et, kažin, kaip butų atsiti
kę su jo vaikais, jei ji Die
vas butų nubaudęs jais.

Nieko neatsakiau, nes ir 
drg. Jono Bukio žodyje ir 
mano kaimyno šnibždesy 
buvo teisybės.

—Vaisnoris.

BROCKTON, MASS.

kaip sukelti Brocktonui vajaus prisidėti, o pats rašo 
skirtą surinkti Lietuvos lais- apje vienybės suardymą, 
'vinimo reikalams pinigu su- pletkininkus, ilgaliežuvius, 
mą. Kaip kiti, taip ir Fe
deracijos atstovai buvo už
klausti, kaip jie mano prie 
to darbo prisidėti? Iš to 
klebonas } daro išvadą^ kad 
taryba norėjo ^dei'Sciją 
mokesčiais apdėti. Jis taip 
pat iškraipo teisybę, nes 
jam reikia kokiu nors budu 
pasiteisinti, kodėl federaci
ja nieko nepadarė vajau. . .
naudai, kai kiti dirbo išsi-”“'r .New 
juosę. Toks teisybes įskrai-į
pymas ir atsimetimas r.uo j Matilda Baranauskienė,

Įdomu, kas gi klebonui su
daro lietuvybę? Ar pinigų 
nešimas į kleboniją?

Senis.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

, i Gegužės

važiavimo
kuopą.

prisidėti LDD 7

Ii New Yorko Lietuvių 
Tarybos Konferencijos

17 d. laivu “General 
Yorką atvyko šie

Bro-

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANG U SK Al

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos Įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; m iodMų linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvių, pas siuvėją, paa daktarą, restoranan ir tt.

KAINA S6 CENTAI, karinos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Maso.

Paskutinė Klebono 
Deklaracija

Balandžio 22 d. biulete
nyje, lyg užbaigdamas pa
aiškinimus dėl vienybės su-

vajaus darbo nedaro garbės nius Bieliukas, Simonas Bosas, 
klebonui. Tas vajus jam Bronius Budreika, Kęstutis 
buvo kaip kaulas gerklėje. Butkus, Bronius Ješmantas,

Toliau biuletenis rašo:
“Bet dar skaudžiausias fak- Kaspc™l,°' .. Vincas 
. , , . , . kas, Dimitrijus Lomtevas, Ak

?1C Ulie -ca'° fonsas Martusevičius, Marija 
Krikšto Sakramento vande- ^aužemienė, Jonas Petroka. 
nj ant galvos, galėjo apsi- Petrošius, Petras Pode-
sukti ir savo broliams Ka- rįs> Aleksas Revunas, Tarnas 
talikams įdurti į nugarą as- Šermukšnis, Liudvikas Šlekys, 
trų peilį.“ 0 tas “aštius Alfonsas šulaitis, Pranas Ta- 
peilis,“ tai klausimas: “Kas mašauskas, Valdis Tomkus, 
yra toji Federacija?“ Na, Petras Udalivas, Petras Vaigi- 
Žinote, tokių kvailybių jau nis’ Imas Valatka, Povilas Vi- 
senai pasaulis nėra įrdė-(,eita ir Teodora žadeikytė. 

Paprastas klausimas

Jurgelevičius. Marta 
Lankaus-

Gegužės 13 d. New York- 
er viešbuty buvo New Yor
ko Lietuvių Tarybos konfe
rencija. Konferencija buvo 
skysta, nes Motinų Diena ir 
dar Sekminės, tad katalikiš
kos organizacijos nedalyva
vo. Nors konferencija bu
vo šaukta išdirbti planus 
kartu su organizacijų atsto
vais, kad sukelti New Yor
ko Lietuvių Tarybos kvotą, 
$10,000, bet atsižvelgiant į 
tokią neskaitlingą konfe
renciją kažin ar pavyks 
nors pusę sukelti.

Pati konferencija nebuvo 
prirengta. Pirm. P. Mont
vilas leido konferencijoje p. 
Kuliui atakuoti Amerikos 
Lietuvių Tarybos centrą, 
kad jis nesistengiąs Įkurti 
Lietuvių Bendruomenę čia 
Amerikoje. Girdi, L. Šimu
tis, ALT pirmininkas, daly
vavo katalikų federacijos 
seimelyje ir nubraukė visus 
klausimus, kurie buvo ne
priimtini ALT. Kulys rei
kalavo, kad N. Y. Lietuvių 
Tarybos konferencija pasi
sakytų už tai, kad ALT tuč 
tuojau persiorganizuotų 
Lietuvių Bendruomenės pa
matais. Kas NYLT apeina, 
kad p. Šimutis nubraukė 
netinkamus klausimus kata
likų federacijos seimelyje? 
Nieko. O visgi per kelius 
kartus p. Kulys tuo reikalu 
kalbėjo ir net reikalavo jo

kalbą užprotokuluoti.
Prof. Daugirdas agitavo 

savo kalboje, kad reikia 
New Yorko ir Brooklyno 
lietuviams svetainės, vaiku
čiams parkų ir tt. Geri da
lykai, bet jie nesiriša su 
ALT veikla. Čia nekaltinu 
profesoriaus, bet kaltinu 
New Yorko Lietuvių Tary
bos vadovybę, kuri kvietė 
žmogų kalbėti ir nenurodė, 
kuria kryptimi reikia kalbė
ti.

Įžymiausią kalbą pasakė 
p. Sidzikauskas. Jo kalba 
buvo vietoje ir įdomi. Pono 
Jurgėlos kalba buvo pesi
mistiška, pilna abejonių ir 
raudų, kad mums lietu
viams visą laiką nesisekė, 
tik dabar pradedą sektis.

Jeigu ir ateityje taip New 
Yorko Lietuvių Tarybos ko
mitetas organizuos lietuvių 
organizacijas, kaip jis jas 
organizavo prisirengdamas 
prie šios konferencijos, tai 
mes nusiorganizuosime vi
siškai nuo koto. Komiteto 
vadovybėje yra labai geri 
žmonės, geri Lietuvos pat
riotai, bet silpni organiza
toriai, tad ir konferencija 
paties tikrojo reikalo nepa
lietė. Ateityje reikėtų ge
riau prie konferencijos pa
siruošti.

Brooklynieti*.

LOWEL, MASS.

Sezonui baigiantis TTivS 
turėjome du žymius paren
gimus. Balandžio 15 d. 
SLA 173 kuopa buvo suren
gusi prakalbas su dainomis. 
Kalbėjo p. A. Devenienė iš 
Waterburio ir po kelis žo
džius pasakė SLA apskri
čio sekr. L. Kapeckas ir 
Grūzde iš Nashua, N. H. 
Parengimas buvo geras, tik 
gaila, kad klausytojų buvo 
neperdaugiausiai.

Gegužės 15 d. musų mie
sto naujakuriai buvo suren
gę vaišes savo geradariams. 
Buvo vakarienė,' dainos ir 
tautiški šokini. ? Programą 
išpildė jauni šokėjai nauja
kuriai, vadovaujant p. Gru- 
zdei iš Nashua, ir daininin
kas Atkočaitis. Po progra
mos buvo linksmus šokiai.

Tenka apgailestaut, kad 
publika laike programos ne
ramiai užsilaikė. Jei taip 
ir ateityje darysime, tai mes 
lowelliškiai nebegausime 
menininkų, kurie sutiktų 
programą špildyti tokiai ne
ramiai publikai.

L. Paulauskas.

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei*

metams 63.

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 dsrtis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS“
636 East Broadvray *:• South Boatoo 27, Maaa.

J68.
lyginamas su aštriu peiliu į 
nugarą! Lyg pakrikštyti 

klaus-ardymo, vietinis klebonas, žmonės negali nieko
•* 1 • • 1 x 1*1 x* aišskaičiavo visus katalikų 
nuopelnus, kurie padaryti, 
žinoma, jo dėka, bet užmir
šo parašyti, kiek jis atsakė 
žmonėms pasirašyti doku
mentus išvietintųjų žmonių 
atsikvietimo reikalu. Ten 
jis rašo: “. . . štai girdime,

U!
Biuletenis baigiamas: 

“Štai duodame medžiagos 
tiems ilgaliežuviams pletki- 
ninkams, vietos vienybės 
Ardytojams . • • Tik tiek 
mums gailu, kad čionykš- 
tiems gimusiems atvertėte

kad laike vieno Tarybas su- laibai prastą Lietuvybės pa
sirinkimo keli asmenys, ku-'triotizmo kazyrą. Mes ti- 
riems dar Brocktono Lietu- kėjomės, kad jus ištiesite 
vių Katalikų veikla buvo mums artimo ranką ir padė-

Geriausias ir plačiausia* 
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
So. Boston 27,
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Puslapis Ketviitas

Lietuvoj 1,359 Kolchozai
; •— 1

Visi Lietuvos ūkininkai,, Kodėl valstiečių varymas 
kurie nebuvo išvežti i Sibi- j “agrogorod’us“ sulaikytas 
rą kaipo “buožės,” dabar ar sulėtintas, bolševikų 
suvaryti i kolchozus. Kol- spauda atvirąi neaiškina, 
chozų visoj Lietuvoj prieš:Tik galima suprasti, kad 
metus laiko buvo 3,628, o, valstiečių pasipriešinimas jų 
dabar jų bėra tik 1,369. varymui nuo įgyventų iš se- 
Kolchozų skaičius sumažė- novės sodybų buvo labai 
jo dėl jų “sustambinimo. didelis ir todėl laikinai tas 
Tik suvarytus valstiečius į sumanymas atidedamas Į 

šalį- Juk 1929-31 metais', 
kada valstiečiai buvo varo
mi į kolchozus Rusijoj, Sta
linas buvo kartą priverstas 
sulaikyti kaimuose siautusi 
masinį terorą. Tada Stali
nas paskelbė straipsnį 

Įsivaizdinkim sau, kad: “Svaigulys nuo Pasisekimo“ 
Lietuvoje, kiekvienam vals-ir barė bolševikus, kam jie 
čiuje, yra tik po penkius di- su tankais varo valstiečius 
džiulius dvarus, kuriuose i kolchozus. . . . 
dirba musų broliai kaip „ .
baudžiauninkai. Dirba, kaip . , tų enciklopedija, ra- 
senovėje valstiečiai dirbo y a apie ^^9 metais 
ponams, kada dar buvo “k“.kole,k-

! baudžiava. Bet baudžiavos \
laikais valstietis ponui ture- ''kvidacija kulo-
davo dirbti tiktai dalį laiko, <bw>zuj) kaipo klasės ir 
o dabar valstiečiai turi visą »ukuni^. sovchozij-stam-

kolchozus bolševikai per 
metus laiko vėl suvarė iš 
naujo į didžiulius kolcho
zus, kurių kiekvienas turi 
po pusantro tūkstančio hek
tarų (apie 3,000 akerių) 
žemės.

laiką dirbti didžiuliuose 
dvaruose po rusų okupanto 
nagaika. o už savo darbą 
gauna per dieną kelius sva-

bių valstybinių žemės ūkio 
imonių.“ Enciklopedija pa
sako aiškiai, kad 1929 me
tų kolchozai buvo tik per-

—Tegul bus pagarbintas, Amerika į trumpą laiką ga- rus lavu į,-, geriausiame at. e,na^ etapas 1
j° sitikime, po porą maža ver-^us’ Mautus valstybinius 
šė „,m;„ ! dvarus, kuriuose valstiečiai

bus tik beteisiai vergai, o

Maike, su tavo atsakymu: lėtų sunaikinti visus 
per amžių amžius ir amen. miestus. Todėl jis suruošė čių rublių 

—Kodėl tėvas šiandien karą Korėjoj, kad Amerika
ne šeimininkai. Prie tokių 
“sovehozų“ dabar Rusijoj 
ir einama, bet, kaip 1929 
metais, taip ir dabar, eina
ma “su iščiojimais,“ su per

SERGA CORDELL HULL

Buvęs per ilgu* metus \ aklybės sekretorius. Cordeil Hull. 
dabar sunkiai serga. Jis guli Bethesda, Md., ligoninėj.

PRANEŠIMAS TEISININKAMS

galvojama įgalinti juos sa
vo mandatą perduoti*atitin
kamiems «TV gyvenantiems 
teisininkams, arba L. Teis. 
L r-jos'Užsienyje centro or
ganų rinkimus atlikti kores
pondencijos budu. Garbės 

eismas bus didžaii dėkin
gas už kiekvieną sugestiją 
po pasaulį pasklidusių Lie
tuvos teisininkų organizaci
jos reikalu.

Musų iš Tėvynės išsineš
tas profesinis solidarumas 
ir savosios atsakomybės bei 
uždavinių supratimas ir šį 
kartą, kaip visada, padės 
mums sėkmingai ir ko grei
čiau persitvarkyti Liet. Tei
sininkų Draugijos Užsieny
je tikslams vykdyti.

LTDU Garbės Teismo 
adresas: V. Bulota, 2515 
W. 42nd St., Cricago 32, 
111., USA, arba P. Ivanaus
kas, Route 4, Willow 
Springs Farm, W. McHen- 

Įry, IIL, USA.
LTDU Garbės Teismas: 

Br. Ivanauskas, V. Bulota, 
V. Mieželis, V. Vaitiekūnas, 
J. Talala.

Chicaga, 1951.4.22.

1951 m. kovo 17 d. nuta- organizuoti Lietuvos teisi- LIETUVOS GENERALINIO 
rimu Lietuvos Teisininkų ninku sambūriai, jų vado- KONSULATO NEW YORKE 
Draugijos Užsienyje Centro vybės prašomos tatai pada- PAIEŠKOMI ASMENYS
Valdyba kreipėsi į LTDU ryti. i -------
Garbės Teismą prašydama ; Kur lig šiol jokios Lietu- J7:idor\u%. /XX /L/*“*8 
ii ^uor^ani^unti m a • • • i • • Aleksa is Tauragės ap.>kr.
Chkagoje L Tefe ^r-> V0S tos,nlnkU O,gan,zacl- Jonas BaduSanka ir jo du
tt~ • - . , -• !^os nėra, o yia keletas teisi- broliai bei dvi seserys iš Anyk-
Uzsienyje atstovų suvazia- ninku, jje labai prašomi su- ščįų, Utenos apskr. 
vim$- įdaryti L. Teis. Dr-jos Užsie- Jonas Balnys iš Paukščių

Šį nutarimą vykdydamas nyje skyrių ar seniūniją. km.. Žaslių vals., Trakų apskr. 
LTDU Garbės Teismas la-! Balynaitė iš Strielčių (ar Ku
bai maloniai prašo šiame' Sudalęs kartoteką,. Gar- laViškių) km.. Butrimonių v., 
krašte gyvenančius Lietu- ^>®s. Teismas yra nusistatęs Alytaus apskr. 
vos teisininkus (neišski- Salimai artimesniu laiku Kazimieras Baužys (Bovžys).

!riant nė hai<ni«in« toisin Chicagoje sukviesti Šiapus Vladas Bernotas iš Staneliųmokslą tremvS) 2 geležinės uždangos esančią km.. Gruzdžią vals.. SiauHy ap.

pradedi taip dievobaimin- išeikvotų savo jėgas ir tur- Kolchozų “reforma pa- 
gai? tą tenai. Matyt, Trumanas daryta visoj Rusijoj. Pagal

—Aš, Maike, visada Die- manė, kad Korėjos komu- Maskvos ukazą po visą pla-
vo bijau. nistus bus galima sudorot į čiąją Rusiją ir prie Rusijos

—O ką jam tėvas pada- kelias savaites ir kad tuo prijungtuose kraštuose, bol-
rei, kad turi visada bijot? viskas pasibaigs. Dabar gi ševikai pervagojo kolchozų traukomis, manevruojant ir

—Kad ir nepadariau, Trumanas pamatė savo tvarką ir įsakė iki 1952 me- akis muilinant.
Maike. ale bijoti vistiek rei- klaidą. Jis pamatė, kad už tų visus valstiečius suvaryti Valstietis
kia, ba žmogus negali žinot. Korėjos komunistų nugaros gyventi į žemės ūkio “lies- .-„i—_—

lada Gabrielius užtriubys stovi dar ir komunistu Ki- tebus’ (agrogorod’us). Pa- .9rAAAA idant Tr no vėlia?/ kaTniki Lietuvos teisininku atstovus Juozas
tau jovytis ant Dievo sūdo. nija, kuriai diriguoja Stali- gal tą nutarimą senosios *250,000 Lietuvai vadun .uant rr nebijau ^kaip iki organizacijai nustatyti ir Antano.

—Ar tėvas jau rengiesi nas. Ir dabar visiems jau ūkininkų sodybos pradėta ti nebus didelė suma, jei npstl- ;flrn aar«n? i vadovybei sudarvti. Kad Mateušas 
mirti? aišku, kad Korėjos karas griauti ir valstiečiai varomi nestl Jam ~av0 aa,esus- ne Jungtinėse Valstybėse ^nos apskr.

—Ne, vaike, mirti aš ne- veda į karą su Kinija. Tru- I kolchozinius kaimus. Taip ’ • P™ savo jej j.ur veikia L. T. D-jos gyveną Lietuvos teisininkai cįUT^į'na UZaS 6 "U° °
sii engiu. Niekas prie to manas tokio karo bijosi, ir bent buvo iki dabartinio ?era auka! i Užsienyje skyriai ar šiaip galėtų būti atstovaujami, Cl Keizeris iš RugeFų
nesirengia, ale smertelnas todėl jis atleido gen. Mac- laiko, kada staiga po “žigo .............. km Tauragės vals.
žmogus nuo smerties vistiek Arthurą. kuris jau dabar atėjo “žagas.” arba gavosi     ■ .a Jonas Lažauninkas iš Tilviš
r.egali išsisukti. Ve. Tru- norėjo pradėt sprogdinti staliniskas zigzagas. Sako,
manas riktuojasi prieš Sta- Kinijos karo fabrikus. Ki- kad iš “paties’ Stalino iš
imą. Bus dar laimė, jeigu nijos miestų bombardavi- ėjęs naujas įsakymas nebe- 
jį nunakys pirma: ale kas mas galėtų privesti prie varyti valstiečių į didžiulius 
bus. jeigu Stalinas suspės konflikto su Rusija, o Tru- kolchozinius kaimus, bet 
pii mūrinis paleisti savo ato- manas tokio konflikto, kaip palikti juos jų seniau gyve- 
mą ant Amerikos? Gali būt aš sakiau, nenori. narnose sodybose. . . .
kaput visiems. Gal nei pas-j -Vot. gerai kad tu užsi- vjsus 1950 mctus bolįevi. 
kutmio patepimo nesuspe-, minei apie MacArthurą. As kižka da rašė a je busj. 
sim gauti. Valuk to. Mai- .girdėjau, kad Stalinas žada mus malonumus> kada visi 
ke. as jau is kalno darau pnsiųsti Trumanui medali valstiečiai bus suvatyti gy-! 
savo rokundą sumenes. uz tai. kad MacArthurą pa- ventį į dWelius kol<.hozi.

vare. Ar tas teisybe. jnjus ,įimus Raž*
—Kas žino. tėve. ar Sta-Į‘'agrogorod'us.” o dabar 

linas iš to labai džiaugiasi: staiga kas tai užsikirto ir Į 
tačiau netikėk, kad jis siųs- varymas valstiečių į didė
tų už tai medalį Trumanui. Lūs kaimus sulaikytas ar 

bent sulėtintas. Bet kol- 
• ~TU’ tur būt ne- chozai palieka sustambinti,

per galva? Juk jis žada"£■SKaita.1 ,Ka..raT° apie mu‘ Jei kuriame nors valsčiuje 
siems reporteriams nudau-;>1?klai b^smijavo gazieto- vra penkį ar šeši kolchozai.
žyt nosi. katrie ji kririkuo-! ’̂, h. HjS'eA T X 1 ! o ūkininkai gjvena savo se-į

- - sako. kad Mac Arthurą reikę- nose sodybose, tai iš sody-
jo jau senai likviduoti. Tai- j darbavietes vra ilgas, 

išrod.?’ kad. Tranas ilgas keiias. Valstiečiai
su Rusija, tai jau visai kitas Fadai^ dldelę pat1?' klampoja iš savo namų į
dalykas. ^ur būt ^lel to jie ir brigadų centrus, o paskui

—Maike. aš misilinu. kadįkal^a' .Kad Stal?nas gali brigadomis, kaip katoržnin- 
Trumanui ordiną. kak eina j jiems paskirtą 

—Kad komunistai neken- vietą dirbti. Vakare briga- 
čia MacArthuro, tai visi ži- dos viršininkas kiekvienam 
no. tėve. Bet jie taip pat užrašo, ar kuris valstietis ar 
nekenčia ir Trumano. kuris valstietė išdirbo “darbodie- 
\eda prieš juos kovą. To- nį” ar ne.
dėl netikėk toms pasakoms. Galima įsivaizdinti, kokia 
tėve. kad Stalinas duos makalienė gaunasi iš tokio 
Trumanui medalį. žemės ūkio tvarkymo. Kiek

—Ta pasaka. Maike. ir brig a d y r i a i sauvaliauja, 
man išrodė neteisinga. Jei- kiek visokie kolchozų biu- 
gu jau Smetona—amžiną rokratai vagia, kiek naujo- 

Bet tu sakei, kad Stali-j jam atilsį!—neprisiuntė jo- ji ponstva lėbauja ir kiek 
ras bijosi vainos, tai kaip kio ordino man. tai kaip eiliniai valstiečiai skursta!
;:s glaėjo ją pradėti? Jes.[Stalinas galėtų duoti tokią Visai suprantama, kodėl 
Maike. tu čia turi misteiką. nagradą Trumanui! bolševikai neįsileidžia į Lie-

Ne. tėve. čia nėra jo- —Na. užteks, tėve. šitų tuvą nė vieno Amerikos lie- 
1 io “misteiko.” Stalinas bi- diskusijų. Aš noriu nueit tuvio. Jiems “užteko“ rie
josi karo su Amerika, nes į knygyną. no A. Bimbos, kuris Lietuvą
jis žino. kad Amerikos —Olrait, Maike. gali nu- aplankė ir parvežė iš ten 
mokslas ir technika stovi eit. tik neskaityk bedieviš- Amerikos lietuviams didelį 
daug- -aukščiau negu jo. kų knygų. įmelų maišą.

—Man rodos, kad tėvas 
be reikalo įsikalbi sau bau
bą. Trumanas karo su Sta
linu nenori, o Stalinas bijo
si karą pradėti.

—O ką tu žinai, kad 
Trumanas nekirs Stalinui

ja. Fonių nėra.
—Reporteriams jis gaii

grūmoti, tėve. bet keiti karą

tu čia turi misteiką. Juk 
ne kas kitas, bet Trumanas 
pradėjo vainą Kūrėjoj.

—Tiesa. tėve. kad Tru
manas į tą karą įsivėlė: bet 
tėvas klysti, kad jis tą karą 
pradėjo.

—Nu. tai kas tą failą 
I įadėjo?

—Jį pradėjo Maskva.
—Vadinasi. Stalinas?
—Taip. tėve.

neuci- uainurauSkaS, cnniK

Dambrauskas iš

Now-a million people own the 
Bell Telephone Business

Alore f/ion the combined 
populations of the capitals of

New Hampshire, 
Massachusetts and Vermant

Čia yra ryškus momentas Ame
rikos bizny. Nes skaičius žmonių, 
kuriems priklauso Bell Sistema, 
pasiekė miliono.

Iki šiol to dar nėra buvę. Joks 
kitas biznis pasauly neturi tiek 
daug savininkų, kiek American 
Telephone and Telegraph Com- 
pany.

Jie susideda iš visų gyvenimo 
sričių. Jie gyvena išsiskirstę po 
19,000 miestų, miestelių ir farmų 
—po visą šalį. Iš kas 45 šeimų 
Amerikoj viena turi nusipirkusi 
A. T. & T. šėrų.

Daugelis jų gyvena teritorijoj, 
kurią aptarnauja New England

Telephone & Telepgrahp Com- 
pany, BELL Sistemos dalinys.

Daugiau kaip 15,000 žmonių 
dirba prie New England Tele
phone & Telegraph Company 
kaip tarnautojai.

Daugiau kaip pusę jų sudaro 
moterys.

Taigi tų milionų žmonių sutau- 
pomis yra perkami įrankiai, tro
besiai, skaidlentės ir kitokie reik
menys, kurie duoda jums grei
čiaus} pasauly susisiekimą, telefo
ną. l

Tai yra svarbu taikos metu. 
Bet dusyk svarbiau šiandien, ne
paprastoj šalies padėty.

Tfca
NIW IMlANft TclephanB t TIII6RAFN

(■MgaiiV

ky (Giliškių) km.. Slavikų par.. 
Sakių apskr.

Ona Mackevięienė-Radzevi- 
čiutė iš Oškinčų km., ir sūnūs 
Viktoras Mackevičius.

Juozas aMrtišius iš Suopių 
km.. Sintautų vals.

Antanas. Jonas ir Vincas 
Mielinskas (Molinskis).

Palionis :š Vičiunų km.. A. 
Panemunės vals.. Kauno apskr.

Marijona Sandžiutė iš Mer- 
gutrakių km.. Punsko par.

Antanas Savukynas iš Pave- 
liuonės km.. Šventežerio vals., 
seinų apskr.

Stankevičius iš Mardosų km.. 
Balbieriškio vals., Mariampolės 
apskr.

Survila iš šaltupio km.. Dau
gėliškio vals., Švenčionių ap.

Jonas ir Petras Tuskenis iš 
Šiaulių km.. Anykščių vals.

Zabiela, du broliai, iš Gidelės 
km.. Kavarsko vals.

Petras Zabiela iš M lekalnio 
vienkiemio. Kurklių vals.

Petras žuvelė iš Gudžiūnų 
km.. Kėdainių apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:
Consulate General of Lithuania 

41 West S2nd Street 
New York 24. N. Y.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

“Pelėda,“ Juokdarybos 
Susivienijimo Mėnesinis Or
ganas, Nr. 1,balandžio mė
nuo, 16 pusi. Leidžia kny
gynas “Nemunas,“ reda
guoja A. Valentinas, kaina 
metams $4, pusei metų 
$2.50. Adresas: 3143 So. 
Halsted St., Chicago 8, III.

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

*
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Plieno Darbininkų 
Socialinė Apsauga

1949 metais plieno dar- $26 per 26 savaites; (3) 
bininkų unija Amerikoje iš- gyvybės draudimą iki $3,- 
kėlė reikalavimus darbda- 000 šeimos apsaugai kol 
viams užtikrinti plieno dar- darbininkas dirba ir (4) gy- 
bininkams ir jų šeimų na- vybės draudimą pilnai ap- 
riams senatvės pensijas ir mokėtą pasitraukus darbi- 
draudimą ligoje. Po kelių ninkui iš darbo, nuo $1,250 
savaičių streiko darbininkų iki $1,500 sumai, 
reikalavimai buvo priimti.
Šias dienas plieno darbinin- Šalia draudimo ligoje
kų unija pranešė apie jos plieno darbininkai išsikovo- 
iškovoto socialinio draudi- jo senatvės pensijas, ma
ino veikimą plieno pramo- žiausiai po $100 per mėne- 
nėje. Paduodame iš to sį, įskaitant į jas ir federa- 
pranešimo keletą įdomesnių linės senatvės pensijas. Se- 
faktų.. . natvės pensijos yra moka-i

Pagal susitarimą 925,000 mos sulaukus 65 metų am- 
plieno darbininkų yra ap- žiaus ir po 25 metų darbo į 
drausti, o su šeimos nariais plieno pramonėje, 
iš viso draudime dalyvauja Nelaiminguose atsitiki- 
2,484,000 žmonių.. Iš to muose, jei prie darbo žmo- 
skaičiaus 485,000 plieno gus butų sužalotas ir liktų 
darbininkų, o su šeimomis invalidas, po 15 metų išdir- 
1,302,000 žmonių tun “Mė- bimo pramonėje, invalidas 
lynojo Kryžiaus” apdraudą,'turi teisę gauti po 60 dole- 
o 440,000 plieno darbinin-lenų mėnesinės pensijos iki 
kų, arba 1,182,000 žmonių mirties.

KELEIVIS, SO. BOSTON

TYRINftJ A NELA’MtS PRIEŽASTIS

Sunkusis lėktuvas B-36 su 16 vyry įgulos nukrito Kirkiami aerodrome, Albuųuer- 
que, N. M. Viršuj vaizdas sunkiojo bombėrio, kuris leidžiasi Į aerodromą. Apačioje 
vaizdas lėktuvo po didžiosios nelaimės, kur .oje visi lakūnai žuvo.

Ginklavimosi Pramonė
Paskelbusi “nepaprastą 

padėtį” Amerikos vyriausy
bė pradėjo dalinti pramo
nės įmonėms didelius užsa
kymus visokiausių ginklų. 
Įvairaus tipo tankai, moto
riniai vežimai, lėktuvai, ka
nuolės, amunicija ir galybė 
kitokių reikmenų reikia pa
gaminti kaip galima grei
čiau. Bet kaip greitai?

Ginklavimosi biznyje skai
čiai yra paslaptis. Bet pre
zidentas Trumanas, skelb
damas nepaprastą padėtį, 
sakė, jog pramonė turi būti 
pasiruošusi pagaminti per 
metus 50,000 lėktuvų, 35,- 
000 tankų, 18,000 motorų

su seimos nanais, yra ap
drausti privačiose draudimo 
kompanijose.
; Per pirmuosius metus

Plieno darbininkų iško
votas draudimas ligoje yra 
pavyzdys ir paskatinimas .

138.000 žmonių pasinaudo- darbininkams siekti draudi
ko “Mėtojo Kryžiaus” ap-’mo ligoje VISIEMS darbi- 
d rauda ir gydėsi ligoninėse ;ninkams. Tokio draudimo

Naujienos is Kanados
nemokamai, už ką “Mėly
nojo Kryžiaus” organizaci
ja sumokėjo 15,336,000 do
lerių, o privačios kompani
jos už gydymą 125,000 kitų 
plieno darbininkų ir jų šei-

Amerikoje būtinai reikia. 
Sirgti Amerikoje yra di
džiausias liuksusas, kurį ga
li sau pavelyti tiktai pasi
turintys žmonės.

Amerikos gydytojų drau
gija, vedama atžagareiviš-mos nanų per pirmuosius _ , 

metus išleido 14,810,000'kų ir pelnagaudiško nusi- 
dolerių. įstatymo žmonių, yra griež-

Iš viso 263,000 plieno tai priešinga “ligonių kasų” 
darbininkų ir jų šeimų na-į įvedimui. Bet atskirų uni- 
rių pasinaudojo socialinio jų patyrimas rodo, kad toks 
draudimo pagalba. Toks į draudimas yra galimas. Ga- 
jij.i:. — pagalbos;lybė žmonių apsidraudusiųdidelis skaičius 
reikalingų žmonių rodo, 
kad draudimas ligoie yra 
būtinumas.

Plieno darbininkų ir jų 
šeimos narių gydymas per 
vienus metus atsiėjo virš 30 
milionų dolerių. Jei nebū
tų draudimo, daugelis plie
no darbininkų ir jų šeimų 
narių nebūtų galėję gydy
tis, nes gydymosi išlaidos 
daugeliui šeimų yra nepa
keliama finansinė našta. 
Tiktai draudimas, paskirs
tydamas gydymo išlaidas 
tarp visų apdraustųjų, lei
džia ir paprastam darbinin
kui su jo šeima gauti gydy
toją ir ligoninės patarnavi
mą.

Plieno darbininkų drau
dimas ligoje yra bendrai 
apmokamas iš darbininkų

Mėlynajame Kryžiuje 
(40,000,000 apdraustų žmo
nių) ir įvairiose privačiose 
draudimo organizacijose 
rodyte rodo, kad visuotinas 
draudimas nuo ligos yra jau 
daugiau negu pribrendęs 
reikalas.

Kalbant apie draudimą 
ligoje nedera užmiršti, kad 
čia yra beveik 25 milionai 
žmonių, kurie turi užtikrin
tą gydymą iš federalinės 
valdžios iždo. Tai yra abe
jų karų veteranai ir įvairus 
valstybės tarnautojai.

Jei sudėti atskirų dirbtu
vių, unijų, pramonės šakų 
ir valstybės apdraudą ligo
je, tai gausis kelios dešim
tys milionų ligoje apdraustų 
žmonių. Įvedimas visuoti
no draudimo ligoje nebebu

Hamiltono
Socialdemokratai

Nors Hamiltono lietuviai 
socialdemokratai neperse
niausiai įsikūrė, tik nepilni 
aštuoni mėnesiai, bet spėjo 
daug darbų nudirbti ne tik 
lietuvių tarpe, bet ir kana
diečių tarpe. Čia nuopel
nai tenka veikliai valdybai 
ir jos talkininkams nariams, 
kurie dirba įvairiuose fab
rikuose.
CCF Konvencija

ir darbdavių įnašų. Darbi-(tų jokia revoliucija, ji tik 
mukai į draudimą ligoje.išplėstų jau esamą draudi- 
moka po 2 su puse centų mą, suvienodintų jį, atpi- 
nuo darbo valandos. Už tą‘gintų ir padarytų draudimą 
jie ir jų šeimos nariai turi ligoje prieinamą tiems gy- 
teisę gauti: (1) ligoje ligo-ventojų sluoksniams, kū
ninę ir gydytojo patamavi- riems tokio draudimo vpa- 
tną; (2) pašalpą ligoje po tingai reikia. K. Esminas.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadvray, South Boston 27, Mass.

greit pajusime įvairių pre
kių trukumą. Turėsime pa
justi, jei karo gamyba plė
sis, kaip numatyta. Aukš
čiausio gamybos laipsnio 
karo pramonė pasieks tiktai 
1952 metais, kada didžio
sios dirbtuvės bus persitvar
kiusios karo gamybai. Ta
da pasirodys ir didesni civi
lių prekių trukumai. Tada 
ir infliacijos pavojus bus 
pats didžiausias, jei griežta 
ūkio kontrolė ir naujai įve
dami mokesčiai tos inflia
cijos nesulaikys.

Ginklavimosi pramonė nė
ra tiktai ginklų kalimo rei
kalas. Į ginklavimąsi įeina

, , - daugybė daiktų, nuo guzikų
per menesi .r daug kitokių iw sudįtiniausįų mašį„ų.
kai o pabūklų. . .. {Ginklavimasis reikalauja

Automobilių industrijos Į visokiausių žaliavų. Ame- 
leidžiamas žurnalas “Auto- rikos ginklavimosi planuo

tojai nenori staiga suma
žinti civilių reikmenų ga
mybos. Jie mano, kad ga
lima gamybą tiek padidinti, 
kad pramonė galės ir civi
lius pareikalavimus paten
kinti ir karo mašinų priga
minti. Bet tam reikia dau
giau visokių žaliavų. Jau 
keli metai, kaip Amerika 
perka visokiausias žaliavas 
visame pasaulyje. Perka 
einamai gamybai ir perka 
atsargoms. Sako jau už 
virš dvejų bilionų dolerių 
visokių žaliavų užsieniuose 
supirkta Amerikos atsar
goms. Varis, vilna, švinas, 
eina, guma ir visokios kito
kios žaliavos, dėl padidėju
sių Amerikos pirkimų pa
brango ir šiandien Anglija, 
Prancūzija ir kitos šalys jau 
šaukia, kad jos nebegali tų 
žaliavų nusipirkti dėl jų 

ansrumo- Kvla reikalas 
pasaulio žaliavų išteklius 
skirstyti tarp įvairių pramo
nės šalių, kad visos galėtų 
ir apsiginklavime dalyvauti 
ir savo civilę gamybą palai
kyti.

Amerika yra viena iš ne
daugelio pasaulio šalių, ku
ri ekonominiai mažai tėra 
priklausoma nuo užsienių. 
Bet ir Amerika be užsienių 
žaliavų negali išsiversti. 
Pavyzdžiui, urano rudos, 
natūralinė guma, mangano 
metalas, deimantai pramo
nei, chromas, kobaltas, ni
kelis ir eina ištisai reikia 
pirkti užsieniuose. Kitos 
žaliavos, kaip varis, švinas, 
cinkas, vilna, tungtsenas, 
chromitas ir k. didele dali
mi yra įvežami iš užsienių.

Pradėjus ginkluotis ir at
sargas krauti, tų žaliavų vi
sur pradeda trukti, jų kai
nos kyla ir atsiranda reika-

mobile Facts” sako, kad 
“pasiruošimas gaminti” yra 
ilgo laiko reikalas. Kai au
tomobilių įmonės gauna už
sakymus pagaminti tiek tai 
tankų ir kitokių pabūklų, 
tai užsakymų negalima pra
dėti tuoj pat vykdyti. Pir
ma negu ginklai ir kitokie 
pabūklai bus gaminami, rei-

ulig VLIK’o išleistų po-! kia prisiruošima. Reikia pa- 
tvarkių organizuojama Pa-'statyti naujas mašinas, ar- 
saulio Lietuvių Bendruome-įba senąsias pritaikinti kito- 
nė, bet, deja, tos visos gra- kiai gamybai, reikia naujųpriminti, kad daugiau ne-

pasikartotų. Atsirado gę-vžjai& Pasau,io Lįetuvių 
radėjų rinkėjų, kūne vaiks- 
čiojo po kitus rajonus ir 
rinko tik pinigus, nuo rūbų 
atsisakydami. Tai yra la
bai negražu.

žios mintys ir žodžiai eina 
vėjais. Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenei nori diktuoti
vien tik

s metais kovo pabai
goje Įvyko CCF Ontario 
provincijos suvažiavimas, 
kuriame dalyvavo ir iš Ha
miltono socialdemokratų or 
ganizacijos du atstovai. Ha 
miltoniečiams neužteko bu- 

iti stebėtojais, bet dalyvavo 
ir diskusijose, net pravesda- 
mi ir jų pasiūlytą rezoliuci
ją, kuli suvažiavimo atsto
vų buvo priimta vienbal
siai.
CCF Susipažinimo 
Šokių Vakaras

Balandžio 21 d. Hamilto
no lietuvių socialdemokratų 
iniciatyva buvo suruoštas 
šokių susipažinimo vakaras, 
kuriame dalyvavo įvairių 
tautybių socialdemokratai 
ir jiems prijaučiantieji as
menys. Central, nemaža 
salė, buvo pilnutėlė publi
kos, prie geros muzikos bu
vo praleista linksmai kele
tas valandų. Pasibaigus šo
kiams publika nenoriai 
skirstėsi į namus.
Tremtiniams Remti 
Rinkliava

katalikiškos orga
nizacijos, nesiskaitydamos 
su demokratiniais pagrin
dais ir nustumdamos kitas,

Iš socialdemokratų pusės tikrai demokratiškas orga- 
dalyvavo nemažas rinkėjų nizacijas, kurios tikrai ir 
skaičius, kurie po darbo ir nuoširdžiai kovoja už de- 
liuosu laiku bėgiojo po na- mokratinę Lietuvą. Štai ir 
mus rinkdami dolerius ir Hamiltono tam tikra grupe 
rubus. Didžiąusia . padėka asmenų sušaukė praeitais 
tenka šiems socialdemokra- metais susirinkimą ir išsi
tarus rinkėjams: Valerijai rinko valdybą, kuri tuoj pa- 
Charčiauskaitei, kuri surin- sivadino PLB, Hamiltono 
ko nemažą kiekį rūbų iš se- Apylinkė, nesiskaitydama 
nelių motorą prieglaudos su kitomis centralizuotomis 
tarnautojų anglų: Bugailiš- organizacijomis, nors ir per 
kiams, Baranauskui. Bedar-; praeitą susirinkimą keletas 
fui, Ereliui, Krivickui, Kie-į balsų pasisakė už sudarymą mažesnėse 
siunui, Miliūnui ir S. šešel- LOKO (?), bet deja, tie vi 
giui.
kui seniausiam

, .mumini ii o. \ » — •-
Taip pat didelis dė-įsi pasisakymai nuėjo vėjais. 

iDm’ciKiam Kanados' ėliau apylinkes valdy-

įrankių (tools), reikia dar 
bas suplanuoti, reikia užtik
rinti tinkamas žaliavas ir

Hamiltono lietuvių orga
nizacijų susitarimu, buvo 
pravesta tremtiniams remti, 
Diepholzo gimnazijai ir sa
natorijose gulintiems lietu
viams rūbų ir piniginę rink
liava. Hamiltono miestas 
buvo suskirstytas rajonais, 
kiekvienai organizacijai ra
jonas. Socialdemokratams 
papuolė didžiausias rajo
nas. Bet jie nenusiminė. 
Kiekvienas lietuvio namas,

lietuviui draugui Vikiui, 
kuris leido pasinaudoti sa
vo gyvenamu kambariu, 
kaip socialdemokratų susi
rinkimo punktu.

Trečiojo Seimo Minėjimas

Teko nugirsti, kad Ha
miltono lietuviai socialistai 
kruopščiai ruošiasi paminėti 
kuo iškilmingiausiai pasku
tinio Lietuvos demokratiško 
seimo 25 metų sukakti. Ta
me seime dalyvavo ir Klai
pėdos krašto atstovai. Pa
minėjimui salė jau gauta, 
taip pat gauti sutikimai iš 
pavienių asmenų ir kai ku
rių organizacijų. Tik ve
dami susirašinėjimai su anų 
laikų seimo atstovais—pre
legentais.

Joninių Piknikas
Parengimų komisija jau 

rūpinasi sumosimu joninių 
laužo (naktinio pikniko), 
kuriam vietą davė Bugailis- 
kių šeima savo gražioje far
moje. Piknikas žada būti 
įdomus su įvairiomis pra
šmatnybėmis. kaip iliumi
nacija, raketų šaudymu ir 
įvairiais žaidimais prie su
kurto laužo ir lietuviško or
kestro garsų. Į parengimų 
komisiją Įeina: Uikis, Ere
lis ir Baranauskas..

ba matydama, kad nekaip 
einasi, šaukia visų atstovų 
pasitarimą. Per pasitarimą 
socialdemokratų atstovas 
pareiškia, kad ši valdyba 
negali veikti, nes nėra cen
tro patvirtinta. Tai vienas 
valdybos narys pareiškė, 
kad Hamiltono Apylinkės 
Valdyba yra patvirtinta ir 
net pagirta. Pasirodo, kad 
sakyta neteisingai: vėliau 
gautas raštas iš centro, kad 
centras Hamiltono Apylin
kės nepatvirtino ir reika
lauja persitvarkyti, kaip ro
do nuostatai. Tokiu budu 
valdyba negarbingai turi 
apleisti vietą ir atiduoti pa
reigas i demokratiško LO
KO rankas, kaip reikalauja 
nuostatai.
Motinos Diena

Gegužės 6 d. įvyko Ha
miltone Motinos Dienos pa
minėjimas, kurį ruošė kata
likės moterys. Nuo pami
nėjimo neatsiliko ir social
demokratai, kurie pagerb
dami lietuvę motulę, nupir
ko dovanėlę su gėlių puokš
te ir įteikė per iškilminą mi
nėjimą vienai iš motinų.

Stebėtojas.

tt. Viena įmonė, kuri gavo 
užsakymą gaminti lengvuo
sius pagerintus tankus, šau
kėsi į talką 1,400 “subkon- 
traktorių,” kurie pristatinė
ja įvairias dalis, žaliavas ir 
atlieka visokį kitokį sutartą 
darbą. ;

Sako, kad kai kuriems 
užsakymams įvykdyti rei
kia keliolikos mėnesių lai 
ko. Priklauso, ar ginklai ir 
kitokie reikmenys yra visai 
nauji, ar galima senąsias 
mašinas ir įrankius naudoti, 
ar nėra kliūčių žaliavų gau 
ti ir dalys užsakyti kitose, 

dirbtuvėse. Ka
da viskas paruošta, tada 
masinė gamyba gali įsisiū
buoti.

Iš to kas pasakyta aišku 
yra, kokios reikšmės krašto 
gynimui turi “ekonominis 
pasiruošimas.” Pasiruoši
mas yra supažindinimas 
pramonės vedėjų su naujai
siais ginklų modeliais, kad 
jie galėtų iš anksto pasirū
pinti reikalingomis mašino
mis, kad galėtų suplanuoti 
gamybą, numatyti žaliavų 
šaltinius ir gavus užsakymą 
tuoj pereiti į masinę garny 
bą.

Amerikos karo gamyba 
ne iš karto pakilo. Ginkla
vimosi pramonė auga pa
laipsniui, į ją įsitraukia vis 
naujos įmonės ir kartu su 
tuo žaliavų ištekliai civilei

las žaliavomis pasidalinti.
—K. E.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame- 

... , rikos Lietuvių Taryba ir jos
gamybai eina mažyn ir mu- vykdomas Vajus. Paremia, 
sų vadai jau įspėja, kad tautieti, tad jos darbus!

Angliškai - Lietuviškas Žodynas

Drūčiai apdarytas juodais apdarais su aukso 
raidėmis, 400 puslapiai turinio nuo A iki Z, 
parankaus 4” x 5’/s formato, kaina $3.00.

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

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko iai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 

Kaip jau žinoma iš spau- vykdomo Vajaus jai išlais-
,nemalonu rašyti, bet reikia dos ir iš gražių prakalbų, vinti?

kambarys bei butas nebuvo 
praleistas, stengtasi kiek-'Kova dėl Demokratiškos 
vieną aplankyti kad tik kuo į bendruomenės 
daugiausiai surinkus. Nors

KELEIVIS
636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.



Puslapis Šeštas

Moterų Skyrius

Ar Amerikos Moterys Išlepusios?
Kodėl Amerikoje yra, vari būti kuo nors nepaten- 

daugiau skyrybų (divorsų), kintos ir nuolat keisti savo 
negu Europoje? Faktas,'gyvenimo aplinką. Tai joms 
kad Amerikoje gyvenimo reikia naujų baldų, tai no- 
standartas yra žymiai aukš-ri kitaip išpuošti sienas, tai 
tesnis negu Europoje, todėl’Įkyrėjo per eilę metų turėti 
šeimose nesutikimų dėl sun- baldai ir tt. Jos negalvoja 
kaus gyvenimo turėtų būti apie šeimą kaip apie viską 
mažiau. Bet amerikietė mo-apimančią širdingą institu- 
teris dažnai ieško laimės už ei ją. kuriai priklauso ne tik 
šeimos gyvenimo ribų, ne-. vyras ir moteris, bet ir abie- 
rasdama gyvenimo džiaugs- jų giminės, ypač viengun- 
mo ir prasmės šeimoje. Ko- giai giminaičiai ir netekė- 
dėl? Žinoma ir populiari jusios giminaitės, ir visi na- 
amerikiečių rašytoja Mrs. riai, kurie patys savo šei- 
Katleen Norris savo straip- mos neturi.
snyje “Ar Mes, Amerikie- “Mes mėgstame matyti 
tės, Esame Išlepusios?” ši- filmose (muviuose) gar-
taip palygina europietes ir 
amerikietes moteris:

“Kodėl amerikietės mote
rys taip retai džiaugiasi tik
ra laime, o jei ir džiaugiasi, 
tai tik trumpais momentais, 
po kurių seka nepasitenki
nimas, neramumas ir net 
giliausias nusiminimas?

“Prancūzės, italės, skan- 
dinavės tokios dvasinės mi
zerijos nežino. Kiekviena
iš jų priima savo dalią, ko-ant ;ta]o ka5’va)gyti, 
kia ji yra, susigyvena suįsa- dė, kad tįvai . 
vo darbu ir aplinka. Metų ., „
metais verda pietus, maišo 
salotes, skalbia tas pačias 
paklodes, metų metais dėvi 
tas pačias sukneles ir suge
ba džiaugtis visais papras
tais gyvenimo džiaugsmais.
Tą sakau tik apie europie
tes moteris, nes Azijos ir ki
tų kontinentų moterys gy
vena toki skirtingą gyveni
mą, kad jų lyginti su euro
pietėm ir amerikietėm ne
galima.

“Europoje dažnai vaikai 
gyvena iš tėvų paveldėtuose 
namuose ir nieko juose ne
keičia. Dažnai net tuos pa
čius baldus palieka, kurie 
buvo jų tėvų ir prosenelių 
rankose ir kurie dėl to kaip 
tik pasidarė labai malonus.
Kai Į šeimą Įeina svetimi 
žmonės, marčios ir žentai, 
šeima padidėja, bet neišsi- 
skaldo į atskirus vienetus, 
ii jauna moteris padidėju
sioje šeimoje užima svarbią 
ir garbingą vietą.

“Tuo tarpu amerikietės 
moterys, kalbėdamos apie 
laimę ir gražią šeimą, Įsi-! 
vaizduoja, kad jos būtinai

VAIKUTIS GYDOSI

Dvejų su pase metų vyras, Thomas Paiva, iškrito pro 
langą savo bute ir nusilaužė abidvi kojytes. Dabar vaiko 
kojos gipse ir gydytojai sako, kad jis greit pagys ir galės 
bėgioti. ______ ’

bingas matronas, bet jų ro
lę pačios atlikti gyvenime 
visai nenorime,” pabrėžia 
Mrs. Norris.

“Lig tik sūnūs veda ar 
duktė išteka, tarp naujos ir 
senos šeimos atsiranda pra
raja. Jaunavedžiai nori tu
rėti tik savo draugus, tik 
savo pažįstamus, gyventi 
tik savu gyvenimu, ir senie
siems nebėra prie jų stalo 
vietos ne todėl, kad nebūtų

Sakydama visus tuos fak
tus, Mrs. Norris duoda toki 
patarimą amerikietėms mo
terims: “Mažiau kreipkite 
dėmesio Į paviršutinius, me
džiaginius dalykus. Mums 
reikia išmokti sudaryti šil
tus, jaukius santykius su vi
sais šeimos nariais, plačiai 
atverti jiems savo namų du
ris, tuomet pačios jausimės 
laimingesnės, nes nebūsim 
vienišos savo namuose.”

TĖVYNEI
O Lietuva. Motinėle.
Kas tave užmiršti gali?
Nors gyvenam ir toliausiai.
Vis sapnuojam savo šalį!
Rodos, vakar tiktai matėm.
Kaip tos lankos geltonuoja
Ir girdėjom, kaip gegutė
Verkdama miške kukuoja.
O kokia miela Šešupė,
Kai j; daužos į krantus.
Kai pavasarį pakilus
Neša vilnimis ledus!
Nors svečioj šaly turtingi.
Bet vis traukia atgalios...
Neužmiršt laukų gimtinių.
Neužmiršt gimtos pirkios! 

VARGO DUKTĖ.

KBLEIVTS, ŠC. BOSTON

DĖL J V KILO AUDRA

Korėjos karo veteranas, marinas David R. Allerano 
(apačioje), dvejų vaikučių tėvas, nebuvo priimtas į karo 
veteranų ligoninę, nes įstatymas nenumatė Korėjos vete
ranams šitos privilegijos. Kaip tik prezidentas tą rei
kalą iškėlė kongrese, kongresas bematant pakeitė įstaty
mą ir dabar Korėjos kautynių dalyviai yra sulyginti tei
sėmis su kitais karo veteranais.

KAPŲ PUOŠIMO DIENA
(Šviesiųjų viengenčių, kurie ilsis Amerikos žemėje, atminčiai)

Už miesto Chicagos, už mūrų aukštųjų,
Kur dūmai nedrumsčia padangių melsvųjų;
Kur pievas dabina žiedeliai margai;
Kur čiulba raibųjų paukštelių pulkai:

Kur tylus paminklai gedėją nutilę;
Kur medžiai žalieji dūmoja iškilę—
Ten gludi didingai laisvieji kapai.
Ten ilsis šviesieji tėvynės vaikai.

Ten ilsis lietuviai—gyvenę, mylėję,
Už laisvę kovoję, už tiesą kentėję 
Ir siekę mums laimės erškėčių taku.
Ir laukę, tikėję gražiųjų laikų.

Kas metas ten renkas minia tūkstantinė. 
Pagerbt pionierius, kur kelią mums skynė 
Tarp dogmų tamsiųjų, tarp žemės vargų 
Ir kūrė mums rūmus laisvųjų kapų.

Jiems ačiū mes galim didžiuotis, gėrėtis.
Jiems ačiū, mes galim didžiuotis, gėrėtis, 
Nevaržomą Romos, nei jos kunigų—
Ramu čia ilsėtis žemelėj laisvų.

Čia spindi velioniams giedrioji mėlynė;
Jiems skamba laisvoji giesmė gedulinė;
Jiems pagarbą teikia programa rimtų—
Be kultų keistųjų—be burtų šventų . . .

Garbė jums, velioniai, laisvužės gynėjai;
Ir uolus laisvo kapinyno steigėjai, i »
Kad jus nebijojot juodųjų jėgų . . .
Ir drąsiai kovojot už laisvę visų.

Papuošim vainikais gražiausių gėlių 
Atmintį kūrėjų laisvų kapinių.
Giliausiai pagerbsimi veikėjus didžius 
Ir tęsim pradėtus jų darbus kilnius.

Helena Ambrose.

PIENO SVARBA

Iowos Universiteto medi- 
jeinos prof. daktarė Gene- 
vieve Steam sako, kad li
gos, kurių priežastis yra 
kalci jaus trukumas organiz
me, daugiausiai kyla dėl to. 
jog žmonės peimažai nau
doja pieną. Pienas ir jo 
produktai (suris, ice cream) 
yra svarbiausi kalcijaus 
šaltiniai ir, be to, aprūpina 
organizmą fosforu.

Suaugęs žmogus per die
ną turėtų išgerti maždaug 
3 stiklines pieno ir suvalgy
ti ką nors iš pieniškų val
gių. Vaikai turėtų išgerti 
per dieną po kvortą pieno.

Kadangi dėl kalcijaus 
trukumo minkštėja kaulai ir 
dėl to žmogaus kūnas su
glemba, tai gausus pieno ir 
jo produktų vartojimas pa
deda išlaikyti standžią fi
gūrą ir jauną išvaizdą. Mi
nėta daktarė, rekomenduo
dama gerti daugiau pieno, 
vadina jį “jaunystės elek
syru.”

Afrikos Atstovė Moters Grožis

Modistė Mary Loa Donselly 
demonstruoja Misai Beach 
pajūryje šitokį, ii tfraizdus 
suglamžytą kostiumą-

Afrikos moterys galėtų 
turėti daug svarbios sociali
niame ir ekonominiame 
juodojo kontinento vysty
mesi, jei butų pakeltas jų 
švietimas. Dabar afrikietės 
moterys atlieka visus svar
biausius laukų darbus ir pa
laiko Afrikoje žemdirbystę. 
Jos yra labai pigi darbo jė
ga, kuri nemato jų išnaudo
jimo ir nežino, kaip padėti 
pakeisti. Būdamos visai be
raštės, jos tenkinasi nuo 
amžių nusistovėjusiomis gy
venimo formomis ir skęsta 
skurde ir tamAune. Jos yra 
labai atsidavusios motinos, 
.ačiau joms trūksta papras
čiausių žinių apie švarą ir 
vaikų auklėjimą, todėl vai
kų mirtingumas yra didelis. 
Joms reikia švietimo, švie
timo ir dar kartą švietimo— 
tokią nuomonę pareiškė se
natorė Mrs. Jane Vialle, ku
ri atstovauja Ubangi Shari 
valstybę Prancūzijos parla
mente ir United Nations or
ganizacijoje.

Ubangi Shari valstybė 
randasi ekvatorinėj Afri
koj ; ji yra didesnė už Pran
cūziją ir penkis kart dides
nė už New Yorko valstiją, 
bet gyventojų turi tik 1,- 
090,000. Mrs. Jane Vialle 
yra pirmoji moteris Afrikos 

j istorijoj, kuri išrinkta Į 
I Prancūzijos parlamentą ir 
! Jungtinių Tautų organizaci
ją atstovauti savo kraštą. 
Mrs. Jane Vialle yra labai 
Įdomi moteris. Gimusi Af
rikoje iš prancūzo ir afri
kietės tėvų, ji mokėsi Pary
žiuje ir gavo europinį išsi
lavinimą. Prieš antrąjį pa
saulini karą ji dirbo vienoje 
laikraščio redakcijoje, vė
liau rašė knygas, o vokie
čiams užėmus Prancūziją, 
Įsijungė Į pogrindini judėji
mą. 1943 metais vokiečiai 
ją suėmė ir uždarė koncen
tracijos stovykloj. Po karo 
dėl savo nuopelnų Prancū
zijai Mrs. Vialle buvo ap
dovanota medaliu. Nuo 
1945 metų ji aktyviai Įsi
jungė i politini gyvenimą. 
Grįžta iš Europos i Afriką 
ir ten padaro 9,000 mylių 
maršrutą, sakydama prakal
bas. Jos prakalbų pagrin
dinės temos—Afrikos eko
nominis gyvenimas ir švie
timo problema. Po to ją 
greit išrinko Į Prancūzijos 
parlamentą nuo Ubangi 
Shari atstove, o vėliau—Į 
Jungtinių Tautų organizaci
ją.

Mrs. Vialle, Įsitikinusi, 
kad viena iš priemonių pa
keisti Afrikos moterų ver
gišką padėtį yra švietimas: 
ji Įkūrė Prancūzijos koloni
jų Moterų Sąjungą. Tos są
jungos uždavinys yra su
teikti galimybės jaunoms 
mergaitėms mokytis. Minė
toji moterų organizacija 
duoda mergaitėms stipendi
jas, pašalpas, siunčia Į ge
ras mokyklas, kur jos pasi
daro slaugėm, mokytojom, 
socialinėm darbuotojom. 
Organizacija taip pat rūpi
nasi, kad gavusios profesi
ją moterys grįžtų Į savo 
kraštus ir ten dirbtų nau
dingą darbą.

Šiuo metu Mrs. Vialle lan
kosi Amerikoje ir šalia savo 
darbo Jungtinių Tautų or
ganizacijoje ji laiko paskai
tas negrų ir baltųjų kolegi
jose. ,

Laikas užsisakyti “Kelei
vio*’ kalendorių 1951 me
tams. Daug informacijų ir

Ne vien gražus veidas 
padaro gražią moterį. Mo
ters judesiai, gracija, kal
bos būdas, balsas, manie
ros, šypsena—visa tai pada
ro moterį patrauklią arba, 
priešingai, atstumiančią. 
Modernieji grožio patarėjai 
sako, kad kiekviena mote
ris gali būti graži, jei ji to 
nori, nes musų veidas ir kū
nas yra veidrodis, kurs at
spindi, kas dedasi musų sie
loje. Todėl tie patarėjai 
sako: “Išmokite sveikai ir 
gražiai gyventi, ir jus busi
te gražios. Sveikai miego
kite, sveikai valgykite, svei
kai renkitės ir daug šypso
kitės. Atsigulkite su min
timi, kad gyvenimas yra 
gražus, ir su tokia pat min
timi kelkitės. Išmokite 
džiaugtis! Venkite pavy
do, pykčio, neapykantos, 
liūdesio ir pagiežos, nes tie 
jausmai irėžia jūsų veidan 
neišdildomus pėdsakus. Iš
mokite kontroliuoti savo 
mintis, jausmus, balsą ir ju
desius!”

Naudokite kremų ir pud
ros tiek, kiek reikia, bet ne
manykit, kad prilipdytos 
blakstienos ir raudoni na
gai padalys jus gražiomis. 
Sveikata, švara ir gracija— 
tai yra pirmieji grožio lai
dai.

Moterys, kurios varžosi 
korsetais, turi nelaisvus ju
desius. Judėsiu lengvumas 
pasiekiamas ne korsetų pa
galba, bet mokėjimu valdy
ti raumenis ir gera kūno

DR. BERTHA LUTZ

Pietinės ir šiaurinės Ameri
ką moterys parinko Brazili
jos mokslininkę Dr. Bert ha 
Lutz nešioti “Abeju Ameri-
tą 1951 Metu Moters”’ litu- rys daro su vyrais, kas joms 

patinka.—De Sugar.

Mamytė Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro-\| 
a užrašiau jai “Keleivį.” X 
i labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti!
3 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų__
mytes per čielus metusi Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

5MK,
Keleivi!

u
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lygsvara. Kas dieną daromi 
šie nesudėtinti pratimai 
prisidės prie jūsų gracijos:

1. Uždėkite ant galvos
knygą ir bandykite vaikš
čioti po kambarį taip, kad 
knyga nenukristų. Kasdien 
kartokite šį pratimą po pen
kias minutes.

2. Ats įstokite tiesiai, 
truputį praskėstom kojom. 
Rankos—iškeltos virš gal
vos. Dabar pamažu lenki
tės, bandydamos rankų pir
štais pasiekti kojų pirštus, 
nesulenkiant kelių. Pama
žu atsitieskite, pasistiepki
te, įtraukite oro ir vėl ban
dykite lenktis.. Šis prati
mas iš pradžių bus sunkus, 
todėl pirmą dieną pasilen
kit 5-8 kartus, o vėliau pra
timų skaičių didinkit, iki 20 
ir daugiau per dieną.

3. Atsistokite tiesiai, kai
re koja išmesta priekin. Da
bar klaupkitės, kol dešinis 
kelias beveik sieks grindis 
ir tada, nesiremiant rankom 
į grindis, bandykite atsisto
ti. Pakartokite tą patį su 
dešine koja: išmeskite ją 
priekin ir klaupkitės kairiu 
keliu, kol visai lengvai eis. 
Šis pratimas lavina liemenį 
ir kojų raumenis..

4. Išmokite sėsti ir kelti. 
Kai kurios moterys, sėsda
mos kėdėn, pasiramsčiuoja 
rankomis. Tai sudaro įspū
dį, kad moteris yra visiška 
senutė. Sėdant ir keliant, 
kūno svoris turi būti perkel
tas į kojas. Jei viena koja 
yra išmesta priekin, jus len
gvai atsikelsite be rankų 
pagalbos.

5. Išmokite sėdėti. Nu
gara turi liesti kėdės atlo
šą. Nesėdėkite ant kampu
čio bet ant visos kėdės. Ne
sėdėkite susikūprinusios, 
nes tai yra ne tik negražu, 
bet ir nesveika. Suspausti 
plaučiai negauna oro ir dėl 
to žmogus greit pavargsta; 
oro trukumas plaučiuose 
veikia kraujo apytaką, o dėl 
negeros kraujo cirkuliacijos 
genda odos spalva.

Jei jus kasdien gimnasti- 
k uosi t ės, busite gryname 
ore, užtenkamai miegosit ir, 
svarbiausia, valgysit tinka
mą maistą, jums neteks rū
pintis nesveikata ar nedai
lia išvaizda..

Vyrai Apie Moteris
Moteris yra tartum šešė

lis: sek ją, ir ji nuo tavęs 
bėgs. Bėk nuo jos—ji seks 
iš paskos.—Chamfort.

•
Vyrai »ako apie moteris, 

kas jiems patinka, o mote
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kokius £blektvvinius musu tau- .* • • itos pergyvenimus praeityje ga-. 
Įima matyti Mindaugo krikšte?)

Mindaugas pasiūlė vokiečiu; 
kardininkams (Livonijos ordi
nui) krikštytis po to. kai jo 
lietuviški priešai su to paties 
ordino pagalba ji buvo apgulę 
Vorutos pilyje. Laike to apgu- 

negavo daugumos, Bolivijos dean” vardu, norėjo vykti j limo vokiečiai nuteriojo plačia

|Iš Plataus Pasaulio
Diktatūra Bolivijoj

Po gegužės 6 d. rinkimų,1 Anglų kunigas, Hewlett 
kai nė vienas kandidatas Johnson, žinomas “red

‘Raudonas Džiakonas’

kariškiai pagrobė valdžią. 
3 generolai ir 7 pulkininkai 
“pavadavo” balsuotojus ir 
pasiskelbė valdysią kraštą 
iki naujų rinkimų, kurie dar 
nėra paskirti.

Atlanto Paktas

Amerika pasisakė už 
įtraukimą Graikijos ir Tur
kijos i Atlanto Gynimosi 
Sąjungą. Amerikos vyriau
sybė pasiūlė visoms Atlan
to Pakto šalims nutarti tą 
sąjungą praplėsti Įtraukiant 
tas dvi valstybes. Turkija 
ir Graikija jau senai siūlo
si, kad jos butų priimtos Į 
Atlanto Paktą, kaipo lygia
teisiai nariai.

Olandiją papasakoti olan
dams apie Sovietų Rusijos 
taikingumą. Olandijos vy
riausybė nutarė, kad tas ku
nigas yra “nepageidauja
mas svečias” ir jam atsisa
kė duoti vizą Įvažiuoti i 
Olandiją.

Šveicarija Ruošiasi

Šveicarijos vyriausybė 
Įsakė greitu laiku šaukti at
sarginius kareivius “persi- 
mokyti” vartoti naujausius 
karo ginklus. Sako, Švei
carija turi būti pasiruošusi 
“atsižvelgiant i politinę ir 
militarinę padėtį”
giniai pratinsis nuo 6 iki 20 
dienu.

H. Petain Miršta

Prancūzijos maršalas Hen
ri Philippe Petain, nuteistas 
kalėti iki gyvos galvos už 
bendradarbiavimą su Hitle
riu, dabar iš kalėjimo per
keltas Į karišką ligoninę 
Nantes mieste. 95 metų ex- 
maršalas yra visai prie mir
ties. Jis buvo kalinamas 
lle d’Yeu salelės kalėjime.

“Izviestija” Skundžiasi

Ma s k v o j e vyriausybės 
laikraštis “Izviestija” Įdėjo 
vedamąjį straipsni apie so
vietiškos uramonės išdirbi- 
nių kokybę ir sako, kad tie 
išdirbiniai esą “nepakenčia 
mai žemos vertės.” Laik
raštis reikalauja, kad pra
monės vadovai truputį dau 
giau kreiptų dęmesio i var
totojų pageidavimus.

Tito ir Spauda

Jugoslavijos diktatorius 
Tito davė pamoką spaudos 
atstovams “aprašinėti fak
tus, kad žmonėms paaiškė
tų teisybė,” ir dar patarė 
saugotis “sovietiškos prak
tikos, kur spauda nerašo nė 
žodžio, kol negauna Įsaky
mo iš viršaus.” Jis sako, 
kad spauda turi būti laisva 
tribūna Įvairioms 
nėms reikšti.

apielinkę, bet pilies nepaėmė. 
Kad atskyrus vokiečius nuo sa
vo vidujinių priešų. Mindaugas 
pasiūlė vokiečiams priimti iš jų 
krikštą, kitaip tariant, krikštas 
Mindaugui buvo politinės stra
tegijos aktas.

Vokiečiai Mindaugo pasiūly
mą priėmė, bet pastatė jam po
litines sąlygas ir tas sąlygos 
buvo labai sunkios. Po krikšto 
Mindaugas turėjo “atiduoti” 
žemaičius vokiečiams į nelais
vę, o vokiečiui vyskupui Min
daugas atidavė plačias žemiu 
sritis, kurias vyskupas su vo
kiečių kariuomene okupavo ir 
pradėjo kardu krikštyti ir bi-

A.tsai' zuna‘s vaWyti. Įdomu, kaip 
musų menininkai šitą žemaičių 
išdavimą vokiečiams įamžins 
savo minėjimo kuriniuose? O 
gal jie nusispiaus į žemaičių 
ašaras ir garbins vokietį vys
kupą su jo iš ordino pasiskolin
tais kareiviais, kurie lietuvius 
naikino ir plėšė vardan naujos 
tikvbos ?

Indijos Spauda

Indijos ministeriu pirmi
ninkas Nehru prašė Indijos 
kongresą duoti vyriausybei 
teisę suvaržyti spaudos lais
vę. Kongrese prieš vyriau
sybės pasiūlymą kilo didelė 
audra ir šiuo tarpu Indijos 
.vyriausybė atsisakė nuo to 
I reikalavimo.

Lietuvių tauta 1251 metais 
ir vėliau krikštui nepritarė. 
Lietuviams tai nebuvo džiaugs
mo, bet liūdesio įvykis, primes
tas svetimais kardais. Kaip 
musų menininkai šitą lietuvių 
tautos pažiūrą mano išreikšti

nuomo- savo minėjimo mišiose, savo 
piešiniuose, išsiuvinėjimuose ir 
kitokiuose “užstaliavotuose” 
meno kuriniuose?

KAS MUMS RAŠOMA
Mįslė Atspėto minėti 700 metų sukaktuves

nuo “Mindaugo krikšto.” Iš to 
Mačiau “Keleivyje” mįslę, kad krikšto, kaip žinoma, niekas 

du tėvai ir du sūnus parsinešę neišėjo, Mindaugas nuo jo at- 
iš medžioklės tris zuikius ir simetė, o lietuvių tauta jo iš 
kiekvienam tekę po vieną zuikį. nepriėmė, bet tie musų
Mįslė lengvai atspėjama. Jei įmintieji menininkai dėl tokio 
tėvas, jo sūnūs ir sunaus su- menkn:ekio nenusimejia, jie 
nūs ėjo medžioti, tai jie buvo .“mini" ir jau. Vienas kuria 
“du tėvai ir du sūnus,” bet jų muziką mišioms, kitas ką tai 
tebuvo tik trys, o todėl ir trijų ;$«iiivinėio. trečias paišo, ket- 
zuikių jiems užteko.

Aš noriu užduoti kitokią mis- Nenoriu smerkti tu musų
lę. kurią gal kas ir atspės. Bu- menininkų, kurie įsi-
vo taip: vienoje lovoje, kurioje kinR- • mingjimo darbą. Bet 
galį sutilpti tik trys žmones, butų žinoti KAIP
sugulė tėvas su sunumi. du bro-,menininkai mano atvaizduo- 
liai ir dėdė su giminaičiu. Kaip Mindaugo krikštą. juk ir 
jie susitalp.no? 'menininkai negali nieko kurt:

iš lubų, arba pasižiūrėję į debe-

išsiuvinėjo, trečias paišo, 
virtas rašo ir tt.

Nenoriu smerkti

Jos. Rimavich. 
Brooklyn, N. Y.

AB1S1MEČ1AI KORĖJOJ

Abisinijos kareivių batalionas išsikėlė Korėjoj, kur Ne- 
guso armijos kariai atvyko “sumokėti duoklę” demokra
tijoms už Abisinijos išlaisvinimą

NAUJAS A. L. LEGIONO' 
VYRIAUSIAS ŠTABAS)

Hartford, Conn. (LAIC). 
—Gegužės 13 d. čia susirin
ko Amerikos Lietuvių Le
giono seimas ir moterų rė
mėjų (Ladies’ Auxiliary) 
seimas.

} naująją vyriausią štabą 
išrinkti: vyr. vadas Petras 
Jurgėla, pavaduotojais Pra
nas Norkum-Norkunas ir 
A. Leonaitis Jr., adjutantu 
J. Liaukus, kapelionu kan. 
J. Meškauskas, ūkvedžiu A. 
Urbonas, teisė ju-gynėju Se
reika, gydytoju Dr. Jonas 
A. Bučnis, inspektorium Z. 
Strazdas, budėtoju A. Že
maitis ir ginklium J. Bogu- 
šas.

Naujoji legiono vadovybė

Kambarys Nuomai
Išnuomuoj&mas kambarys su pa

togumais vienam vyrui. Pagal su
sitarimą galiu virti valgį ir plauti 
baltinius.. Kreipkitės: Mrs. P. Ku
činskas. 322 Dorchester St., South 
Boston 27, Mass. t-l)

Gal Norit Kačiuko?
Turiu labai gražų paaugintą kati- 

nuką, jau 9 mėnesių, ir galėčiau 
atiduoti kam reikalingas namų šva
rumui. Gelsvos spalvos.

Mrs. M. Ženk,
736 W. Fayette St., 
Baltimorę 1, Md..

RE KORDAS-PLOKŠTELĖ
Naujai pagamintas pirmų kartą 

lietuvių kalboj JUOKŲ rekordas. 
Jeigu tamsta nesijuoktum klausyda
mas JUOKŲ' rekordą, tai eik matyk 
savo daktarą. Juokų juokelių, net 
linksta keliai.

Ant kitos pusės ATSISVEIKINI
MAS, pamokinantis, liūdnas, kiek
vienam ištrauks ašaras ir kiekvie
nam bus reikalinga. Kaina tik $1.00. 

DEKEN’S PRDDUCTS 
P. O. Box 666, Nevarfc, N. J

(22)

PELNINGAS DARBAS
Reikalaujame Agentų ir Agenčių

yra įgaliota pravesti dery-‘įminti Lietuvių išdirbystės skirtin- 
•'*=>* » gus vaistus ir JUOKŲ rekordus

(plokšteles). Agentams tai yra auk
so kasyklos. Tuojau rašykite dėl 
platesnių informacijų: (23)

DENKEN'S PRODUCTS
P. O. Box 666, \ewark 1, N. J.V. Gervickui Gydyti |(^ne) 24 d. ponios Benke- 

Komiteto Apyskaita vičienės ukyje prie Liberty

bas su kitomis lietuvių karo 
veteranų ir eks-karių orga
nizacijomis tikslu visas jas 
apjungti.

iPark, ant Middlebelt Rd. 
Bus suruošti bendri pietus 

me’ už ką nuo dalyvių bus ima-
Maikio ir Tėvo Kraičiui

Musų skaitytojai, atsinaujin-
1950 metais sausio

Komitete sud^ P°p*1 šeimvn^škr'utou '18'”' la'kraiti’ P™1“1*4

Gervickui ligoje paremtij^

komitetą is K. Bielinio, N. j vjsj gaĮėg ^yo mintis j J. Čeponis iš Kecoughton, 
Jonuskos, J. Andievvs, W. Jšreikšti. Vėliau seks pasi-1 Va., $1.50; J. Dudėnas iš Ed- 
V. Anestos ir J. \. Stilsono. svečiavimo ir pasilinksmini- monton. Altą., $1.40.

Komitetai pradėdamas mo dalis. Malonu bus gra-Į Po atsiuntė: M. Adams išsavo7Xkreip^i Xo!-am sode po lapotais L“, l^ke

menę aukų. Jau tuomet bu-'Įžiais .užtraukti vienų kitų Jank\uskas „ ^va^. 
vo numatyta, kad ligonio Įlietuviškąį daina ir arčiau. Po 50 centų prjsįuntė: M. Ki- 
pagydymui reikia surasti susipažinti senesniems šio ’zelevičius Union City, Conn.,

• 1 liutnuTjmc cii įoiinac. ‘ _ _ .. ... . •

Mindaugas buvo įkūręs dvi 
vyskupijas Lietuvoje. Vieną 
vokišką, kitą—lenkišką. Len
kiškoji vyskupija gyvavo tik 
popiervje, nes vyskupas Vitas, 
neturėdamas kareivių, nedrįso 
Dzūkijoj pasirodyti. Kaip mu
sų menininkai ščtą vyskupo Vi
to “apaštalavimą” iš tolo įam
žins savo kuriniuose? Gal nu
pieš vyskupą mobilizuojantį ka
reivius Vakarų Europoje eiti 
užkariauti jam skirtą vyskupi- ja

krašto lietuviams su jaunes-B siizevičius iš Waterbury, 
niaisiais, naujakuriais. Conn.. A. Misiūnas iš Scranton,

Pa., ir T. Kazakevičius iš Ver- 
dun. Canada.

. ,, , . ... P. Musteikis iš Newington.
socialdemokratais praleisti Conn Drisiuntė 40c 
draugiškai keletą valandų.' visiems laikraščio priete- 

. . . . ~ Malonėkit, susižinoti su ko- liams už paramą tariame šir
miu buvo padarytos dvrmjsjja> užsisakyti vietas ar-'dingą ačiū. 
operacijos, kuriom? apmo-j^ įsigyti bilietus, kad butų

galima žinoti kiek valgio 
pagaminti.

Kas neturi savo automo-

apie penkis šimtu? (500) 
dolerių.

Į komiteto kreipimąsi at
siliepė organizacijos ir pa
skiri jautrios širdies žmo
nės. Iš viso buvo surinkta 
ir paskelbta $464.97. Ligo-

kėti išleista $430, tuo budu, 
mažesnėms gydymo išlai
doms pamokėti dar lieka 
$34.97.

Rengėjai nuoširdžiai kvie
čia visus norinčius kartu su

160 AKRŲ FARM A
120 akrų dirbamos žemės, o 

40 akrų miškas ir ganyklos.
^ilio ir negali pats nuva-jTrobesiai vis-: »er», namas su 

Šiuo metu sušelpto drg. *;noti ta nuveš kiti Tik rei- elektra, laukai įsėti kviečiais ir y. Gervicko sveikau.gerė.;^’^^prie buvX'“’: ™ 7

is> Kirvoc liomnic turi erėm t c>__ ___________ . v__IScottvillė?
nuo

buvęs ligonis turi gerų Lietuviu Svetainės ant Ver-'?ott+vi!,ės .*\ 3
ją? .vilčių visai pasveikti ------ —’Fountam miestų. Parduodu dėl

Než'nau, kaip menininkai tą'
vadinamą krikštą paminės. Bet Komitetą^ t lauks karai ir visus nuveš
as nenorėčiau būti tu menimn- savo paieiga. siuomi >liuin- . ......
, . . .. . . „ - i minėta įsvaziavima.kų kailyje, nes jie is anksto gai dėkoja visiems, pare-,4
yra pasiryžę veidmainiauti, musiems jo darbą aukomis,) Norėdami daugiau žinių 

gražius pa- ir reiškia džiaugsmą, kad gaiite kreiptis i komisiją:

;nor Hy. ir 25th St. tarpe 12 
1 ir 12:30 vai. dieną. Ten

kad likau našlė. (23)
Mrs. Frances Kavaliauskas,

Route 1, Free Soil, Mich.

PAIEŠKOJIMAI

sis. Jie savo kūrybos pagnn-
----------- ir -r. ’dan turi dėti ką nors apčiuo"

Jie Mini Mindaugo Krikštą piamo, ar tai tautos džiaugsmą.
Spaudoje skaičiau, kad kai jos skausmus, didvyriškas ko- 

kurie menininkai ruošiasi pa- vas, jos siekimą tiesos ir tt. Ir

1 JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas P*sidarž 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Motais dtauonk buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė j| nuaM?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai gryną faktą, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS

kurti melą, piešti 
veikslus, kur reikėtų ašaras ro- musų globojamam draugui 
dyti- bendromis pastangomis grą-

Ar ?yiau' ,kad mus?,a»»e sveikata,
menininkai paliktų v,n, t, ,et0 v-a„lu- -
nejimo reikalą amatininkams.- .
kurie dirba pagal užsakymą, o K. BIELINIS. Pirmininką?, 
patys į Mindaugo politinį ker- N. JONUŠKA. Sekretorius.
mošių, vadinamą “krikštu,” ne
kreiptų dėmesio, nes tame Lie
tuvos istorijos epizode joks me
nininkas neras nė lašo įkvėpi
mo.

A. K. ŽEMAITIS.

1951 m. ęesružės 18 d.

DETROIT, MICH.

Lietuvių Socialdemokra
tų Sąjungos 116 kuopa ru- 

Pakalbinkime kaimynus ir pestingai rengias prie pir- 
draugus , užsisakyti “Kelei- mojo šią vasarą išvažiavi
rį”« Kaina $3. mo, kuris Įvyks birželio

BELAISVIAI VAROMI

Amerikos kareivis varo f užfrontę paimtus fronte ki- 
niečius belaisvius.

CHICAGO, ILL. 
Svarbios Paskaitos iš 

Šventojo Rašto
Būna kiekvieną nedėldienį nuo 10 

▼ai. 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 laiką, ir kas 
Įvyks trumpoje ateityje? Knygelė 
145 pusi ŠTAI JŪSŲ’ KARALIUS, 
kurią galima gauti ir per paštą už 
40 centų, rašant: V Klovas, 3444 So. 
Lituanica Avė., Chicago 8, III.

1 paskaitas kviečiame atsilankyti 
visus. įžanga nemokama, kolektų 
nėra.—Š. R. T. (24)

Paieškau savo brolio Antano I^eo- 
no, Juozo Velanio arba jo sunaus Strazdą, M. L. Balčiūną, ar-'Juozo, ir Onos Velanės. Visi jie 

, . ... - j*. - * • ‘yra jrvvene Worcestery, Mass. Jie
ba ir Į SIU žodžių rašytoją, patys arba kas apie juos žino,

J. Pilką, F. Yuzėną, A.

Kadangi tą dieną, birželio kur jie randasL
24, pripuola Jonų vardadie
nis, tai kuo labiausiai kvie
čiu visus Jonus ir Jonelius 
atsilankyti.

B. Keblaitienė.

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

JUOKAI

Apie Pranciškonus

Įsigykite virimo knygą
-TAUPIOJI VIRĖJA

Knygą paruošė

B H. Mačiulytė- 
augirdienė.

“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, Brockton, Mass.

(Iki 28)

AJARV ŠAKNIS
Ajarų šaknis gelbsti 
nuo vidurių nemalimo, 
gerai veikia ant skil
vio, gydo nuo dieglių, 
gelbsti prašalinti iš 
pilvo nereikalingus 
gazus, paerzina ne
veikliuosius kūno or
ganus ir, sakoma, ge
rai dė) rpažakraujų. 
Mokslininkai sako,

kad Ajaru 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 
seiles nuryti. Ajarų Šaknis $2.50 
svaras. Mažiau perkant, 6 uncijos 
už $1-00.

ALENANDER’S CO.
414 W. Broadway 

South Boston 27. Mass.

ma-

Paieškau savo sesers. Doros Rau- 
linaitienės, kilusios iš Vilniaus kraš
to, Nemajūnų parapijos, čeponių 

I kaimo. Ji gyveno kadaise Miehiga- 
Įno valstijoj, Roxford 3 Kas apie 
ją žino. arba ji pati, malonės atsi
liepti šiuo adresu:

Jonas Galinis,
68 Alder Street, 

Waterbury, Conn.

(23)

APSIVEDIMAI VIO

Laikas užsisakyti “Kelei* 

kalendorių 1951 me

Vienas antipranciškoniš- 
kas Bostono katalikas pa
sakoja toki nuotyki su tė
vais pranciškonais:

I Viena pasiturinti našlikė, 
dar nesena, Įsimylėjo i vie
ną pranciškoną, kuris buvo 
.tiktai eilinis vienuolis, be 
i jokių ypatingų pasižymėji
mų. Pranciškonų perdėti- 
nis kartą susitiko tą našlikę 
ir sako jai:

“Kodėl, poniute, tamsta 
Įsimylėjai i tokį kelmą, kuo
met mes turime kultūringų 
ir visokiuose moksluose 
aukštai iškilusių brolių?”

Į šitą klausimą našlikė 
atsakė šitaip:

“Tėveli, tam reikalui, 
kuriam aš pasirinkau tą ei- 

ilinį pranciškoną, jis žino 
d .augiau filosofijos, kaip vi
si filosofai kartu paėmus ir 
nusimano daugiau teologi
joj, negu jūsų mokyčiausie- 
ji broliukai.”

Ieškau gyvenimo draugo 55 metų ’ tom*. Daug informacijų ir 
ar senesnio. Prašau rašyti į “Ke- | 
leivio” ofisą, Mrs. A. B, atsakysiu 

A 'laišku. (22) skaitymų. Kaina 50 centų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

DidiiMnh ir Tvrtmtiamia Lietarh) 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500.000.00.
Savo nariams ligoie pctelpą ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metą Jubiliejinis Va
jus. Įstojimo neteikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

UTHUAN1AN ALLUNCE OF AMERICA 
W7 W. SMfc St. Nnr Yorfc 1, H Y. J

f

susitalp.no
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DRAUGAI AUDICKAI 

LANKOSI KANADOJE
RADIO ŽINIOS kojo: P. Alekna, A. Aliuko- 

nis, A. Biišvytė, R. Bielke
AUDRA PRAĖJO “GARNYS”

Lietuvių Radio Korpora- vičius, M. Bratėnas, V. En-j Bostone lauktoji audra šį “Keleivio” ofise galima 
Iš Montrealio gavome cija ruošiasi prie vasaros driunas, J. Januškevičius, pirmadienį vakare prasirito nu»ipirkti “Garnį” Brazili- 

. kelia^ešimte mylių į ytus jos ,ietuvi juoki; laikraštį 
nuo Nantucket salos. Aud- ' .
ra buvo atėjusi nuo Flori- )ai tunm jo 11-12 nurae- 
dos pakraščių, gegužės 21 H* Kaina 10 centų, 
d. audra praslinko pro Hat-1

sveikinimų iš draugų Jono pikniko, kuris įvyks liepos P. Jakubėnas, S. Jurgele vi 
ir Antaninos Audick, kurie 15 d., sekmadienį, Voses čius, V. Jurgeliunas, Kavo- 
ten išvyko paatostogauti su Pond, Maynard, Mass. Pik- lis, B. Kislauskas, Faustas 

LIETUVIŲ KAI-RA. Iš LIETUVAI REMTI į šeima. Po sveikinimais nike bus dalijama daug lai- Kirša, M. Norvaišienė, A.
PARAPIJOS MOKYKLOJI DRAUGIJOS SEIMO “Prie PP- Valintų stalo” paūmėjimo dovanų ir įžangos Rudauskas, B. Strikaitis, P.

______ į   sirašė p. J. Kardelis, “Ne-dovanų. Piknikui rengiama Strikaitis, A. Saikunas, A.
Praeitų šeštadienį įvyko! Praeitų sekmadieni So. priklausomos Lietuvos i e- labai marga programa. Šakalys, K. Šimėnas, J. Už-

Bostono lietuvių tėvų susi-Bostone, Sandaros svetai- daktorius . ir bostoniečiai J'os. Pačios korporacijos j davinys, V. \akauza.
rinkimas pobažnytinėj sve- nėję posėdžiavo Lietuvai svečiai. Malonaus poilsio į rudeninis “piknikas po sto-, Daugelis aukotojų neįra-
tainėj. Dalyvavo apie 60 
tėvų. Susirinkimo tikslas 
buvo išsiaiškinti, kada ir 
kaip bus įvestos lietuvių 
kalbos ir Lietuvos istorijos 
pamokos parapijinėj mo
kykloj. Prieš kelis mėne
sius tėvų delegacijos pasi
kalbėjime su parapijos kle
bonu, kun. P. Virmausku, 
buvo gautas pažadas, kad 
lietuvių kalbos ir Lietuvos 
istorijos pamokos busian
čios įvestos mokykloje. Bu
vo suprasta, kad lituanisti
nės pamokos bus įvestos 
darbo dienomis, kad vaikai 
neturėtų lankyti mokyklos 
šeštadieniais, kaip kad da
bar yra.

Praeito šeštadienio susi
rinkimas betgi to visiems 
tėvams opaus klausimo ne
išsprendė. Iš parapijos at
stovų paaiškinimo suprato
me, kad parapija dėsianti 
pastangas paruošti vienų 
vienuolę, kad ji galėtų dės
tyti lietuvių kalbos pamo
kas ir Lietuvos istorijų. Ka
da ta vienuolė bus paruoš
ta. aiškaus atsakymo ne
gauta. Tuo tarpu tėvai pa
geidautų, kad pamokų dės
tymas butų pavestas kuriam 
nors kvalifikuotam lituanis
tikos mokytojui, kuriam at
lyginimų tėvai patys sutik
tų apmokėti. Tėvai sutik
tų, kad tas darbas butų pa
vestas kad ir kuriam nors 
kunigui, kuris tam darbui 
yra kvalifikuotas.

Klausimas susirinkime 
nebuvo galutinai išaiškin
tas, nes parapijos kalbėto
jas negalėjo nieko tokio pa- 

’’ žadėti. Reikalas paliko “at-!«22 o
vi.ras”, ,Ld-?mU’ -Pala' Repečka. J. Nevis ir k. 
pijos kalbėtojas reiske ne
pasitenkinimo seniau spau-
doje pasirodžiusiais Prane-|j".Anthony orkestrą.
Simais apie tėvų delegacijos į ______
derybas su parapijos klebo
nu. —N. T. Atvažiavo ii Florido*

Remti Draugijos seimas. Kanadoje!
Seimui pirmininkavo V. _______
Anesta, sekretoriavo S. As- GABIJOS KONCERTAS
tromskis. Dalyvavo 24 de
legatai iš Worcesterio pir
mojo ir Bostono antrojo

BUVO SĖKMINGAS se.

Praeitų sekmadienį Gabi-

gu" ruošiamas rugsėjo šė vokeliuose savo pavar- 
(September) 23 d., Brock-jdžių, kitų pavardės buvo 
ton Fair Grounds patalpo- neįskaitomos, todėl gal

Maas. Seimelis Svarsto

klaidingai jas užrašėme šia
me skelbime.

Dėkojame visiems Lietu-

teras iškyšulį ir patraukė į 
šiaurę. Jurose 80 mylių per 
per valandų pučiantis vėjas 
pridarė nemalonumo lai
vams, bet pakraščių nepa
lietė.

RADIO PROGRAMA

Ar Žinot Kur Ką Gautil

skyrių. Iš kitų skyrių j°s Choras davė senai nio- Bedarbių šelpimo Įstatymų vių Kultūros Rėmėjams už 
rinktų delegatų neužsiregis-;šiamų operetę Birutę ii --------- aukas.
travo. priedui dar visas choras ir Šių savaitę Massachusetts

Seimas išklausė valdybos solistai dainininkai padai- seimelis svarsto darbinin- 
raportų, priėmė praeito su- nav° keletą dainų. kams svarbų įstatymo apie
važiavimo protokolų ir pa- Koncertas sutiaukė apie bėdaibių pašalpų mokėjimų 
sitarė dėl dabartinės valdy- klausytojų i erdvia So. pakeitimų. Dėl to įstatymo 
bos veikimo, bet naujos vai- Bostono aukotosios moky k- pakeitimo eina jau senai

___  •_____ __ Irvc: onri įtAi’i K"154IlSVtnill ' 11* 1111/1 i ninl/n onl/lun.

L. K. R. Valdyba.

Wakefield Balsuoja
Prezidento Apkaltinimų kanti *

Lietuvių Radio Korp. pro
grama per buvusių stotį 
WBHS, kuri dabar vadina
si stotis WHEE, 1090 kilo-1 
cycles, 9:30 iki 10:30 vai. 
ryte sekmadienį, bus se-

Mea praneiam, kad 
sų krautuvėj visokių 
randavojimui, kaip tai Fioor 
ders. Wall Paper Removers. Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turimo vi
sokių pentų. varniiių, sioz 
pierių, plumbing, elektros 
nų. Pristatymas veltui. KreipUtla

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

628 E. Broadvay, So.
Tel. SO 8-4148

Wakefield, N. H., mies-
dvbos rinkimus atidėjo ru- los auditorija. Klausytojų ginčai ir liudininkų apklau-ttelis nori įamžinti pats save 
deniui, kada bus sukviestas buvo ne tik iš Bostono, bet šinėjimai. j ir savo piliečius, kaipo pir-
naujas suvažiavimas. Sei- iš gana tolimų apielinkių. Naujas įstatymas nori už-muosius pasisakiusius už 
mui sutrukdė išsemti jo dar- Pagrindinę Birutės rolę kirsti kelių piktnaudoj i- Į prezidento Trumano apkal
bų tvarkų tų pat diena Įvy- vaidino ir dainavo vvorces- mams, kurie pasireiškė vei- tinimų. Šį antradienį to
kęs koncertas. kuriame terietė dainininkė Blanche kiant senajam įstatymui, miestelio 144 balsuotojai
daugelis delegatu norėio Shimkus. švelnaus ir gerai Taip pat norima sustiprinti šaukiami į “town meeting”

lavinto balso dainininkė, bedarbių šalpos fondų, kad 
kuri klausytojus užimpona- jam negrėstų išsisėmimas,

----  —;---------- ;—— vo savo neblogu vaidini- kaip tai buvo pereitais me-
Sandariecių Vakarienė mu. Choro partijos buvo tais, kada staiga teko darb- 

Pavyko Labai Gerai gerai išsimokintos ir, maty- davių įmokėjimus pakelti,
--------  ti, choro vedėjas Jonas Dir- nes fondas išsisėmė.

Praeitų sekmadienį San- velis įr patys dainininkai, Dėl naujojo įstatymo pa
dalos 7 kuopa turėjo savo pašventė nemažai laiko ir sisakė ir unijos ir darbda- 
vakarienę Lietuvių Piliečių triūso pasiruošimui. viai ir vieningai sutarė kai
Draugijos svetainėje. Da- Dėl scenos įrengimo ir'kuriuos naujojo įstatymo I ------ 7—7;---------- 7—
lyvavo gausus būrys svečių, kostiumų galima butų daug nuostatus, ypač tuos, kurie Apklausinėje Kandidatus 
Svečių tarpe buvo visa eilė į^s pasakyti, šnabždantys, liečia kovų prieš piktnaudo-
worcesteriečių, brocktonie-1 vaidilučių šilko rūbai kaž- jimus, pakeisti. Darbinin-

dalyvauti.

čių ir kitų kolonijų atstovų,! kaip nesiderino su musų kų unijos reikalavo užkirsti 
kurie buvo atvykę Į Gabijos turimu vaizdu apie lietuvis- kelių “čizleriams” naudotis 
koncertų. Po vakarienės J. ros drobės drapanomis pa- bedarbių pašalpomis.
Arlauskas atidarė progra-sįpuošusias vaidilutes-vie- ---------------------------
mų, kuriai vadovavo A.‘nuoieSt 0 dar mažiau deri-!
Chaplikas. Po kelis žodžius nosi su Kęstučio ir Birutės 
pasakė S. Jokubauskas, J. gadyne kai kurių dalyvau-

PADEKA

BIRŽELIO DIENŲ
MINĖJIMAS BOSTONE

1— Muzika.
2— Dainininkė Blanche Į 

Shimkus iš Worcesterio.
3— Magdutės Pasaka.
Po programos prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WHEE, Lithuanian 

. , . , .. Program, 35 Court St., Bos-
“ ),ams T'^^.P^rtonTMass., o biznio reika-

:ves ar. n° **el m,c!a °-lais rašykit ofiso adresu: 
nu grupes .skelto pasiuly- E įroadway, So. Bos-
mo kad New Hampshire „ Mass.
atstovai kongrese balsuotų Steponą. Minkrn.
uz prezidento Trumano ap- ______________________
kaltinimų už tai, kam jis Parsiduoda Storo Įrengimai
atleido generolų MacArthu- išsinuomoja storas, arba parsi

duoda krautuvės įrengimai. Tarp 
kitu įrengimų yra 6 pėdų “Pinnocle” 

>ubl

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieng

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

rų is pareigų.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto 
495 COLUMBIA ROAO

arti Upham’s Cornar 
DORCHESTER. MASE.

New Boston Committee, 
įsikūrusį piliečių organiza- 
ęiia Drižiurėti miesto tvar-* X

kymųsi pagal naujųjį čar- 
terį, pasiuntinėjo visiems 
kandidatams į įvairias mie
sto pareigūnų vietas klausi
mų lapus. Kandidatai pra
šomi paaiškinti, kaip jie 
žiuri Į aktualiuosius miesto 
tvarkymo klausimus ir, jei 
komitetas rastų, kad kandi
datų paaiškinimai ir jų pa
siruošimas pareigoms yra 
tvarkoje, kandidatai gaus 
iš komiteto indorsavimų.

South Bostono du politi
kieriai, Wm. Foley Jr. ir 
Jerome Troy gavo iš komi
teto klausimų lapus, nes

double duty mėsos baksas, Dayton i 
slicer, Dayton scales, Icc Coke Case 
ir kitokių "įrengimų. Kreiptis telefo
nu betkada: Hyde Park 3-3475.

(22)

LIETUVIS PERKA DŽIONKĄ 
Juozas Sinkevičius

Praneškit jam kų turit. Jis nu
pirks ir pasiims kada tik jums pa
rankiau, popiet ar vakare. Telefo- 
nuokit: SO 8-8343. (29)

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: Ma IMS

kssaTMI
546 5RCADWAY 

■O. BOSTON. MABB.
■a: BOUth

Pupka, J. Dvareckas, K. jančių chore vyrų ameri ko--, ^Id^ht ^RoSnnp dlknL 
Jurgeliunas, P. Aukštuolis, nįški " prosinti marškiniai.:{V. JjL. . , .
K. Pratapas, S. Janeliunaa, Bet tiek jau to. visiems dalyvavusiems Lie-
C. White, J. Gedmintas. S. Operetės programą ne- tUV'« Emigranto V,suome- 
Zavadskas, V. Balukoms, J.įbiogaį papildė choro dai-!”1^1^^Survila. J. Tuinila. J. Le- nosB Klausytojai nebuvo ap-auko^™ 1,etu'lų kult“- 
įkys, Mrs. Tumavičienė.-Vnti ir skirstėsi patenkinti.

~ ravinskienė, V.! Gabijos Choras šiuo me- v v^.Ui il2
Nevis ir k. tu J vienintjlis musų p k TalliL,.

Po vakarienės svečiai ii- apielinkėj nepriklausomas . °.
jgai dar linksminosi. Grojo pažangių žm„nių choias/ ‘'^^jt^V .Andriu-

pne kūno gali priklausyti Andrius, P. Apšie- numatoma jų kandidatavi-
visi dainą mėgstantieji A R A Bričkus, M. mas j atsakingas pareigas.
žmones. Reikia pasidziaug- „ ’» ri__ uv™., i?--------------------------
t, kad nemažas būrelis jau- PRANAŠAUJA MĖSOS

Pereitą savaitę “Kelei- ...S!n,es';1^.'. •aI."^ M. Keinienė, M. Klamienė, GREITĄ RACIONAV1MĄ

Liūdnųjų Birželio Dienų 
minėjimas Bostone bus pra

vio” ofisą aplankė Frank mėgėjai randa laiko ir tun j 0. ir J. Kušlei-
Drake su žmona, kurie per.®n^?zla^!V° ehoią palai- p Lembertas, Lileikai-
žiemą buvo Floridoj. TenaiVisuomenes pareiga Martinkienė, V. Mar-
jie turi namus turistams turetli b“P ehora lemtl -r

į visais V • K 1 j i cinkus, A, Matjoška, V. ^.^t-ižiemos laiku, o čia panašių’ Sa imais ™dals- kad Meleška, B. Mons, J. Mour- 
LTaS^šT^eSdTnir^ turi ant Nantasketgš-uotų .r nuolatgeretų. A. -Namal(sy, Kath,.,n
posėdžiauja latviu ir lietu-! ^e,a5dl, _ i—T_ i- I --------------------------------- l*a?^a " V. 1 Tposėdžiauja latvių 
vių atstovai aptarti bendro 
minėjimo programų.

Nusižudė T. Mikalauskas

sakė. kad netrukus ir Jonas'
Stevensonas ketina atva- Iškilmingai Minėjo
žiuoti iš Miami į Bostono 
apylinkę.

Ginkluotų Pajėgų Dieną monavičiutė, 
-------- Strazdas, P.

Bostonas labai iškilmin- Užubalis, J.

Pilka, Raymon Paul, J. Raš 
čiauskas, A. Sapalis, E. Si 

P. Stonis, 
Svilienė, A.

Kaina: Amnrikej* 83-00; kitur—<3.90 
Flnlfua Ir utttkymus siųskite: 

COLUTt. P. O. Box 22, 
Msntellt Otatlsn, Breckten M, Mass.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE B INSUBANCB

409 W. Broadtray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Baa. 87 OBIOLB STBBBT 

Wsst Bazbary, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo ir 
nuo nušutinto vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
pepirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

7— Vaistas nuo inkstų skau-

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietasis Gydytojas ir Ckirargaa
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

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

SO. BOSTON. MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tn

National Grange, farme
rių organizacijos pirminin
kas Hershel D. Newson, 
pranašauja, kad vyriausy
bė, įsakiusi sumažinti gy
vulių kainas ir numušusi
mėsos kainas, greitu laiku '‘'^laukite šitų ™fetų pa- 
turės įvesti mėsos racioną- ž numeriais. Raina už
vimų. nes kitaip mėsos gali kiekvieną numerį $1.00. Pini- 
pntrukti, ypač toliau nuo čekis ar money orderis iš
ganyklų esantiems mies- 

Varaneckas, tams. Kainų administrato-
kalno. Adresuokit: (51-1)

II™.w>U Me.r«xxi»e. ,£ai paminėjo “Ginkluotu M. Žirolis ir J. Kasmauskas. rius M. DiSalle betgi sako, 
Praeitų trečiadienį nusi- ? Pajėgų Dienų” praeitų šeš- Po 50c aukojo: J. Bogu- kad dar nėra jokio pagrin-

žudė southbostoniškis lietu- g. antradienj nakčia Miss tadient Vis3 praeitų savai- šis, Chapas. J. Laurinaitis, do kalbėti apie mėsos racio-
vis karo veteranas Tony_  - _ - -- ‘ MAnoTvmota no kiek au- navimo įvedima.
Mikalauskas, 34 metų vy
ras. Nusižudė jis virtuvės 
gazu. Palaidotas penkta
dienį. Velionis jau kuris 
laikas skųsdavosi pažįsta
miems, kad jo gyvenimas 
suiręs. . . .

Ii Cambridge ALT Pietų

Praeitų sekmadienį Cam
bridge ALT skyrius turėjo suėmė vienoj kavinėj kava
pietus Cambridge klubo pa
talpose. Žmonių buvo ne- 
perdaugiausiai, bet nuotai
ka buvo smagi. Svečius pa
linksmino dainininkė E. 
Vinciunaitė, akompanuo-

Harriett Clark. 33 metu tę Bostono Common darže Nepažymėta po kiek au- navimo įvedimų.
mergaitė gyvenanti Bosto-buv% ginklų rūšių -----------------------------------------------------------
ne, 33 Fayette St, pradėjo P^'oda- Publika buvo lei- 
klykti. Kai kaimynai at- d?fma aPz’*unneti pėsti- 
bėgo į jos butų, ji pasiskun- .nink^ naujausius ginklus, 
dė, kąd koks tai vyras įsi- kurie n®ra laikomi paslap- 
veraęs į jos kambarį ir ban- al f nei įjos pabūklus,
dęs jų išgėdinti. Buvo pa-, RADAR aparatus
šaukta policija, kuriai mer-t11 ivaillUb kariškus prietai- 
gaitė nupasakojo, kaip at- sUS>
rodo jos užpuolėjas. Ginkluotų Pajėgų Diena

Policija gieit užpuolėją įvesta sujungus įvairių gin- 
=_= -X : 1.... . lnj-ių <«dienas„ | vienų. Memorial Dienos Įdomybė

(Seredoj, 30 Gegužės)

Ibi Tinulli Menuriil Hindicip
Pridėta $7,500

Treigiai Senesni Mylia ir Furlongas
Arfcli*i Stoja 2:00 Double baigiasi 1:40

begeriantį. Suimtasis pasi
rodė jurininkas, šį pirma
dienį apsigyvenęs tame pa
čiame name ir tame pačia

jant muzikui Gaubui. Sve- prisipažįsta mergaitę už
dai po vakarienės ilgokai puolęs, nors ji sakosi jį at-

Ginklų parodą Common 
darže praeitų savaitę aplan
kė daug tūkstančių žmonių. 

Ginkluotų Pajėgų Diena 
me aukšte, kur gvvena ir visame krašte buvo minima 
toji mergaitė. Bet jis ne- labai iškilmingai, prisime

nant musų kareivius kovo-

a^linksminosi. į pažinusi. Tardymas eina.
jančius Korėjoj prieš bol
ševikiškų agresijų No. 10

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mass.

APSIDRAUSK NUO

it SL, Bimbai 
Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTU 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikrinimų SaMaakal 
Jei Reikia, Duoda Peacilliao 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boetou 
Pristato toniką, vyną ir

LIGOS IR NELAIMĖS gių baliams.
Ui $12 per metus gausi ligoje vėms i namus ir —les (•) 

$25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalais

kreipkitės į: (n35)
BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

lietuviška Aptieka
H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TaL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangioa. Gyvenama 
Na Jau SO

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

826 BROADWAY.
SO. BOSTON. MASS.

TaL SOuU Baataa 8-6818




