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Rusijos Diktatoriai Neatsisako 
Nuo Stalino Grobio

Maskva Sutinka Tartis dėl Taikos, Bet Atmeta Prezi
dento Eisenhovverio Taikos Sąlygas; Vilties Susi

tarti Labai Mažai; Gal Tik Atskiri Klausimai
Bus Išspręsti; Atlanto Sąjungos Taryba 

Nutarė Tęsti Ginklavimąsi z

Pereitos savaitės gale Ru- senhovverio siūlymus ir ga-
sijos diktatoriai atsiliepė j 
prezidento Eisenhovverio 
taikos kalbą balandžio 16 
d. Rusijos vyriausybė savo 
atsakymą paskelbė spaudo
je.

Maskva atsakė gana man
dagiai, be koliojimosi, bet 
esmėje bolševikų vadai at
meta visus prezidento Ei
senhovverio siūlymus.

na mandagiais žodžiais pa
sisako už tą pačią Stalino 
grobimų, kurstymų, vagys
čių ir plėšimų politiką.

Kol kas bolševikų atsa
kymas duotas tik per spau 
dą. Gal pradėjus kalbėtis 
Maskvos diktatoriai pasiro
dys sukalbamesni, bet yil 
ties labai maža prieiti su 
Maskva pastovios taikos.

GRĮŽO VIENAS Iš PIRMŲJŲ BELAISVIŲ KORĖJOJ

Nedaug amerikiečių karo belaisvių paleidžia bolševikai mainais į savuosius belaisvius, 
bet džiaugsmo belaisvių šeimoms yra daug. Paveiksle matosi vienas iš pirmųjų ame
rikiečių, kuris buvo atgabentas iškeisti iš nelaisvės į Panmunjom kaimelį. Kareivis 
yra Robert C. Stell iš Baltimorės.

Korėjos Paliaubų Derybos 
Neina Sklandžiai

Derybos Prasidėjo, Bet Bolševikai Vėl Daro Visokių 
Kliūčių; Pasikeitimas Sergančiais Belaisviais Nėra 

Dar Baigtas; Bolševikai Grąžino 149 Amerikie
čius; Belaisviai Pasakoja Apie Žiaurius 

Persekiojimus, Badą, Ligas

Dėi Vokietijos suvieniji-1 Geriausiame atsitikime ga- 
mo bolševikai kelia vokiš- Įima bus tikėtis dalinu su

sitarimų, o šalia to eis ilgosko militarizmo šmėklą ir 
sakosi nori apsaugoti Vo
kietijos kaimynų interesus 
nuo vokiško keršto. Apie 
laisvus rinkimus Vokietijo
je—nė žodžio.

Vokietijos klausime Mas
kva tikisi gana lengvai su
skaldyti Vakarų valstybes, 
kuriose vieningumo tuo rei
kalu ir dabar nėra.

Dėl Korėjos bolševikai 
sakosi nori taikos, bet nė 
žodžio neužsimena apie 
laisvus rinkimus Korejoj ir 
griežtai atsisako daryti bet 
ką, kad pabaigus karą In
dokinijoj ir Malajuose. Bol
ševikų sukeltą karą tuose 
kraštuose Maskvos diktato
riai vadina “Azijos koloni- 
alinių ir pusiaukolonialinių 
tautų išsilaisvinimo kova 
prieš šimtmečių priespaudą 
ir pavergimą.”

Dėl Rytų Europos tautų 
nepriklausomybės Maskvos 
valdovai atmeta kaltinimą,

ginklavimosi lenktynės ir 
nepabaigiamos kalbos apie 
taiką ir panašius gerus da
lykus. Taip bus, jei Ame
rika laikysis savo taikos są
lygų ir nesusivilios užgeri- 
nimo politika.

Šiaurės Atlanto Sąjungos 
taryba pereitą savaitę posė
džiavo Paiyžiuje dalyvau
jant daugCTtui miRistenų. 
Sutarta tęsti ginklavimąsi 
ir pasiruošimą. Dar šiais 
metais NATO kariškos pa
jėgos turės būti padidintos 
šešiomis divizijomis ir tiki
masi iki metų galo NATO 
oro pajėgose turėti 5,500 
kariškų lėktuvų.

Gen. MacArthur
Skelbia Planą

Generolas MacArthur ne
senai sakė, kad jis turi pla- 

: ną Korėjos karui sėkmin-
kad bolševikiški įezimai užbaigti. Kiek vėliau
toms tautoms buvo primes
ti prievarta ir nemirksėda
mi sako, kad tos tautos per 
sunkią kovą iškovojo sau 
“liaudiškai demokratiškus” 
(bolševikiškus) režimus ir 
“butų keista,” jei Rusija 
sutiktų tuos režimus paša
linti.

Maskvos valdovai sakosi 
negali atsisakyti nuo Stali
no režimo politikos, nes ta 
politika buvusi taikos poli
tika !

Šalia pasigyrimų savo 
taikingumu Maskvos dikta
toriai meta kaltinimus Ame
rikai dėl jos ginklavimosi, 
dėl jos bazių užjūriuose, 
dėl Atlanto Sąjungos gink
lavimosi ir ypač kelia Ki
nijos klausimą, dėl kurio 
prezidentas Eisenhovveris 
nieko nesakė. Bolševikai 
Maskvoje reikalauja pripa
žinti Kinijos bolševikų reži
mą ir pašalinti iš Jungtinių 
Tautų kuomintango “bai
dykles” (kinų nacionalis
tus).

Tik dėl Austrijos taikos 
sutarties Maskvos diktato
riai nereiškia jokių pastabų 
ir skaito, kad taika su Aus
trija yra galima.

Bendrai paėmus, Maskva

gen. MacArthur matėsi su 
prezidentu D. D. Eisenhovv- 
eriu ir jam išdėstė savo tu
rimą planą. Viešumoje apie 
gen. MacArthuro ir prezi
dento Eisenhovverio pasita
rimą nieko nebuvo skelbia 
ma.

Dabar gen. MacArthur 
savo planą Korėjos karui 
baigti pats paskelbė. Jis pa
rašė laišką senatoriui Byrd 
iš Virginia ir tame laiške 
aiškina, kad reikėtų grasin
ti bombarduoti Kinijos pra
monės centrus ir to grasini 
mo užtektų, kad privertus 
Maskvą daryti taiką Korė
joj

Gen. MacArthur mano, 
kad bombardavimai Kini
joj pramonės ir susisiekimo 
centrų galėtų suardyti ko
munistinės Kinijos karišką 
galybę ir tas pavojus pri
verstų ne tik Kiniją, bet ir
Rusiją užbaigti karą Korė- • »
JOJ

Gen. MacArthuro plano 
paskelbimas vėl sukėlė vi
suomenėje ir kongrese crin-

Visi Bolševikai 
Turi Registruotis

Subversyvių priežiūros 
komisija pereitą savaitę 
nusprendė, kad Amerikos 
komunistų partija turi re
gistruotis, kaip svetimos 
valstybės agentūra ir turi 
duoti valdžiai pranešimus 
apie savo pajamas, išlaidas 
ir apie savo visus narius. 
Tokj nutarimą komisija pa
darė po ilgo aiškinimosi dėl 
bolševikų veiklos ir jų pri
klausomybės nuo Sovietų 
Rusijos.

Amerikos komunistų par
tija skelbia, kad ji nesire- 
gistruos ir komisijos nuta
rimą apskundė teismui. Kol 
teismas išneš savo sprendi
mą ir vėliau, kol aukščiau
sias šalies teismas pasisa
kys, praeis dar metai ar du 
laiko ir iki galutino teismų 
pasisakymo kompartija ne 
turės registruotis.

Mes Žygiuosim 
Gegužės Pirmą

Siūlo Įsileisti
240,000 D. P.

Nevv Yorko miesto poli
cija uždraudė gegužės pir
mosios eiseną, kurią orga
nizuoja bolševikai ir jų 
simpatikai tame didmiesty
je. Eisenos draudimą pa
tvirtino ir New Yorko vals
tijos aukščiausias teismas.

Eisenos organizatoriai 
betgi skelbia, kad jie žy
giuos nežiūrint 'draudimo. 
Eisenos pirmininkas I^eon 
Straus parašė policijos ko- 
misionieriui laišką, kuria
me sako, kad jis kreipsis i 
aukštesnį teismą dėl leidi
mo, ir kartu pabrėžia, kad 
“mes žygiuosim gegužės 
pirmą . . .”

Pereitais metais per ge-

Laose Vyksta 
Kovos dėl Sostinės
Indokinijos autonominėj 

valstybėj Laose prasideda 
mūšiai dėl tos valstybės 
sostinės Luang Prabang. 
Anamitų bolševikai iš Ana- 
mitų valstybės šiaurinės 
dalies stipriomis jėgomis 
įsiveržė į Laoso teritoriją ir 
trumpu laiku užėmė visą ei
lę sustiprintų miestų.

Prancūzų ir Laoso kariš
kos jėgos paskubomis buvo 
sukoncentruotos Jarres ly
gumoje, kur jos bando pa
stoti kelią bolševikų jė
goms. Prancūzai skelbia, 
kad Laoso sostinė Luang 
Prabang bus ginama viso
mis jėgomis.

Vokiečiai Delsia su 
Europos Armija

Vokietijos “Bundesrat” 
(senatas) 20 balsų prieš 18 
nutarė atidėti Europos ar
mijos sutarties patvirtini
mą iki Vokietijos aukščiau
sias teismas pasisakys dėl 
tos sutarties konstitucingu- 
mo. Tuo budu, patvirtini
mas dėl Europos armijos 
kūrimo ir dėl Vokietijos dė- 
jimosi | tą armiją, nusi-

Prezidentas I). D. Eisen- 
hovver pasiūlė kongresui 
priimti įstatymą, pagal ku
rį Amerika bėgyje dvejų 
metų priimtų 240,000 išvie- 
tintų žmonių, kurie yra pa
bėgę nuo bolševikų. Per 
metus butų įleidžiama po 
120,000 pabėgėlių.

Tiek žmonių butų Įlei
džiama į Ameriką virš imi 
gracijos kvotų ir įleidžia
mieji žmonės butų sijoja 
mi, kaip tai buvo daroma 
ir su seniau įsileistais išvie- 
tintais žmonėmis.

Prezidentas D. I). Eisen- 
hower sako, kad Vakarų 
Europoje pabėgėlių yra 
,daug ir Amerika parodytų

' Pereitą sekmadieni Ko
rejoj buvo atnaujintos de
rybos dėl karo paliaubų. 
Derybos buvo nutrauktos 
nuo pereitų metų spalių 
mėnesio. Atnaujintose de
rybose bolševikai ir vėl pra
dėjo kelti visokių kliūčių. 
Aliantai siūlė, kad Šveica
rija, kaipo neutrali valsty
bė, butų prašoma imti savo 
globon tuos belaisvius, ku
rie atsisako grįžti namo. 
Bet bolševikai pradėjo reik
šti abejonių dėl Šveicarijosslums maždaug puse. metų. neutl.alįmo ir irmas dery. 

Vokietijos žemesnieji ra-k ned£vė jokiu re.

" (Bundestag) sutarti 2^tų gį pirmadienf de.
rybos vėl buvo vedamos. 

Visą pereitą savaitę Ko

mai

patvirtino ir Vokietija buvo 
pirmoji valstybė kuri sutar-
ti dėl Europos armijos kuri- ,.ejoj -jo ikeitimas ser. 
nio patvirtino. Bet, kaip Jnčja^ ir‘sužeistais be!ais. 
dabar matyti, patvirt.no ne- Bolševikai buv0 ža.
galutinai, nes dar nėra ()-j žinti .. 600 be.

aukštųjų ramų pasisakymo ,a?vi „ skaifiuje
ir n«3r rzilzc loiiLrti oiilrcz»ioii_ 1 *

apie 120 amenkiecių. Jie 
grąžino šiek teik daugiau 
belaisvių. Amerikiečių grą
žinta 149 vyrai. Bolševikai 

Kalbėjimo Rekordą nutiko grąžinti daugiau be
laisvių todėl, kad grįžusieji

ir dar teks laukti aukščiau-, 
šio teismo pasisakymo.

Senatorius Sumušė

gūžės pirmos eiseną bolše-fgavo žmoniškumą ir užuo- 
vikai buvo apmėtyti tomei-1jautą tiems nelaimingiems 
temis ir kiaušiniais. Poli-žmonėms, jei atidarytų du- 
cija nori išvengti galimų j-is jr dalį jų Įsileistų čia ap- 
susikirtimų tarp eisenos da-sigyventi.

Anglija paskubomis pa
siuntė 50,000 kanuolių gra
natų į Indokiniją, kad pa
dėjus prancūzams ir ana- 

čų dėl Amerikos politikos J mitams gintis nuo bolševi-
Tolimuose Rytuose. Ikų. Amerika skelbia, kad

IPakalbinkim draugus ir siuntimas į Indoki-
pažįstamus užsisakyti “Ke- niją prancūzams ir anami- 

atmetė visus prezidento Ei- leivj”. Kain« metams $4« tams bus pagreitintas.

lyvių ir antibolševikiškai 
nusiteikusių žmonių ir ei
seną nutarė uždrausti.

KAIP SEKĖSI?

Prezidentas P. D. Eisenhow- 
er nutrauktas su ženklu, ku
riame parašyta: “Neklausk, 
kaip man sekėsi golfuoli.“ 
laikraščiu i tei liežuviai spė
lioja. kad prezidentas ir šen. 
Taftas lošė golfą, bet taip 
prastai, kad buvę nutarta lo
šimo rezultatus palikti pa
slaptyje! *

Pernai metais preziden
tas Trumanas buvo siūlęs 
kongresui įsileisti į Ameri
ką 300,000 naujų išvietintų 
žmonių, bet tas siūlymas 
nebuvo kongrese priimtas. 
Prezidento Eisenhovverio 
siūlymą trys republikonai 
senatoriai jau Įnešė Į kon
gresą apsvarstymui.

Nuomų Kontrolė
Veiks iki Liepos 3/
Kongresas priėmė įstaty

mą dėl nuomų kontrolės 
pratęsimo trims mėnesiams, 
nuo balandžio 30 d. iki lie
pos 31 d. Prezidentas Ei- 
senhovver prašė, kad nuo
mų kontrolės ‘įstatymas bu 
tų pratęstas iki spalių mė
nesio, bet kongresas jį pra
tęsė tik iki liepos galo.

Per ateinančius tris mė
nesius atskirų valstijų sei
meliai galės priimti savo 
nuomų kontrolės Įstatymus, 
kur tokie dar nėra priimti, 
ir tuo budu nuomų kontro
le išlaikyti. Kurios valsti-c •/
jos nenorės, tos leis nuomų

Senatorius Wayne Morse 
iš Oregon, buvęs republiko
nas, pereitą penktadienį ir 
šeštadienį sumušė senato 
kalbėjimo rekordą. Jis kal
bėjo be pertraukos 22 va
landas ir 26 minutes prieš 
Įstatymą apie perleidimą 
aliejaus po jura atskiroms 
valstijoms.

Senatorius kalbėjo apie 
aliejaus po jura svarbą ir 
vadino perleidimą to alie
jaus atskiroms valstijoms 
didžiausia vagyste. Įstaty
mas atima iš visos tautos 
100 ar daugiau bilionų do
lerių vertės turtą ir atiduo
da jį kelioms pakraščių val
stijoms, kurios tą turtą ne
abejojamai perleis stambio
sioms aliejaus kompani
joms eksploatuoti. Tuo tar
pu pajamos iš aliejaus po 
jura turėtų eiti visos tautos 
naudai ir pinigai turėtų bū
ti skiriami švietimo reika
lams.

Iki šen. Morse ilgos kal
bos kalbėjimo, čempionas 
senate buvo miręs šen. La- 
Follette, kuris 1908 metais 
kalbėjo 18 valandų, o šen. 
Ellender 1949 .metais kal
bėjo be pertraukos 12 va
landų.

VALYMAI LATVIJOJ
Malenkovo - Berios val

džia Maskvoje vykdo dide
lius pakeitimus “sąjunginė
se respublikose.” Latvijoj 
šeši ministeriai latviai pa
keisti rusais. Rusas Niko
lai K. Kovalčuk paskirtas 
Latvijos vidaus reikalu mi
r.isteriu ir jungia savo žinio-

belaisviai papasakojo apie 
daug pasilikusių sergančių 
belaisvių stovyklose, davė 
pasilikusiųjų pavardes ir 
bolševikai negalėjo užsigint 
kad jie tokius belaisvius 
laiko. Aliantai grąžino bol
ševikams apie 6,0,00 belais
vių.

Aliantai siūlo, kad pasi
keitimas sergančiais ir su
žeistais belaisviais butų tę
siamas, bet dar nėra žino
ma, ar bolševikai su tuo su
tiks.

Grįžusieji belaisviai pa
sakoja apie savo žiaurius 
pergyvenimus bolševikų ne
laisvėje. Ypač belaisviai 
daug iškentėjo, kada jie iš 
fronto buvo varomi į sto
vyklas Korėjos šiaurėje. 
Bevarant kai kuriose grupė
se trečdalis ar daugiau be
laisvių žuvo nuo bado, nuo 
bolševikų sargų žiaurumo, 
nuo ligų ir nuovargio. Sto
vyklose gyvenimas buvo vi
są laiką pusbadis ir niūrūs. 
Tik pradėjus derybas dėl 
pasikeitimo belaisyiais bol
ševikai belaisvių gyvenimą 
šiek tiek pagerino.

Bolševikai negrąžino vi
sai belaisvių iš pirmųjų ka
ro dienų. Seniausieii grą
žinti belaisviai yra iš to lai
ko, kada kiniečiai įsitraukė 
Į Korėjos karą.

Japonijos Vulkanas

Japonijos didžiausias vul
kanas Kumamoto šį pirma
dienį pradėjo smarkiai 
veikti. Išsiveržusi lava ir 
vulkano akmenys užmušė 6

kontrolei pasibaigti liepos je politinę policiją ir vidaus žmones ir sužeidė virš 100 
mėnesio gale. reikalus. I~™™;„žmonių.

patvirt.no
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Ilgas Šaltasis Karas
Prezidentas Eisenhouer paskelbė savo taikos pro

gramą. Jei Rusija sutiktu su ta programa, taika pasau
lyje galėtų būti užtikrinta. Reikėtų tik:

Garbingai baigti karą Korėjoj, sujungti Korėją į 
vieną valstybę ir sulaikyti karus Indokinijoj ir Mala
juose. i

Pasirašyti taikos sutarti su Austrija, sujungti Vokie
tiją, pravedant ten laisvus rinkimus ir grąžinant Vokieti
jai nepriklausomybę.

Grąžinti Rytų Europos tautoms visišką nepriklauso
mybę, kad jos galėtų Įsijungti i laisvų Europos tautų 
bendruomenę. , T W

Iš Vakarų žiūrint šitokia programa atrodo visai pro
tinga. Jei Rusijai rtųrėtų taika, ji tokiai programai ga
lėtų širdingai pritarti. *

Galėtų pritarti, bet nepritars. Nereikia būti prana 
šu, kad atspėjus, jog Rusijai prezidento Eisenhowerio 
taikos programa bus nepriimtina.

Rusija, po Stalino galo, gal parodys noro “atsikvėp
ti,” konsoliduoti savo grobi, sustiprinti viduje savo nau
jai persitvarkanti režimą, sudrutinti pančius, kurie jun
gia satelitus prie Maskvos. Kitaip tariant, Rusija ga 
sutiktų laikinai “taikintis,” išlaikydama visą savo nepa 
prastą grobi, savo didžiulius laimėjimus pasiektus ant 
rojo pasaulinio karo pasekmėje. “Taika” Rusijai reikštų 
paliaubas esamose sienose, kol Rusija vėl galėtų tęsti 
Stalino grobimų politiką ir siekti naujų laimėjimų.

Amerikos taikos sąlygos reikalauja, kad Rusija grą
žintų pavogtas ii- užgrobtas sritis, bet bolševikiška Rusija 
su tokiu reikalavimu nesutiks, nes jai tai reikštų atsisa
kyti nuo didžiųjų laimėjimu, ‘‘pasiduoti besąlyginiai” ir 
“išspjauti”-visas irytas žemes ir tautas.

Jei Amerika savo taikos sąlygas remtų visa savo 
galia, Rusijos vadai turėtų apsigalvoti ir gal butų pri
versti trauktis iš vogtųjų žemių. Bet kol kas Amerikos 
programa yra tik programa, o ne artimiausios vykdyti 
nos politikos pasimojimas, todėl apie jos Įgyvendinimą 
šiuo tarpu netenka kalbėti.

Tą supranta ir Amerikos vadai. Prezidentas Eisen 
hower pereitą savaitę, pasikalbėjime su spaudos atsto
vais sakė, kad Vakaru ginklavimosi pastangos turės būti 
tęsiamos dar ilgą ir neaprėžtą laiką. Prezidentas išeina 
iš to spėjimo, kad dabartinis Rytų-Vakarų Įtempimas 
dar gali tęstis eilę metų! ,

Tą nuomonę Amerikos vadai atstovauja ir dabar 
vykstančiuose Šiaurės Atlanto Sąjungos (NATO) tary
bos posėdžiuose Paryžiuje. Visos laisvosios valstybės 
raginamos neatleisti pavadžių, bet tęsti ginklavimosi pa
stangas, kad su Rusija kada nors vėliau galima butų 
kalbėti iš stiprių pozicijų.

Ginklavimosi lenktynės eis toliau. Kalbos apie tai
ką ir protarpiais rodomi taikus žestai bus dalis šaltojo 
karo ir lydės ginklavimosi pastangas. Taip bus Vaka
ruose, taip bus ir Rytuose.

SUSEKĖ VĖŽIO KALTININKĄ?

Daktaras Hubert S. Loring. vėžio ligos tyrinėtojas, sa
kosi susekęs “likimo chemikalą.“ arba pagrindinius gyvy
bės syvus, kurių trukumas organizme iššaukia vėžio ligą. 
Daktaras daro savo tyrinėjimus Slanford Universitete,

Palo Alto. Calif. Jis sako. kad jo atradimas pagreitins 
vėžio ligos nugalėjimą.

Ar Pasikeitė Kas

tas aliejus randasi. Bet rei-’ 
kalas ir čia daugiau rišasi 
su privačių kompanijų poli
tika, negu su valstijų ir fe
deralinės valdžios santykių 
klausimu. Kalifornijoj, Te- 
xase ir kitose aliejaus vals
tijose privačios aliejaus 
kompanijos yra labai Įta
kingos ir, jei tos valstijos 
gauna savo žinion aliejų po 
jura, tai tuo pačiu privačios 
kompanijos pasidaro tikro
sios to aliejaus šeimininkės. 
Jei aliejus lieka federalinės 
valdžios žinioje, tai priva
čios aliejaus kompanijos 
vargu galėtų taip pelningai 
tą aliejų kasti ir iš to biznio 
pelnytis. Aliejus po jura 
yra 100,000,000,000 dolerių 
biznis!

*
Dabar daug kalbama 

apie panaikinimą* atominio 
monopolio. Pagal veikian
tį įstatymą atominės ener 
gijos gamyba yra federali 
nės vyriausybės žinioje. 
Vyriausybė jau išleido ato
minei energijai tyrinėti ir 
atominiams ginklams ga
minti apie 10,000,000,000 
dolerių. Laukiama, kad po 
metų kitų, išleidus dar porą 
bilionų dolerių atominės

Kas Savaite

A p ž v a 1 g a

Jau keli mėnesiai Ameri- į biznio finansavimą, tam, 
koje valdo nauja vyriausy-'girdi, yra privatus bankai, .. .
bė ir žmonės dažnai klau-j kurie kiekvieną pelningą eneigijo> tyrinėjimams, ato- 
sia, kas gi jier tą laiką pasi-j sumanymą mielu noru pa
keitė? Tiesa, visi matome,! remia.^ . . 
kad pasikeitė valdantieji *
asmenys, bet kas pasikeitė 
šalies vidaus ir užsienių po
litikoj, tas ne taip jau leng
va pasakyti. O pasikeiti
mų visgi yra.

Po pereito rudens rinki
mų prie valdžios vairo sto
jo žmonės, kurie širdingai 
tiki į privačią iniciatyvą ir 
į privačią Įmonę. Ir į val
džią buvo pakviesti stam
bus biznieriai, kurie savo 
privačiame biznyje parodė 
didelio sugebėjimo, o todėl 
skaitomi išmintingiausiais 
žmonėmis, kurie ir valdžio
je parodysią savo nepapras
tus sugebėjimus.

ini-

Vaidža jau prašė leidimo 
iš kongreso leisti jai likvi
duoti dirbtinos gumos įmo
nes, maždaug 600 milionų 
dolerių vertės. Tos įmonės 
gamina dirbtiną gumą ir 
buvo Įkurtos tam, kad išto
bulintų dirbtinos gumos ga
mybą, kad kilus karui ne
būtų gumos trukumo. Dirb
tinos gūnios gamyba i§to= 
bulinta ir privačios kompa
nijos mano, kad jos gali 
valdžią pavaduoti ir gumos 
dirbtuves perimti į savo 
rankas.

Karas Laose
Maskvai beplepant apie 

taiką, o Vakarams besi
džiaugiant Maskvos tai
kiais plepalais, bolševikai 
Indokinijoj pradėjo stiprų 
puolimą prieš Laos autono
minę valstybę. Kelios bol
ševikų divizijos įsiveržė gi
liai į Laos teritoriją ir, jei 
prancūzams nepavyks jų 
sulaikyti, jie gali padaryti 
galą Laoso nepriklausomy
bei ir pastatyti laisvąjį pa
saulį .prieš naują įvykintą 
faktą.

Laos valstybė rubežiuo- 
jasi su Bunna ir Siamu, su 
dviem silpnom Azijos piet
vakarių valstybėm. Iš Lao 
valstybės bolševikai gali 
pasukti į Kambodžiją ar 
Anamitų žemę. Bolševikų 
įsigalėjimas Laos valstybėj 
butų didelis smūgis ne tik 
prancūzams, bet ir visam 
laisvajam pasauliui, nes tai 
atidalytų bolševikams kelią 
į naujus laimėjimus ir pri 
artintų bolševikų jėgas 
prie neramiųjų Malajų, kur 
jau keli metai eina nepa 
baigiamas karas su bolševi
kiškais partizanais.

Maskvos taikos lakštinga

sienių gaminius. Prekių 
mainai esą juk geriausias 
protingo sugyvenimo tarp 
tautų rodyklis.

Principas 'puikiai skam
bėjo. Bet praktikoje pasi- 
odo kas kita. Šiomis die

nomis armijos inžinieriai 
baigė statyti didelę elek- 
trainę Washingtono valsti
joj. Elektrainei reikia ge
neratorių ir transformato
rių. Buvo paskelbtos var
žytynės. Ir- pasirodė štai 
tas:

Anglų firma English 
Electric, Ltd., pasiūlė gene
ratorius ir transformatorius 
už $5,556,000, o amerikie
čių firmos, Westinghouse ir 
Moloney Electric, tuos pa
čius įrengimus pasiūlė 
statyti už $7,170,000.

Ką gi padarė krašto 
nimo departamentas?
gi, atmetė užsienių siūlymą. 
Trade, not aid, pasirodė tik 
principas, kuriam kasdie
niniame gyvenime vietos 
nėra. Kam sutaupyti iž
dui $1,600,000, jei galima 
užsienių firmų pasiūlymą 
padėti į krepšį?

“Busiu Tironas”

pri-

gy-
Na-

SAKO, NESUPRANTAMA se. Mums yra žinoma, kad 
Balfas ir Diepholzo gimnaziją“Draugas” atsiliepia į p 

Zundės ir “sielovados tvar
kytojo” kun. Bernatonio su
manytą ir jau pradėtą namų 
pirkimą V okietijoj lietuvių dienos gimnaziją, labai ja ru- 
gimnazijai. Jis neabejoja pinosi, ką pati gimnazijos

vra labai stipriai parėmęs. 
“Balfo pirmininkas, būdamas

praėjusiais metais Vokietijoje, 
daug kartu lankė Vasario 16

Amerikos valdžia turi 
jbai daug elektrainių. Maž- 

visos elek
tros Amerikoje yra gamina
ma valdžios elektrainėse. 
C. E. Wilson (General 
Electric viršininkas, ne 
krašto gynimo sekretorius) 
skaito, jog Amerikos vy
riausybė turi 80,000,000,- 
000 dolerių vertės elektros 
gamyklų. Jis siūlo jas per 

privačioms kompani-

. Ujimas ! privačią 2Q ar 25
ciatyvą pas valdančiuosius & 

žmones eina kartu su dide
liu nepasitikėjimu “biuro
kratija” ar valdžios tvarko
ma įmone. Prie senosios 
administracijos, per 20 me
tų, “biurokratija” buvo už
ėmusi žymią vietą Ameri
kos ūkio gyvenime. Tai bu
vo padaryta dėl ūkio krizės 
ir paskui dėl karo sąlygų.
Dabar tas “biurokratijos” 
ūkis p

minę energiją galima bus 
pakinkyti į taikų darbą, su 
jos pagalba galima bus ga
minti elektrą. Jei taip, tai 
privačios įmonės žmonės , .... - .
jau ir reikalauja,-kad ato-11// ,clulba aP‘e ta?k«; . ? 
minės energijos monopolis vaitos vykintoja,
butų panaikintas ir kad pri-|Indok,mJ?J Praktikoje de- 

r Įmonstruoja, kaip atrodo
'jmaskvinė taika. Tik Vaka

rų žmonės, taikos ištroškę, 
tariasi nesuprantą, kad 
Maskva ir taiką garbinda
ma sugeba vogti ir savintis 
svetimas teritorijas. Tuos 
Vakarų žmones, rodos, tik 
grabo lentA ar čekisto smū
gis į sprandą gali pagydyti 
nuo jų lengvapėdiškumo.

►<
Burmoje

Jau keli metai Burmoje, 
prie Kinijos sienos, baiko- 
jasi 12,000 kinų nacionalis
tų kareivių. Jie pabėgo iš 
Kinijos po bolševikų įsiga
lėjimo tame krašte.

Burmoje kinų nacionalis
tai “apsigyveno” kaip na
mie ir nei jų išvaryti nei iš
prašyti negalima. Burmos 
silpna vyriausybė bandė ki-

vacios kompanijos gautų 
teisę gaminti elektrą su ato 
minės energijos pagalba. 
Toks reikalavimas keliamas 
ir nėra abejonės, kad vy
riausybė tą reikalavimą iš
girs ir duos privačioms 
kompanijoms ne tik teisę, 
bet ir “know how,” kaip 
atominę energiją įkinkyti į 
taikos meto ūkišką veiklą, 

i Atominiam monopoliui at- 
lpi<5 aal^« Greitu laiku kon-la.«eis galas.
‘gresas tą klausimą pradės 
svarstyti ir- to svarstymo 
dvasia jau dabar via gana 
aiški.

joms’. Panašiai galvoja ir 
voo - 'bu..ęS prezi(ientas H. Hoo-

radedama likviduoti. , • i j i i

dėl paties reikalo naudin
gumo, bet reiškia nepasi
tenkinimo dėl 
musų bendrųjų 
ju

organ įzaci- 
Laikraštis sako:

“Tačiau mes negalime nepa
stebėti vieno netikslumo ir tai, 
musų manymu, didelio netiks
lumo, kuris gali privesti prie 
eilės nesusipratimų ir lėšų su
kėlimo nuosavybei išmokėti di
desnių apsunkinimų.

“Mes, Amerikos lietuviai, be 
kurių vargu bus galima nž- 
trauktąsias ant nupirktų namu 
skolas atmokėti, jau, ačiū Die
vui, Įpratome dirbti organizuo
tai ir politikos, ir kultūros, ir 
šalpos srityse. Todėl mums ir 
keista, kad reikalingoji finansi
nė parama užsimojama organi
zuoti aplenkiant tas musų ben
drąsias organizacijas. kurios 
ligšiol rėmė, ir tai sėkmingai 
rėmė, visus tremtinių, ypač Va
karų Europoj, reikalus Tikrai 
nereikėjo aplenkti JAV Lietu
viu Bendruomenės, kurios kom
petencijoje kaip tik ir yra lie
tuvybės išlaikymo, švietimo ir 
kultūros darbų rėmimas. Tuo 
labiau nereikėjo aplenkti Balfo, 
tikrai didelius darbus nudirbu
sio tremtinių šalpos ir tremti 
nių

dovybė pripažįsta. Praėjusiais 
metais Balfo centras Vokietijo- 

2plenkimf> Je suteikė gimnazijai didelius 
‘kiekius maisto: lašiniukų, tau
ku. kiaušinių miltelių, cukraus, 
CARE paketų. . . .

“Nesuprantama Amerikos or
ganizuotai visuomenei, kodėl 
Vasario 16 dienos gimnazijos 
vadovybė savo patalpoms Įgyti
nerado reikalo tam tikslui telk
ti Jungtinėse Amerikos Valsty
bėse lėšas per tą šalpos organi
zaciją. kurią sudaro visų įsiti
kinimų ir pažiūrų žmonės, 
kuri visų Amerikos lietuvių su
sitarimu rūpinasi išimtinai 
tremtinių reikalais ir jų šalpa, 
ir kuri tiek daug geros širdies 
gimnazijai yra parodžiusi?

“Neabejojame, kad Balfas, 
turįs visos musų visuomenės 
pasitikėjimą, tikrai sėkmingai 
atliktų ir tolimesnį Vasario 16 
dienos gimnazijos 'rėmimo dar
bą. Neabejojame, kad ir JAV 
Lietuvių Bendruomenė stipriai 
stovėtų to svarbaus darbo už
nugaryje. Tad dirbkime ne pa
skirai. bet, organizuotai ir vie
ningai.”

Pakalbintam draugus 
j pažįstamu* užsisakyti

įkurdinimo JAV reikaluo-’leivj”. Kaina metams $4

Užsimojimas yra didelis ir 
va" jei jis bus pravestas gyve- 

niman, tai daug bilionų vi
sokių turtų pereis iš biuro
kratijos rankų į privačių 
biznierių rankas. Paminė- 
sim kai kurias ūkio šakas, 
kur “biurokratijos” ūkis 
bus likviduojamas ar jau
yra likviduojamas.

*
Didelis valdžios bankas 

Reconstruction F i n a n c e 
Corporation (RFC), įkur
tas prezidento Hooverio 
prieš 20 metų, dabar likvi 
duojamas. Bankas buvo 
Įkurtas tam, kad gelbėtų 
krizės ištiktas įmones, ku
rios negalėjo gauti pagal
bos iš privačių bankų. Per 
20 metų RCF davė daug 
paskolų smulkioms įmo
nėms, į nelaimę pateku
siems bankams ir įvairioms 
įmonėms, kurių gamyba 
buvo svarbi karo sąlygose, 
bet kurios iš privačių ban
kų negalėjo gauti paskolų. 
Per 20 metų veiklos RFC 
davė valdžiai vieną bilioną 
gryno pelno! Bet dabar jis 
likviduojamas, nes privatus 
biznieriai mano, jog vai 
džiai nėra ko kišti nosies

ver, kuris bijo, kad elek- 
trainės valdžios rankose 
skatina “šliaužiantį socia
lizmą,” nors ką toks keistas 
“socializmas” reiškia H.

Amerikos vyriausybė turi 
savo rankose žemių platy
bes. Vienuolikoje vakarinių 
valstijų virš pusės visos že
mės priklauso federalinei 

^vyriausybei (apie 60% ). Is 
viso federalinė vyriausybė 
turi savo žinioje 457,600,- 
000 akerių žemės. Tai mil
žiniškos platybės.

Kodėl tą žemę laikyti fe
deralinės vyriausybės žinio
je? Ar negalima ją per
vesti į privačių žmonių ran-

C. Hoover nesiteikė paaiš- kas, arba bent į atskirų vai
kinti. 80 bilionų dolerių 
vertės elektrainės yra stam
bus kąsnis ir ne dyvas, jei 
Į toki kąsnį žiūrint priva
čios Įmonės žmonės neno
rom seilę varvina.

Tiesa, elektrainių perė
mimas nebus lengvas daly
kas, nes su elektrainėmis 
reikėtų perimti didžiulius 
tvenkinius, upių reguliavi
mą, kovą prieš potvynius, 
paupių priežiūrą ir daug 
kitų uždavinių, kurie jokio 
pelno neduoda, o kur nėra 
pelno, ten privačiai įmonei 
nėra pagundos veikti. Kol 
kas dar negalima pasakyti, 
kaip bus bandoma valdžios 
elektraines likviduoti. Tik 
dėl noro jas likviduoti nėra 
jokios abejonės.

*
Kongresas dabar baigia 

svarsyti “aliejaus po jura” 
klausimą. Pagal rinkiminį 
pažadą aliejus po jura pri 
pažįstamas atskiroms vals
tijoms, kurių pakraščiuose

stijų rankas? Į federalinės 
valdžios žemes visai rimtai 
kėsinasi gyvulių augintojai, 
kurie dabar valdžios žemes 
nuomoja ganykloms. To
kių ganyklų federalinė vy
riausybė turi apie 180,000, 
000 akerių.

Po ganyklų seka girios, 
kurių federalinė vyriausybė 
turi 157,900,000 akerių. Na
cionalinių parkų (girių) 
yra 13,600,000 akerių. In
dėnų rezervatuose yra 56, 
600,000 akerių žemės,, ku 
rią juk irgi galima butų 
perleisti privačiam naudoji
mui. Karo laivyno ir ar
mijos departamentų žinioje 
yra 25,000,000 akerių že
mės. įvairios kitos valdžios 
įstaigos-turi irgi apie 25 mi
lionus akerių žemės. Visą 
tą žemę galima butų nau
doti kitaip, negu ji yra nau
dojama dabar. Ją galima 
butų perleisti “prieinamo
mis sąlygomis” privačioms 
kompanijoms, gyvulių au- 

(Nugelta į 7 pusi.)

nūs nacionalistus nugink
luoti, bet tas nepasisekė. 
Pagaliau Burma kreipėsi į 
Jungtinių Tautų organiza
ciją su skundu ir prašymu, 
kad kas nors padėtų jai ne
prašytus svečius išprašyti 
ar išvaryti lauk.

Jungtinių Tautų organi
zacija norėtų padėti ir net 
priima tuo reikalu rezoliu
ciją, bet klausimas visgi lie
ka neatsakytas, kas kinų 
nacionalistus turi nugink
luoti ir išprašyti iš Burmos?

Atrodo, kad Amerika, 
kinų nacionalistai Formo- 
zoje ir Siamas (Thailand) 
turės susitarti ir neprašytus 
svečius iš Burmos perkelti 
į Formozą, kur jiems ir bu 
tų tikroji prieglaudos vieta.

“Trade, Not Aid”

Senai yra žinoma taisyk 
lė, kad daug lengviau yra 
skelbti gerus principus, ne
gu juos vykinti gyvenimam 
Visai nesenai girdėjome 
rinkimų kampanijoj, kad 
santykiuose su užsieniais 
Amerika turi praktikuoti 
“prekybą, o ne išmaldą. 
Vadinasi, vietoje duoti už
sieniams pagalbą, geriau 
varyti su užsieniais preky
bą—jiems parduoti musų 
perviršius ir iš jų pirkti už-

Argentinos prezidentas 
diktatorius, generolas Pero
nas, balandžio 15 d., po 
dvejų bombų sprogimo vie
šajame mitinge jam bekal
bant, gyrėsi, kad jis, jei rei
kėsią, busiąs tironas ir visus 
neklaužadas suriesiąs į ožio 
ragą..........

Pasigyrimas visai nerei
kalingas, nes generolas jau 
ne pirmą kartą pasirodo, 
kaipo tironas — sauvalės, 
smurto ir vagysčių meiste
ris. Jo dideli užsimojimai 
industrializuoti Argentiną 
eina kartu su šlykščiomis 
vagystėmis, kyšininkavi
mais, smurtu, opozicijos 
persekiojimais ir panašiais 
darbais, kurie gen. Peroną 
parodė tikroje šviesoje ir 
jo vardą jau įrašė į skaičių 
tokių tironų ir pasipūtėlių, 
kaip Mussolini, Franko ir 
panašus išperos.

Balandžio 15 d. Perono 
padaužų suruoštas pogro
mas ir opozicijos būstinių 
deginimas leidžia spėti, 
kad savanoris tironas pat
sai per savo agentus paki- 
kišo bombas mitinge, kad 
gautų šiokio tokio pateisi
nimo opoziciją dar labiau 
smaugti. Hitlerio padegtas 
Reichstagas dar tebėra visų 
žmonių atmintyje. Palygi
nus su Hitleriu Peronas yra 
ik blusa, bet blusa pikta 

ir kenksminga, kaip visi fa
šistiniai niekšai.

Istorinė Šventė

Šį penktadienį minime 
Gegužės Pirmąją, tarptau
tinę darbininkų kovos šven
tę.

Su Gegužės Pirmąja riša
si kelių dešimtų metų dar
bininkų kovų ir didelių pa
siekimų istorija. Ir Lietu
vos darbininkų judėjime 
Gegužės Pirmosios kovos 
paliko gilų pėdsaką ir neiš
dildomus atsiminimus.

Du pasauliniai karai ir 
įsigalėjimas bolševikiškos 
diktatūros Rusijoj Gegužės 
Pirmosios šventę užtemdė. 
Bet ir dabar tos tradicinės 
šventės Šukiai išreiškia di
džiuosius darbininkų judė
jimo troškimus.

—J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lavvrence Padangėje
uz-Dar Apie Tragediją (los. Šiandien žmonės

Lietuvių Tarpe įima arklių vietą.”
Pereitam “Keleivio” nu- J.'uda‘ |)ri,dTė.: u

mery jau buvo rašyta, kad! , ,Buv0 . lal,ka1'. ku?met 
Petras Akulionis, pragėręs arkhųsavm.nka. buvo bau- 
l.rotę, nužudė savo žmo,ų,ldz,am‘; JeI«V P'^davo 
du vaiku, savo motina, <iui^rsun^. vez™«- 
savo broliu, du vieno brolio
vaikučiu ir ant galo pats 
nusižudė, šitai gaišiai sker- 
dynei Įvykdyti žmogžudys
vartojo kirvį ir šautuvą. 
ftx ’ «*»’ -• »* «*'•

Aš čia noriu tik pažymė
ti, kad Petras Akulionis, 
kaip ir jo broliai, buvo lie
tuvių kilmės, tik Amerikoj 
augę. Aš pažinojau jų tė
vą, Antaną Akulioni, kuris 
buvo atvykęs Amerikon iš 
Lietuvos. Jisai jau miręs 
prieš keletą metų. Buvo 
tai lėtas, ramaus budo žmo
gus.

šian
dien, kai arklių vieton at
sistojo žmonės, krovinio sa
vininkai jau laisvi nuo 
bausmės.”

Ir iš tikro šiandien dirb
tuvėse taip yra. —A. V.

VVILKES-BARRE, PA.

M. Kiusaitienė krisdama 
ant šaligatvio nusilaužė 
koją. Ligonbutvje išgulė
jo apie pusmetį. Dabar ran
dasi pas savo dukrą, 1 Lu- 
erne St., Lee Park, tai yra 

\Yilkes Barre priemiestis.
, Tiek laiko išgulėjus ligo- 

Apie jo sūnų Petrą, kuris nei yra nuobodu, todėl ku- 
dabar virto žmogžudžiu, rie iš pažįstamų turėtų lai- 
galima pasakyti tiek, kadi ko, prašome ją aplankyti.

LAISVĖS KAIMELYJE AMBl LANSAI LAUKIA

Korėjoj, turpufrontėj, kur eina pasikeitimai -užaistais ir sergančiais belaisviais, ame
rikiečiai turi nusistatę daug ambuiansu, kurie gabena bolševikų atvežtuosius belais
vius i ligonines ažfrontyje. Pasikeitimas pirmaisiais belaisviais yra pirma jrera 
naujiena iš Korėjos fronto.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
Komunistų Popiežiui Mirus

Neatsilikdami nuo kitų 
fanatikų, ir musų lietuviš
kus Maskvos davatkos Uru
gvajuje, taip vadinamam 
Lietuvių Centre, pasistatė 
tani tikrą altorių, o ant jo 
padėjo Stalino paveikslą, 
papuošė jį gėlėmis ir net 
b i valandas be pertraukos 

.'.erė taip vadinamą “garbės 
-argybą" ir visi, seni ir jau- 
;ii, liūdėjo.

Kiti dar nuėjo prie rusų 
atstovybės Urugvajuj, kur 
uo tam tikros liūdesio 

apeigos. Sako, kad ne tik 
rusai, bet ir kai kurie lietu
kui ašaią išspaudę už tą ti- 
oną ir Lietuvos žmonių

tas buvęs pasitraukti iš gy
vųjų tarpo. Jis buvo prieš 
kiek laiko mirusios Ievos 
?eronienės tikras brolis, ki
lęs iš neturtingos šeimos, 
bet paskutiniu laiku, sako
ma, be galo praturtėjęs. 
Kaip ir jo mirusi sesuo, J. 
Duarte “šelpė” kitus ir sa
vęs neužmiršo. Sakoma, 
kad paskutiniu laiku jis su
silaukęs kritikos ne tik iš 
priešų, bet ir iš draugų pu
sės. Kai kurie Urugvajaus 
sostinės Montevideo laik
raščiai praneša, kad net 
pats Peronas buvęs privers
tas asmeniškai įsikišti į tą 
reikalą ir skyręs tam tikrą 
komisiją ištirti savo švoge- 
rio ir kitų “bemarškinių”kraugerį. i . .

sakoma, kad stalgų P'aturtejrmą.i eisingai
kvailumui ribų nėra. Kas Balandžio 15 d., vienoje

jis jau nuo jaunu dienų bu
vo palinkęs į nedorybes. Su 
trumpais protarpiais, jis 
daug laiko vra išbuvęs už
darytas pataisos įstaigose, 
bet nepasitaisė. Dėl nekal
tai žuvusių jo auku reikia įmeluoja, 
išreikšti apgailestavimą.

Juozas Balčius Užbaigė •
Gyvenimą

Kita tragedija, kad ir ne 
tokio masto, ivvko Juozo 
Balčiaus šeimoje. Nuo pra
džios vasario mėnesio Bal
čius sirguliavo, negalėjo 
dirbti ir, matyt, tokia padė-

Budama sveika Mary lan
kydavo lietuvių parengimus 
ir priklauso prie lietuvių 
organizacijų; ji skaito lie
tuvišką spaudą, myli skai
tyti “Keleivį” ir jį prenu- 

Linkime jai greit 
j pasveikti ir vėl dalyvauti su 
L-----_M. D. S.

PASSA1C, N. J.

Mirė B. Kerševičius

; rvbos elementus iškėlė įi Biuletenis, rodos, keta
r. e pasiekiamas 
antiuoju, “100

aukštumas; 
Pavasarių,”

Pereitą savaitę mirė dirb-Jis davė puikių formos ieš-
darbo Benys l ojimo pavyzdžių, 
vos sulaukęs

ji išmatuoti tų lietuvišku Buenos Aires aikštėje, Pla- 
za dėl Mayo, laike Perono 
kalbos viešame mitinge 
sprogo dvi bombos. Nuo 
jų 6 žmonės žuvo ir apie 90

asų n; išmanymą ir fana- 
dzmą? Rusijoj net daugy
bė bolševikų džiaugiasi, 
kad Kruvinasis Stalinas ko- 

pakratė, o Urugvajuje

Lietuvių Progresyvis Klu
bas rengia Motinos Dienos 
minėjimą.

Parengimas įvyks sekma
dienį, gegužės 10 dieną, 
Lietuvių Svetainėj, 206 
Parrish St., Wilkes-Barre.

tiš labai neigiainat. Veiku jv 
nuotaiką, nes netrukus po 
tragedijos Akulioniu šei
moj, jis atėmė sau gyvybę, 
palikdamas moterį ir sunu, 
kuris nesenai grižo iš US A 
karinės tarnybos.

Darbai Pagerėjo, Bet 
Uždarbiai Sumažėjo

Darbai musų audyklose 
žymiai pagerėjo ir, kol kas. 
eina daug geriau, negu per
eitais metais. Bet daugely 
dirbtuvių uždarbiai buvo 
sumažinti, o darbo krovi 
nys padidintas.

Vienoj dirbtuvėj teko 
girdėti toks dialogas tarp 
dviejų darbininkų:

“Kelk mane aukščiau 
man reikia arklio,” sako

rrauzia v Si. vanai
Turėsime tai dienai pri

taikytą programą prakalbų, 
dainų ir muzikos. Taipgi 
bus ir motinos nusiskundi
mai, monologas “Viskas j 
ant Vienos Galvos.”

Gaspadinės pagamins 
Tanią vakarienę. Moti
noms paskirta trys dova
nos. Prie įžangos bilietų 
dviem giliukingiem bus su
teikta dovanos.

Lietuvių Progresyvis Klu
bas kviečia atsilankyti ir su 
mumis. „ praleisti linksmai 
vakarą.

Komisija.

Kalendorius Išsibaigė

buvo lengviau ar sunkiau 
idiotų būrys verkšlena, lyg'sužeistų. Įdūkę Perono “be
tarsi jie butų netekę kokio marškiniai” tuoj parodė sa- 
ai geradario. ,vo tikrąjį veidą. Jie be jo-
Taip vadinamam Lietu- kios priežasties padegė ir 

vių Centrui vadovauja se- apiplėšė net keletą namų 
karnos maskvinio davatkiš- pačiame Buenos Aires cen- 
kumo asabos: Rasikas, J. tre. Jų tarpe Liaudies Na- 
Lechavičius, V. Grebenko- mus, Argentinos socialistų 
as, A. Brelingas ir kt. .partijos būstinę ir jų dien-

jas

eiti reguliariškai. Jame akė 
jama siuvėjų unijos Brook
lyno lietuviškojo 54 lokalo 
vadovybė už įvairius prasi
lenkimus su unijos narių in
teresais ir už broliavimąsi 

Maskvos agentai? bolše
vikais. Bolševikai unijoj, 
kad galėtų narius apgauti, 
prisimeta esą “geri katali
kai,” bet, žinoma, jie nėra 
nei katalikai nei unijistai, 
bet paprasti Maskvos priė

“Lyrikoje” telpa jo eilė-
Patersonoi'^i » “Eilėraščių” .

i00 Pavasarių, papildyti 
keliais eilėraščiais, netilpu
siais šiose knygose, bet su
rastais musų periodikoje.

Velionis

tuvėj prie 
Kerševičius,
62 metų amžiau.- 
pi ikiausė pi ie 
Lietuvių Piliečių Klubo ir
prie Šolomsko-Mizaros su
sivienijimo. Velionis viso
kius bimbukų užmanymus 
paremdavo savo aukomis, 
bet kai jis mirė, tai jo f ren
tai nei gėlelės nenupirko.

Tiesa, bimbiniai rengėsi 
prie kapo pasakyti prakal
bų ir tuo budu atsisveikinti 
su savo geradariu, bet le
gionieriai sutrukdė jiems tų 
malonumą. Legionieriai at 
ėjo su Amerikos vėliava, at
liko prie kapo savo kariš
kas ceremonijas, atsisveiki
no šūviais su j irmojo karo 
kareiviu, o paskui Ameri
kos gražią vėliavą įteikė 
elionio žmonai.
Susirinkę bimbiniai skir 

1 stėsi nepatenkinti ir* žeksė 
darni. ~ ,

T en Buvęs.

Šių metų “Keleivio” ka- 
vienas kitam. (Arkliais čia lendorius jau išsibaigė ir

Nauji Leidiniai

u. su

Dan Kuraičio ATSIMINIMAI, 
išleido “Naujienos” 1953 m.
208 pusi., kaina $2. 
piešė Mikas Šileikis, 
ma “Naujienose,” 1739 So.
Halsted St.. Chicago 8. 111.
Dan Kuraitis, šiluviškis, 

pradeda savo atsiminimus' .
U;05 metais Lietuvoje ir tę- VT( 3,083 
šia juos iki šių dienų. At
siminimai gyvai surašyti ir 

• nenuobodus skaityti.

Viršeli P^KOS. 
Gauna-

NORWCODO AUKOS 
A. LIETUVIU TARYBAI

VARPAS. 65 metų “Varpo” 
leidimo ir 50 metų Lietuvių 
Demokratų Partijos sukak-

. tiras paminėti; 112 pusk. kai-
narna* pak

vadinami prietaisai audek
lų sukabinimui.)
- Keltuvo operatorius atsa
ko:

“Tau reikia arklio? Ark
liai senai jau išėjo iš

prašom daugiau 
nebesiųsti.

užsakvmu

Fakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke

na- Įei vi”. Kaina metams $4-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pos
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio’’ knygyne:

KELEIVIS
SMtk Boston 27, Mase.

.Juozas Grušas: PABUČIAVI
MAS. Novelės. Išleido Ga
bija. 335 Union Avė.. Brook- 
lvn 11, N. Y. 155 pusi., kai
na $1.50.
Autorius yra vienas stip

riausių Lietuvos novelistų, 
gabiai iškeliąs žmogaus 
dvasinį pradą, gausus cha
rakteriais, žodingas kalbo
je, stiprus intrigoje. “Pa-
bučiavimas” yra 
J. Grušo novelių

geriausių
rinkinvs.

Kazys Binkis: LYRIKA. Pir
masis pilnas Kažin Binkio 
poezijos rinkinys. Redagavo 
ir j vadą parašė Jonas Aistis. 
Išleido knygų leidykla TER
RA. 748 W. 33rd St., Chica
go 16. III. Kaina $2. gauna
ma leidykloje ir pas platinto
jus. -
Kazys Binkis yra labai 

žinomas vardas musų po- 
maironinėje poezijoje. Jo 
poezijos palikimas nedide
lis, sutelpa 120 pus. knygo
je, bet jis svarus ir reikš
mingas. Savo pirmuoju po
ezijos rinkiniu “Eilėraš
čiai,” J. Aisčio žodžiais ta
riant, jis musų liaudies ku

Dar Vienas Kunigas

Jėzuitui Bružikui 
į JAV, čia atvyko kun. 
Venckus. Per radio pusva
landį jis ragino vietos Be
ar, ius eiti į bažnyčią, mels-

ALT vietinis skyrius, mi 
Lietuvos nepri

klausomybės 35 metų su
kaktį, surinko $209 aukų. 
Aukojo:

No~woodo I ietuviu Amerikos

rta $1.
kauskį, l jf \V. 105th Street,
New York 25. N. Y. Reda
guoja J. Pajaujis. H. Blazas 
ir B. Dundulis.
Šiame jubi 1 ė j i n i a m e 

“Varpe” įdėta eilė įdomių 
straipsnių, su kuriais verta' 
susipažinti visiems norin
tiems suprasti “vidurinio
sios srovės” poziciją ir sie
kimus. ,

lis ir duoti pinigų naujos 
lietuvių bažnyčios statymui. 
Kalbėdamas apie Lietuvą, 
baugiausiai apsistojo prie 
rai osios gegutės. Tik ne
pasakė, kad tas paukštis 
nėra jau tai? padorus. Nors 
ir gražiai ji kukuoja, bet 
.riaušinius deda į svetimą 
lizdą, kur kiti paukštukai 

vaikus turi ne tik išpe-
Piliečių Bendrovė $25.

Po $10: A. L. T. Sandaros
33 kuopa. SLA 131 kuopa. LSS 
133 kuopa. I. Vasiliauskenė, 
P. Ramanauskas, P ir P. Vėtai, 
J. ir A. Pečiuliai, Justa*: 
ranka, Jonas Martyšius.

Po $5: K. Šimėnas, Piežinai- 
tė, A. Murialis, A. Neviackas, 
K. Kvedaravičius.

J. Mališka $3.
Po $2: M. Tamulionis, Tumų 

šeima. Zeringių šeima ir I’. Za- 
rankienė.

Po $1:
Valmienė,
Zurbienė, 
nienė, R.

raštį “La Vanguardia,’ 
į taipgi radikalų partijos na- 

išvykus mus ir Yockey Klubą. Nuo
stolių padaryta už keletą 
desėtkų milionų pezų. Dau
giausia nukentėjo Yockey 
Club ir socialistų partijos

ėti, bet ir užauginti.
Kitą sekmadienį per tą 

patį radio kun. Venckus ra
gino Urugvajaus lietuvius 

Za-|«ti j Jordano upę griekus 
nusiplauti.

Paskutiniai Argentinos 
Įvykiai

Balandžio 9 d. Argenti
nos sostinėj Buenos Aires 
nusišovė Argentinos prezi
dento generolo Perono -švo- 
geris ir ilgametis jo asmeniP. Minkevičienė. M. 

P. Truškauskienė. P. 
J. Vizgirda, E. Dixo- 
Balnienė. P. Tumavi-

GIMDYTOJA, Irancois Mau- čienė, Mrs. Taylor. J. Uždavi- 
riac romanas. Vertė A. Vai-’nis, M. Jasionis, V. Grinka, S. 
čiulaitis. 133 pusi. Išleido-Mainionis, Aliukonis, K. Mic- 
TERRA, 748 W. 33rd Street, kūnas. D. ir R. Razuliavičiai.
Chicago 16, III. Antras lei
dimas. Kaina nepažymėta.
Prancūzų rašytojas F.

Mauriac 1952 metais yra 
gavęs Nobelio literatūros 
premiją. Jo romanas “Gim- 
dvtoia” buvo seniau išleis- 
a nepriklausomoj Lietu

voj, dabar išėjo tos knygos 
antroji laida.

MUSŲ VYTIS. Pasaulio Lietu
vių Skautų Sąjungos vadų, 
vadovių ir akademikų skau
tų ir skaučių laikraštis. Ad
resas: 631 VV. 54th PU, Chi
cago 9, III. Kaina metams 
$2.50.

SIUVĖJŲ BIULETENIS. Nr. 
1. Kovoja prieš pinigų eik
votojus, komunistus ir prie- 
plakas.

— ontine 
uurivi

Tenka pastebėti, kad lai
ke riaušių policijos buvo 
sulaikytas vienas lietuvių 
kilmė? amerikietis Steven 
Tacira. kuris į Argentiną iš 
Brazilijos atvyko su vienu 
cirku, kaipo to cirko tar
nautojas. Vėlesnėmis ži
niomis, jis esąs paleistas.

—M. K.

DETROIT, MICH. 

Socialdemokratų Dėmesiui!
V

Gegužės (May) 3 d^ sek- 
madiėrfg 1 vai. po pietų 
šaukiamas LSS 116 kuopos 
susirinkimas. Kviečiame na
riu? gausiai dalyvauti, ka
dangi šis susirinkimas bus 
nepaprastas: kaitų įvyks ir 
Gegužės Pirmosios minėji
mas. Kviečiame ir ne na
rius, kurie norėtu su sočiai-
demokratais kukliai pami- » -sekretorius Juan Duar- nėti beveik visam pasaulyms

te. Paliko laiškus, kuriuo-’švenčiamą Darbo Dieną, 
se sako, kad jis negalėjęs Susirinkimas ir minėji- 
pakęsti keno tai varomų, mas įvyks p. Armono sve- 
prieš jo asmenį provokacijų tainėje 24-toje gatvėje, 
ir šmeižtų ir dėl to privers-' Kuopos Valdyba.

Mačys, M. Vitkauskas. V. Ba
lėnienė. P. Mučinskas. Ieva 
Baužienė, P. Blažys. A. Jakš
tienė, A. Paleliunas, Zazienė, 
Strašunskas. E. Valmienė, J. 
Truškauskas, P. P. Kručas. 
Smulkių aukų $3.70. ALT sky
riaus auka $16.30. Viso aukų 
pasiųsta A. L. Tarybai $200. 

Kasininkė Iz. Vasiliauskienė. 
Sekr. Jonas Martyšius.

BRAZILIJA GAVO
$300,000,000 PASKOLĄ

Amerika ir Brazilija pa
sirašė sutartį, pagal kurią 
Brazilija gauna 390 .milio
nų dolerių paskolą savo 
ūkio stiprinimui. Paskola 
bus panaudota apmokėji
mui Brazilijos importo iš 

j Amerikos.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PRARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaitkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to. musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš-

1 čiu: (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

(18)
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Maiklo su Tėvu

kaip be pinigų patekti i 
dangaus karalystę.

—Pagal krikščionių mok
slą. tėve, į dangaus kara-, 
lystę tik tas ir gali patekti į1 QnQ 
kas pinigu neturi.

—Bet ar t.u, Maike. neži

Imperija už $ 12,000,000

—Na, kur taip žergi, tė- sakyt, kaip juos 
—Visų pirma,

—Einu i bučernę, Maike. dieviai yra geri 
Noriu nusipirkti vendzytą jų naikinti nereikia, 
jaučio liežuvi. ra, aš nenoriu tikėti,

ve?

—Tai geras valgis. 
—Gal ir geras,ale

valgymui jį perku.
—O kam?
—Parodymui!

ji negalėjo,teritorijos valstijose iškil-
Amerikojejmingai minimos “Louisia

nos pirkimo” 150 metų su
kaktuvės. Ir, iš tikrųjų, 
yra kas minėti. Nuo Loui
sianos pirkimo Amerika 
pradėjo plėsti savo terito
riją ir vėliau, karais ir pir
kimais, padidino savo že
mes iki dabartinio dydžio, 
iki trijų su puse milionų 
ketvirtainių mylių ploto! 
Amerikos spaudoje Louisia
nos pirkimas vadinamas 
“biggest bargain in histo- 
ry.” Tą “pirkinį” minima 
parodomis, paskaitomis, 
specialiniais leidiniais ir ki- 
tokiausiais budais. Minėji
mas vyksta nuo Texas iki 
Kanados, nuo Mississippi 
iki Rocky kalnų.

Reikia pasakyti, kad 
Amerikai “real estate” biz
nis neblogai sekėsi ir vėles
niais laikais. Vėliau iš Ru
sijos buvo nupirkta Alaska 
(1867 metais). Alaskos pla
tybės, 586,400 ketvirtainių 
mylių ploto, buvo nupirktos 
už 7,200,000 dolerių, o vė
liau vien iš juros šuniukų 
kailiukų Amerika Alaskos 
vandenyse turėjo pajamų 
virš 300,000, 000 dolerių. 
O jei priskaityti žuvis, auk
są, girias ir derlingas že
mes, tai Alaskos pirkimas 
apsimokėjo neblogiau, kaip 
ir Louisianos pirkimas. 
Taip pat ir Floridos nupir
kimas iš Ispanijos 1819 me
tais neblogai apsimokėjo. 
Už Floridą Amerika sumo
kėjo Ispanijai 5,000,000 do
lerių. Tiktai tiek. Ame
rika yra padariusi ir dau
giau pelningų žemių pirki
mų, o kur nupirkti nesisekė, 
ten ginklai padėjo įsigyti 
daugiau žemių. Taip per 
170 metų savo gyveninio 
Jungtinės Amerikos Valsty
bės išaugo i didžiulę ir 
galingiausią pasaulio vals
tybę. ,

—S. D.

priežasties, kad 
savo teritorijų 
apginti. 1803 metais Pran
cūzijos imperatorius Napo
leonas rengėsi kariauti su 
Anglija ir jis gerai žinojo, 
kad jo užjūrių teritorijos 
bus iš prancūzų atimtos, 
nes Anglija turėjo stipresnį 
karo laivyną, kaip prancū
zai. Kad neatidavus savo 
kolonijų Anglijai, Napoleo
nas nutarė jas parduoti 
Amerikai ir geriau gauti 
nors kelis milionus dolerių, 
negu nieko negauti ir vis
vien tas žpmes prarasti. Na 
poleonas pardavė žemių 
platybes, kurių visvien ne
galėjo apginti, o Amerika 
pasinaudojo gera proga ir 
už skatikus nupirko milži
nišką imperiją ir tuo budu 
nustūmė savo teritoriją į 
mažai ištirto Amerikos 
kontinento širdį. • 

Dabar po visą Ameriką 
ir ypač buvusios Louisianos

metų,|Souri,. Minnesota, Montana,
30 Į South Dakota, North Dako- 

ta, Wyoming, Nebraska, 
Iowa, Kansas, Arkansas, 
Oklahoma, o dalis buvusių 
Louisianos žemių įėjo vė
liau j Texas ir New Mexico 
valstijas.

prieš 150
1803 metais balandžio 

- i d-> Amerika nupirko visą 
. imperiją už visai žemą kai-

reikia'na
uz visai žemą

ną, tiK už 12 milionų dole- 
piti. Nupirktoji teritorija 

žinau. >et vadinosi Louisiana, plačios 
bendra su platybės geriausiu žemių 

dangumi. Mišios, tai yra palei ilgąja Mississippi upę.

nai, kad už 
užmokėti?

—Taip, tėve, 
tai neturi nieko

misiąs

tik kunigų biznis.
—Sustok, Maike: 

riu biski pamislyt.
as no-

Didieji anų laikų Louisi- 
Is viso Louisianos žemių anos miestai buvo Nevv Or- 
plotas siekė 827,987 ketvir- leans ir St. Louis, bet toje 
tainių mylių arba tokios teritorijoje buvo ir daugiau 

{platybės žemių, kaip 30!judrių miestų, o palei Mis
sissippi upę jau tada buvoLietuvos teritorijų! 1803 

metais jkunos Jungtinės 
Amerikos Valstybės, ką tik

Musų redaktorius drg. prieš 20 metų iškovojusios „V io nūn nūni H<dZrin
Janulis po mėnesio lisosj nepriklausomybę, padvigu-’nžra-ko Kas ne_
jau tiek pasveiko, kad pia-,bmo savo tentonją ir vė-;M:ri,tu tov;u žemės nlotu už 

Įdėjo vėl darbuotis ietiakei-|liau pradėjo siekti Pacifiko’ĮoWuį g|.Jjus? BJt ko(lėI 
_____________________ Į pa rascių. {Prancūzija tą žemę parda

Pakalbinkim draugus ir Iš Louisianos teritorijos vė? 
pažįstamus užsisakyti “Ke- vėliau susidarė sekamos^ Prancūzija pardavė Loui- 
leivj**. Kaina metams $4- valstijos: Louisiana. Mis- sianos teritoriją

Wu»u Redaktorius Sveiksta eilė gyvų uostų
Kad Amerika pirko Loui-

savot ° 
tėve, be- 

žmonės ir į 
Ant- 
kad

angliakasių unija butų jau 
aš ne subedievėjusi.

—Ar tai tu rokuoji, kad 
bedievių pakalenija nesi- 
platina ant svieto?

—Kaip tai parodymui? —Priešingai, tėve, aš j 
—Čia, Maike, tau bus manau, kad laisvamaniai,

juokinga istorija, ale juok- kuriuos tėvas vadini “be-Į 
tis nereikia, ba viskas teisy- dieviais.” auga kartu sul 
bė. Matai, mano gaspadi- progresu. Ir aš tikiu, jogi 
nė, kur aš bunu ant burelo, ateis laikas, kada visi žmo-Į 
vra labai kvtra boba= Kaiu nės bus laisvamaniai. Betį 
tik pamato, kad aš paišine- iki to susilauksime, praeis 
šu pantę šnapso, tai ii tuoj dar nemaža laiko. Todėl ir 
ateina su tribušoniku ir ta angliakasių unija dar ne
klausia. ar nereikia bonka gali būt visa sulaisvamanė-į 
atidaryt? Žinai, Maike. ka jusi.
tai reiškia. Ji nori, kad aš —Jeigu neblyvini, Mai- 
jai užfundyčiau. O aš. ži- ke. tai aš galiu tau duot tą 
nai, tokio džentelmoni^ko gromatą paskaityt. Dabar 
noturo žmogus, kad kiaule aš ją palikau pas Zacirką. 
nenoriu būt. Kai iau boba Baigas, Maike, mano fren- 
stovi su tribušoniku. tai tas nemeluos man. Sako,
snapsą reikia atidaryt.

—Atleisk, tėve, ar nenu- 
krypai nuo dalyko?

—Veidiminut, Maike, 
bus ir dalykas. Pereitą su 
batą ji parėjo iš miesto ir 
aš nužiūrėjau, kad ji par
sinešė pantę, ale nenori 
man rodyt: greitai pakibo 
po kvartuku ir nusinešė į 
savo ruimą. Na 
sau, tu kvtra, bet ir aš ne 
durnas. Išsiėmiau savo tri- 
bušoniką ir einu paskui ją. 
Alio, misiuke, sakau, gal 
reikia tribušoniko? O ji iš
kišo man liežuvi kaip lo
petą ir sako: “Ve tau tri- 
bušonikas! . . . Geriaut iš

susirinko unijos načalstva 
ir uždėjo maineriams nau
jus padotkus, katruos rei
kia mokėt į unijos kasą. Sa
ko. unijos prezidentas Džian 
Leivis ima 50.000 doleriu 
pėdės ant metų, ir ta pėdė 
jam eina nežiūrint ar mai
nos dirba, ar ne. O mums. 
sako. kai mainos užsidaro, 

• i: ‘ tai pėdės niekas nemoka, ir 
dar reikia mokėti unijai vi
sokius asesmonus. Nors 
gvoltu rėk, sako, ratunko 
nėra.

—Tėvas vėl nukrypai nuo 
temos. Pradėjai apie “be
dievius.’’ o kalbi apie ang 
liakasiu vargus.

mano ruimo!” Na. aš —Argi tu, Maike, nesu- 
minkšto budo džentelmo- pranti. kad šitie mainerių 
nas, tai sprečvtis prieš bobą trubeliai kaip tik ir veda 
nenorėjau. Ale pamislinau juos i bedievybę. Tik pa
šau: palauk tu kerėpla, aš mis’.yk: jeigu mainos ne- 
tave pafiksysiu! Kai tu at- dirba, maineriai negauna 
eisi su savo tribušoniku prie pėdės, ir turi dar unijai 
mano pantės, tai aš tau pa-,asesmonus mokėti, tai pa
rodysiu dešimts kartų di- sakyk, iš ko jie gali užpirk- 
desnį liežuvi. Taigi valuk'ti už
to, Maike, aš dabar ir einu Valuk 
į bučernę.

—Niekais užsiimi, tėve.
—Maike, jei tu toks da- šią 

vadlyvas, kad kožnas mano jus
skymas tau išrodo niekai, ti. ypač kaip tas Maikis v 
tai kodėl tu neišmislini ką šokių velnių priėdęs, sako, 
nors kytresnio? Ve. aš ga- lai gal jis galėtų išfigeriuot, 
vau gromatą nuo savo seno kaip butų galima be mišių 
frento iš Pennsylvanijos patekti į dangaus karaivs- 
mainų, kuris klausia rodos, tę. Taigi, vot, čia tau, Mal
ką reikia daiyti, kad mai- ke, geras čenčius pasižvmėt 
nierių unijoj priviso bedie- savo davadlyvumu. Vieto. 
vių. Taigi, ar tu gali pa- mane kritikuoti, pasakyk

savo dūšią mišias 
to mano frentas. ir 

klausia rodos, kokiu spasa- 
bu galima išganyt savo du 

be pinigų? Sako, kaip 
ten Bostone visi moky-

dėl tos

Dabar daugiau už t 
jusli pinigus...

DIDESNIS...TIK PAMIERUOK!

Duoda jums 33'/,% daugiau negu 

paprasta 12 oz. bonka .
DIDESNIO saizo... DIDESNES kokybės
tt*IIACAN$iTI IHWING COM’ANV. OAMStOM. lNOO( OlAHj

YRA TOKS ĮSTATYMAS

Massachusetts valstijoj 
yra įstatymas, kuris liečia 
namų pirkimą ir pardavi
mą. Jis draudžia real es
tate agentui imti atlyginimą 
už savo patarnavimą is 
abejų pusių.

Daleiskime, jus norit nu
sipirkti namą, nueinat pas 
tokį agentą ir sakot: surask 
man gyvenamąją vietą Dor-
chestery. .Jei 
siu $100.

Agentas suranda, jus na
mą nuperkat ir duodat 
agentui $10O, kaip buvot 
žadėję. Bet namo parda
vėjui agentas apie tai nie
ko nesako ir painia iš jo pa
prastą “komišiną.”

Toks atsitikimas vra bu
vęs.

Kai pirkėjas su pardavė
ju susižinojo, kad agentas 
is abejų pusių paėmė atly
ginimą, jiedu patraukė ji 
teisman ir agentas turėjo 
gautus pinigus grąžinti 
abiem.

Teismas nustatė, kad 
agentas negali tarnauti 
dviem ponam ir iš abiejų 
imti atlyginimą, nes vieno 
jų interesai gali būt plie- 
šingi kitam. j

Vienas dvasiškis sako, kad 
vis daugiau ir daugiau vaiku 
pradeda klausti jo patarimų, 
kaip suvaldyti tėvus.

surasi, duo-

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje.** pa* 

garsinti savo biznį tarp lie-

r
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Iš Tolimųjų Hawajų
ŪkuAnanasų (Pineapple)

Po cukraus, antra šio 
kiašto pramonė yra anana
sų auginimas, kenavimas ir 
pardavimas. Havajams an
anasai duoda metinių paja
mų 100 milionų dolerių.

Kaip ir iš kur sviete at
sirado ananasai istorija ne
žino, tik tiek istorikai su
tinka, kad Kristofas Ko
lumbas, antru kartu vykda
mas į Amerikų, šį vaisių at
gabeno. Hawajų istorijoj 
užrekorduota, kad 1813 me
tais buvo užtiktas dykumo
se augantis labai skanus 
vaisius, kurį pavadino 
“pineapple.”

1886 metais šiam verslui 
pamatą padėjo anglų kil- iki 
mės kapitonas John Kid- 
well, kuris atgabeno 1,000 
daigų iš Vakarų Indijų ir 
planingai pradėjo auginti 
ananasų vaisius, kurie šian
dien ir sudaro antrą stam
biausi pragyvenimo šaltinį 
šio krašto žmonėms.

Per 15 metų padėta daug 
energijos, triūso ir išleista 
apsčiai finansų bandymams, 
kol tūlas jaunuolis, Harvar
do Universitete mokslus iš 

.ėjęs Jim Dole, atvyko iš 
Bostono 1901 metais, suor
ganizavo Hauaiian Pineap
ple Co. su §20,000 kapitalo 
ir po trijų metų sunkaus 
triūso pasiuntė 1,800 dėžių 
į San Francisco ir rado žy
mią vietą rinkoje.

Šiandien ananasai augi
nami penkiose salose: Oa- 
hu. Maui, Molokai, Lanai 
ir Kauai. Iš viso naudoja 
arti 75,000 akrų žemės; vei
kia 9 ananasų kompanijos, 
jos turi 13 plantacijų ir 9 
pekaunes (fabrikus). Dar
bymetėj, birželio, liepos, 
rugpiučio ir rugsėjo mėne
sius, samdo virš 22,000 dar
bininkų, o apskritus metus 
nuolatos samdo 10,000 dar
bininkų; per metus išlei
džia i rinką $100,000,000 
vertės šios rūšies produktų. 

Auginimo Procesas
Ananasas yra Įdomus 

vaisius. Jis auga tik tro
piškam klimate, kur būna 
nemažiau 58 laipsnių šilu
mos. Jam reikia neperdau- 
giausiai vandens, bet labai 
daug saulės spindulių. Vai
sius auga ne ant medžio, 
bet ant žemės: augalas ap
valus, turi ilgus lapus su la
bai aštriais dygliais viršuje. 
Nepripratęs ir be pirštinių 
jo nenuskinsi. Augalas iki 
3-4 pėdų aukščio.

Pirmiau negu sodinama 
diegas rūpestingai paruo
šiama dirva: aria, akėja, 
purena ir sudaro dvigubas 
vagas. Paskui tas vagas 
užtiesia juodu popierium,

dengimui stogų, ir to popie
riaus Havvajuose tiek su
naudojama per ištisus me
tus, kad 4 sykius apjuostum 
visą žemės skritulį.

Popierių tiesia mašinos, 
bet diegus sodina ranko
mis, kiekvieną skyrium, 
apie vieną pėdą atstu. Ši
taip patiestas popierius pa
laiko drėgmę, palaiko šilu
mą ir neleidžia veistis pikt
žolėms. Sodinimo metu dar
bininkai eina burtais, kiek
vienas nešasi glėbį diegų, 
praduria žemėj skylę, įso
dina diegą, apspaudžia že
mę, ir viskas. Akiui apso
dinti reikia nuo 15,000 iki 
18,000 diegų.

Diegui prigyti ir išaugti 
derliaus ima nuo 18 iki 

22 mėnesių laiko, o kartais 
ir pilnus du metus. Per vi
są laiką reikia augmenis la
bai pridaboti, dažnai, apie 
du sykius per savaitę, che
mikalais apipurkšti, kad iš
naikinus vabalus, kirminus 
ir piktžoles; tokiu pat budu 
duodama trąšos, kad auga- 

ir duotųlai buiniau augtų 
geresnį vaisių.

Penkioliktą mėnesį vidu
ry augalo pasirodo pumpu
riukas, paskui apie tuzinas 
mažyčių žiedukų mėlynai 
ružavos spalvos. Taip gim
sta, auga ir bręsta anana
sas. Jis išauga iki futbolo 
dydžio ir tada skinamas. 
Nuo užsimezgusio pumpu
riuko ir pasirodžiusių žiedų 
vaisiui išaugti ima apie 6 
mėnesius laiko, bet išaugęs 
vaisius noksta labai greitai, 
per dvi tris dienas turi būt 
nuskintas ir supakuotas į 
skardines, nes kitaip suges 
ii pasidarys netinkamas 
maistui. Todėl darbymetėj 
čia reik tiek darbininkų, 
kiek tik jų galima gauti, 
kad tik greičiau nuėmus 
derlių. Kitaip kompanijai 
didžiausia nelaimė — ban
krotas.

Prezervavimo Procesą*

Prinokę ananasai gabe
nami į pakaunes tam tikro
se skryniose, arba tiesiog 
trokais, čia išverčiami ant 
grindų, kur slenka platus 
diržas ir neša vaisius per 
fabriką.

Pirmučiausiai vaisiai ei
na per vandenį, kur juos 
švariai nuplauna, kartu at
renka, suskirsto į tolygio 
dydžio ir paskui eina į
buklingą” mašiną, kuri 
dinama “Ginaca.” Čia nu- 
oiausto jų galus, nulupa 
žievę ir išima širdį, o pla
tusis diržas vis be persto ji
mo slenka, “keliauja” ant 
plataus ir ilgo stalo, kur iš 
abejų pusių stovi eilės mo
terų su peiliukais, ir kai tik 
pastebi tamsų taškelį vai-

KELEIVIS. SO. BOSTON

PALEISTI BELAISVIAI GRĮŽTA NAMO

Trys amerikiečiai belaisviai, iškeisti į bolš \ikus belaisvius, duoda savo parodymus 
apie jų kalinimo sąlygas.. Gydytojai tikrina buvusių belaisvių sveikatą ir jie tuoj 
grąžinami namo, arba siunčiami j ligonine, gydyti.

gaunasi tik geltonas cilin- 
deriukas, kuris keliauja į 
kitą jnašiną, kur jį supiaus- 
to į keturkampius šmočiu- 
kus, kitus sumala į košę, 
kuri naudojama kepyklose 
“pajams,” o dar kitus su
mala ir perleidžia per koš
tuvus, iš ko gaunasi skani 
sunka pusryčiam.

Nuo to laiko kai anana

Prof. J. ŠIMKUS’

Apie Maskvos Universitetą

(Tęsinys)

Bet buvo dalis studen
tų, kurie atsiduodavo “buis- 
tvoms,” išdykavimui; pagal 
vokiečių studentų pavyzdį
ėmė atsirasti landsmannšaf-

sas pakliuvo į tą “Ginaca” tai, bursai, fuksai ir tt. Ta
čiau tokių nedaug tebuvo.

Tačiau materialinis stu
dentų padėjimas pablogėjo. 
Studentų skaičiui augant, 
tik dalis jų begalėjo gauti 
valdžios stipendijas. Daug 
kas žiemą vaikščiojo su va
sariniu apsiaustu, kartais 
dviese teturėdavo vieną po
rą batų, gyveno tolimuose 
priemiesčiuose: pamokos ir 
vertimai menkai tebuvo ap
mokami. Tačiau Maskvos

ir atėjo į skardinę, 
užvožiamas dangtu-

masiną 
kur jis
ku, sterilizuojamas ir už
liejamas metalu, nuogom 
rankom jo niekas nepalie
čia: moterys dirba su mink- 
tom guminėm pirštinaitėm. 
Ananasas eina per mašinas 
ir per fabriką taip sparčiai, 
kad mašina per minutę iš
meta 1,400 skardinių. O 
fabrike, kur aš buvau ir tė-

“ste- 
va-

kų (zapadni) būrelį; juos,mesti ir išsiųsti daug stu- 
globojo ir Stroganovas. Se- dentų. 22 lapkričio 1887
nie j i profesoriai sudarė sla- 
vianofilų draugiją ir buvo 
remiami švietimo ministe- 
rio U varovo. Užimant ka
tedras senieji visur kišo 
koją jauniesiems. Univer
siteto tarybos reikšmė visai 
nusmuko: protokolai pasi
rašinėta nepaskaičius. At 
sitikdavo ir kurjozų. Saky-

m. viename koncerte stu
dentas Siniavskis rėžė į 
žandą inspektoriui Bryzga- 
lovui, kuris savo priekabė
mis ir įžuliu šnipavimu bu
vo sukėlęs prieš save visus 
studentus. Tai buvo signa
las naujiems dideliems su
mišimams ; prasidėjo areš
tai, ištrėmimai, buvo laiki-

sim, vieton išrinkto garbėsjnai uždarytas universitetas.

luomo. 
U varov

stengėsi neprileisti1

mijau, vra tokių mašinų 
apie pustuzinis. Skardines studentų garbei tenka pasa- 
ieibeliais (popieriukais su

tokiu pat, kokį naudoja siuje—išpiauna taip, kad

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—• *
-o 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 East Broadway, South Boston 27, Mass. II

(popieriukais 

užrašais) aplipdo ir į dėžes 
sueiliuoja taipgi mašinomis. 
Iš fabriko gabena dideliais 
trokais į laivą, laivu per 
Pacifika i Amerika, ten i 
krautuves ir pagaliau ant 
jūsų stalo.

Bendras Vaizdas
Hawajai teisingai pava

dinta “kunkuliuojantis Pa
cifiko puodas.” Čia yra 
žmonių iš viso pasaulio: 
įvairių spalvų, rasių, tautų, 
tikybų su keisčiausiais pa
pročiais. Jie visi kartu dir
ba, gyvena, miršta ir paka- 
sami į vieną ir tą pačią že
mę. Jaunimas dildina tėvų 
atneštus papročius, tauti
nius pasiskirstymus ir bran
dina Amerikai 49-tą valsty
bę.

Kurie daro pragyvenimą 
iš ananasu, cukraus ir kitu 
pramonių yra tipiški ame
rikiečiai savo papročiais ir 
budu. Čia gyvena, dirba 
ir kartu tose pačiose krau 
tuvėse perkasi maistą: fili 
pinai, japonai, kiniečiai, 
havvajiečiai, korėjiečiai, pu- 
ertorik iečiai, portugalai, 
meksikiečiai ir balti žmo
nės iš viso pasaulio. Pasi
dairyk New Yorko didmies
ty ir ko ten nematysi? Te
kis pat kunkuliuojantis puo
das, kaip ir Havajuose. Tai 
tipiška Amerika.

Plantacijų gyvenimas to- 
kis pat, kaip J V mažuose 
miesteliuose ir kaimuose. 
Čia yra krautuvės, bažny
čios, bankai, kino teatrai, 
mokyklos, pasilinksminimo 
vietos, klubai, saliunai, val
gyklos, viešbučiai, •ligoni
nės, suaugusių ir jaunimo 
organizacijos.

Seniai žvejoja jurų pa
kraščiuose ir upeliuose. Mo-

kad paiituiintiejį ne- 
pasilikdavo abejingi savo 
vargingesniųjų draugų da
liai ; dažnai jie išlaikydavo 
po keletą neturtingųjų, 
duodami šiems patalpą ir 
maistą.

Bet universiteto statutas 
nesiderino su Nikalojaus I 
režimo dvasia. Todėl 1835 
m. liepos 26 universiteto 
autonomija buvo kone visai 
panaikinta. Profesorių ir 
rektoriaus rinkimo princi
pas beliko tik ant popie
riaus; globėjo valdžia su
stiprinta, universiteto teis
mas panaikintas, mokslo 
laikas universitete prailgin
tas; uniforma įsakyta pri
valoma ir už universiteto 
sienų. Studentams prižiū
rėti buvo pastatyti tam tik
ri inspektoriai, daugiausia 
iš kariškių. Inspektoriui da
vus neigiamą atsiliepimą 
apie studento elgimąsi bei 
moralybę, universiteto vy
resnybė negalėjo kelti stu
dento į aukštesnį kursą, 
duoti jam mokslo laip
snio, medalio, etc. Iš sto
jančių - į universitetą pa
reikalauta viso gimnazijos 
kurso baigimo. Baudžiau
ninkų vaikams teleista stoti 
į aukštesniąsias ir aukštą
sias mokyklas tik gavus iš 
švietimo ministerijos pa

terys eina namų ruošą, gim 
do ir augina mažuliukus 
Jaunimas žaidžia, dainuo 
įa, romansuoja ir kuria 
naujas šeimas. Mažyčiai 
vaikučiai turi savo žaidi 
mus. Tai kas čia, ar ne 
Amerika? Ir man jokiu 
budu nesuprantama, kodėl 
Hawajų nepriima į Jungti
nių Valstijų šeimą, kaipo 
49-tą valstybę?

A. Jenkins.

liuosavimą iš savo 
Švietimo ministeris 
visaip
žemesniųjų luomų 
“prabangingos ž i n i j o s,”
kaip pats išsireiškė viena
me slaptame cirkuliare. 
1839 m. mokslo mokestis 
pakeltas iki 100 rublių, o 
1845 m. visai uždrausta pri
imti studentais pamosuo
tuosius valstiečius.

Žiaurias švietimo minis
terijos priemones švelnino 
kiek galėdamas grafas 
Stroganov, buvęs Maskvos 
mokslo okrugo globėjas 
1835-1847 m., gindamas
studentus nuo policijos įsi
veržimų; ne vieną jis išgel
bėjo nuo atidavimo į karei-

nariu Humboldto, protoko
le atsirado Dubeltas, globė
jo uošvis.

1861 m. nuo mokesčio 
atleista tik 18 studentų, 
nors paprastai atleisdavo 
po 150-200; toliau, į uni
versitetą pradėta beįleisti 
tik su bilietais; pagaliau, 
padaryti atskiri įėjimai į 
kiekvieną fakultetą. Tuo 
pat laiku, dėl kilusių sumi 
Šimų, buvo uždarytas Peter
burgo universitetas. Mas
kvos studentai taip pat pra
dėjo nerimti. Ypač bruz
dėjo pirmųjų kursų studen
tai ir lenkai, kurie buvo su- 

Įsimetę į glaudų ratelį. Pra 
sideda studentų sueigos au
ditorijose ir universiteto 
sode; rašomas adresas ca 

'. rui ir prašoma grąžinti aka
deminės laisvės. General 

Plie gubernatorius adresą pa
lankiai sutinka, bet globė 
jas atsisako jį priimti. Daug 
studentų areštuojama; liku
sieji kelia mitingus ir pro-i 
testuoja; įsimaišo vėl poli
cija, areštuoja dar apie 200 
studentų ir daug ką sumu
ša. Pirmas kolektyvus stu
dentų žygis baigiasi liūd
nai. Bet nerimstamą ir to
liau; pasirodo nelegalus la
peliai, atsišaukimai, kvie 
čia visų aukštųjų mokyklų 
studentus organizuotis dar 
glaudžiau.

1863 m. birželio 18 buvo

L- vt.JA. T VX
T~_. .» A , .. patvirtintas naujas umver-vius. Isejęs ls_tarnybos, jis sUtutas Universite.

buvo šiltai proiesonų ir stu
dentų palydėtas ir išrinktas 
universiteto garbės nariu.

Stroganovui pasitraukus, 
universiteto gyvenime pra
sidėjo niūrūs 1848-1854 m. 
periodas. Kiekviena kilni,
gyvesnė pastanga buvo
greitu užgniaužiama. Rin
kimo principas universitete 
buvo visai panaikintas; 
profesorius, dekanus ir rek
torių skyrė ministeris. Kai 
kurios katedros pripažintos 
žalingomis” ir panaikin

tos, pav. filosofijos, valsty
bės teisės; užtat įvesta po
licijos teisė. Profesorių gy
venimas buvo prižiūrimas 
net už universiteto sienų. 
Generalgubernatorius no
rėjo žinoti ne tik kaip pro
fesoriai gyvena namie, bet 
ir kokios jų pažiūros; šie 
pastarieji bijojo besusirink- 
ti po keletą į vieną vietą. Į 
mokslų programą įvesta 
daug karinių dalykų; prieš 
universiteto rumus pastaty
tos dvi armotos. Universi
tetas liko daugiau panašus 
į karo mokyklą, negu į ben
drą mokslų židinį.

Taip truko iKi universi 
teto 100 metų jubilėjaus 
1855 m. Tuoųiet buvo at
statytos universiteto teisės 
pagal 1835 m. statutą.

Prie Stroganovo pradėjo 
atsirasti geresnių profeso
rių humanitariniams ir ju
ridiniams dalykams; bet 
medicinos ir fizikos mate
matikos fakultetai neturėjo 
žymesnių pajėgų. Stroga
novo laikais vaidai tarp ru
sų ir vokiečių profesorių 
buvo nustumti į antrą vietą, 
bet užtat iškilo kova tarp 
senųjų ir jaunųjų profeso
rių. Jaunieji, pabuvę už- 

Įsieny, susimetė į vakarinin-

to tarybos teisės buvo pra
plėstos; inspektorius stu
dentams prižiūrėti buvo 
renkamas profesorių iš sa
vo tarpo; universiteto teis
mui duota teisė nagrinėti 
disciplinarius studentų pra
sižengimus; uniformos ne-

1899 metų rudenį vėl ki
lo sumišimai. Ministeris 
liepė universitetą uždaryti, 
visus laikinai paliuosuotus 
nuo kariuomenės studentus 
—atiduoti į kariuomenę. Iš 
universiteto išėjo apie du 
tūkstančiai studentų.

1905 m. aukštosiose mo
kyklose buvo įvesta autono
mija, bet nebuvo panaikin
tas 1884 m. universiteto 
statutas. Susidarė dvipras
mė būklė, atvedusi Mask
vos Universitetą prie 1911 
m. katastrofos. Ministeriai 
Švarcas ir Kasso nebuvo 
linkę eiti prie naujo statu
to išdirbimo, kuris galuti
nai garantuotų universite
tui savivaldą. Universiteto 
tarybai pateikus naujo sta
tuto projektą, ministeris 
Kasso, atsakymo vietoje, 
pasiūlė universiteto rekto
riui, jo padėjėjui ir prorek
toriui atsistatydinti. Bet 
kartu su rektorato nariais 
įteikė prašymus išstoti iš 
universiteto ir 21 profeso
rius, 91 privatdocentų ir 
laborantų. Universitetas ap
tuštėjo. Ministeris Kasso 
ant greitųjų ėmėsi užpildy
ti vakuojančias katedras, 
skirdamas į jas žmones be 
jokio akademinio stažo. 
1917 m. laikinoji vyriausy
bė atleido visus Kasso skir
tuosius profesorius, bet 
greit po to įvykęs bolševiz
mo perversmas visai pakei
tė Maskvos Universiteto 
darbo eigą. Ners ir su di
deliu vargu, 1917-1918 
mokslo metai buvo baigti 
dar pagal senąsias universi
teto taisykles. 1918 m. va
sarą bolševikų valdžia už
darė juridinį ir istorinį-filo- 
loginį fakultetą, jų vieton

šiojimas panaikintas. Ta- atidarydama so c i a 1 i n i ų
ciau studentų padėjimas 
paliko toks pat suvaržytas, 
jų teisinė būklė nepakitėjo; 
todėl neramumai augo, ir 
studentų reikalavimai perė
jo grynai akademinių rei
kalavimų ribas. Valdžia dėl 
tų neramumų kaltino piktą 
agitaciją, renkamąją in
spekciją ir, ypač, kitatau
čius studentus, lenkus, žy
dus ir kt. Reakciniams val
džios sluogsniams ypač ne
patiko universiteto tarybos 
autonomija.

mokslų fakultetą. Visi pri
vatdocentai, laborantai ir 
asistentai, ištarnavę univer
sitete trejus metus, gavo 
profesoriaus vardą, neatsi
žvelgiant į savo mokslinius 
laipsnius bei darbus. Į so
cialinių mokslų fakultetą 
profesoriais buvo paskirtas 
didelis skaičius buvusių re
voliucijos veikėjų, neturėju
sių jokio nusimanymo apie 
akademini darbą. } univer
siteto tarybą įėjo ne tik mo
komojo personalo nariai,

Nežiūrint i šitas nepalan- ii studentai, ii tamau- 
Teisė lankyti univer-kias sąlygas, į tą trynimąsi 

su valdžios organais, po 
1863 m. universitete atsira
do visa eilė žymių profeso
rių, aukštai iškėlusių uni
versiteto vardą. Progresy
viai augo ir besimokinančių 
skaičius, ir 1914 m. sausio 
12 d. universitetas turėjo 
22,000 studentų ir laisvųjų 
klausytojų.

1882 m. švietimo minis- 
teriu buvo paskirtas grafas 
Delianov, buvęs šešiasde
šimtaisiais metais karštas 
universiteto autonomijos ša
lininkas. Tačiau tapęs mi- 
nisteriu griežtai pakeitė pa
žiūras. Vėl įsakyta nešio
ti uniforma. Profesorių ko
legijos autoritetą pakeitė 
globėjo valdžia. Nuo šio 
laiko Maskvos Universitete

tojai.

siteta
lems. 
tetą užplūdo 
ir po dviejų

duota visiems, vis- 
. . Greitai universi- 

gatvės minia, 
mėnesių uni

versiteto laboratorijų, kabi-
binetų, muzėjų būklė pasi
darė labai liūdna.

(“Židinys” No. 2.)

Pirmą Kartą Pamate

Kartą įžymus kanadietis 
entomologas skaitė paskai
tą apie žiurkių prisiveisimo 
pavojų, šeštos klasės vai
kai klausė matvt su dideliu 
susidomėjimu, o po paskai
tos vienas iš jų parašė lek
toriui padėkos laiškutį, ku
rį baigė sekamai:

“Mes nei nežinojome į 
ką žiurkė panaši kol tamsta 
čia atvykai.”

prasideda nuolatiniai, chro- -----------------------------------
niški sumišimai, dėl kurių Pakalbinkim draugus ir 
nekartą tekdavo uždaryti išpažįstamus užsisakyti “Ke- 
universitetą, areštuoti, iš-Jeivj”. Kaina metams $4.

I
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Moterų Skyrius

Nepaprastos Medžiagos
Prieš keliasdešimt metų ir oro. Naudojamas vyrų 

niekas negalvojo, kad mes kostiumams, suknelėm, vy- 
dė vėsime rubus, padarytus'ių kojinėm, sporto rūbam,* 
is anglies, oro, vandens ir vaikų rūbam, blanketam ir 
natūralinių dujų, kad puo-’kt.
Šime langus užuolaidom, Geros savybės: Lengvai 
kurios padarytos iš smėlio, plaunasi, greit džiūsta, ne- 
borakso, molio ir kalkak- siglamžo, šiltas ir lengvas, 
menio. Iš tiesų, sunku pa- nebijo saulės, kandžių ir
tikėti, kad kokia nors me
džiaga gali buti išausta ne 
iš linų, vilnos ar bovelnos, 
bet iš siūlų, kurie pagami
nami iš smėlio, anglies, 
vandens ir dujų! Tačiau 
taip yra. Visi dirbtiniai 
(sintetiniai» audiniai, kaip 
antai akrilonas, nylonas, 
orionas, fiberglass ir kt., 
kurie dabar labai paplito 
rinkoje, yra gaminami iš 
neįtikėtinų dalykų . Tam 
tikra masė, kurioje yra ži
balo, druskos, kukuruzų 
(kornų), dujų ir kitų daly
kų, yra specialiais prietai
sais spaudžiama per mažas 
skylutes, ir ji stingdama su
šąla i plonus siulus. Tuos 
siulus visokios mašinos da) 
apdirba, kol pasidaro stip
rus, lankstus ii- plonas siū
las visokiems audiniams 
austi.

Dirbtiniai audiniai vis 
daugiau įsigali rinkoje. Jie 
paprastai maišomi su vilna 
ir medvilne, bet pasitaiko 
ir grynų sintetinių audinių. 
Pavyzdžiui, fiberglass, iš 
kurio daromos užuolaidos, 
yra su nieku nčmaišornaB.

Dirbtiniai audiniai pasi
rodė daugely atvejų geres
ni už natūralinius, tai yra, 
už vilnos ir medvilnės audi
nius. Jie yra stipresni, il
giau dėvisi, nesiglamžo, 
greit išdžiūva, labai gerai 
plaunasi. Tačiau jie turi ir 
kai kurių trukumų. Netin
kamai užlaikant dirbtinius 
audinius, galima greitai 
juos sugadinti. Pravartu 
yra žinoti, iš ko dirbtiniai 
audiniai gaminami, kuriam 
tikslui jie naudojami ir kas 
jiems kenkia. Tuomet mo
kėsime ir tinkamai juos už
laikyti.

Daugiausiai rinkoje pa
plitę 
šie;

Acrilanas

pelėsių.
Trukumai: Dega kaip

medvilnė. Neprosyti karš
tu prosu, nes pasidaro ne
tvirtas. Gaunamas ne vi
sose spalvose. Turi daug 
elektros, todėl drėgnam ore 
akrilano medžiagos pritrau
kia dulkes, plauKus ir kito
kius lengvus nešvarumus. 

Dakronas
Gaminamas iš žibalo, na

tūralinių dujų, oro ir van
dens.

Naudojamas vyrų ir mo
terų rūbams, marškiniams, 
apatiniams baltiniams, kak
laryšiams, vyrų kojinėm, 
nertiniam (sweaters) ir 
minkštiem baldam.

Geros savybės: Gerai 
plaunasi, greit džiūsta, ne
siglamžo, atsparus kandim 
ir pelėsiam, yra stiprus.

Trukumai: Tirpsta aukš
toj temperatūroj. Negali
ma plauti karštame vande
ny. Neprosyti kaistu pro
su. Nesugeria prakaito. 
Turi elektros.

Fiberglass

ANGLŲ ELIZABETH PO - KOTUOS LIETUMI

f
Anglijos jauna karelienė Elizabeth II lankėsi Škotijoj, 
kur ji tarp kitko apžiūrinėjo naujai pastatytus gyvena
mus namus. Užėjus lietui karalienė pasislėpė po didžiu
liu lietsargiu, po kuriuo betgi yra \ietos tik lietsargio ne
šėjui ir karalienei.

būrio prekyvietėje pardavei MYK0L1S:
savo žmoną už 5 šilingus, o ĮTĮ < A 1 • •“■ IPto Mano Akinius
sale) žmona buvo parduotai 
tik už G pensus, ta; reiškia,!

(žiupsnelis Urisiiniuinią)

už pusę šilingo.
Apie

(Tęsinys) |ir
valandą stebėjęs,

pelenus,
* įpylė. Nuo

kuriuos man 
šios valandos 

bėgioti apie bu-- , .T nepatariu bėgioti apie bu-
Kodėl Paklydę Ua.bminklu kail> vaikai
nės Keliauja Ralu?\r.e pamatė. Buvau Paarti, £

kaū galėtų išsiskirstyti vaiz- , . . * , '- 4i T.- . -• i-i » liiabar įvedu darbo normas!
Uei nustatytas darbas atlik
tas su nedideliu kaupu, bet 
kurią valandą galima grįžti

Nuo senų laikų pastebė- duodami dirbančiu 
ta, kad paklydę žmonės ke- visi užbėgo už arti 
liauja ratu, patys to nejaus
dami ir manydami, kad ei
na tiesiai. Taip paste-

kad jei žmogui užriši 
tai jis vaikščios ratu. 

Kodėl taip yra?
Aiškaus atsakymo į tai 

nėra. Vieni aiškina, kad 
'žmogaus kojos yra nevieno-

beta,
'akis,

Geros savybės: Lengvai:džiovinti elektrinėse džio- 
plaunasi, greit džiūsta, yraivinimo mašinose, nes jų 
labai stiprus, elastiškas, ne
bijo ugnies, kandžių, pelė
sių ir prakaito.

Trukumai: Nuo saulės
blunka ir daros 
Yra šaltas ir 
drėgmės. Plauti tik nekarš: 
tam vandeny ir prosyti iš 
blogos pusės su nekarštu 
prosu.

Orionas

pat

dėl to 
sto vėju

sios pervažos budelės. Lyg
tyčia, šalia budelės stovėjo
stulpas. Galvą pakėlęs * į
viršų, akimis stebėjau kaip
buiys žmonių pasislėpė už
kampo. Lėtai nuėjau prie
kito stulpo. Žmonės gavo1 T> i .kailu išsiusiu i VokietijosBuvo bu-, , . .v , ' .< • * : ♦... - ! labukus! Man ateinant, neišbėgti peranksti ir . . •

.. m , . kas sėdės, tas privalo ir se-nepaveluoti. Taip kombi-, ... ’ , , v . . , .r 1 ,deti, o ne skubiai šokti prie

darbo. Jus galite nieko ne

budelę apibėgti, 
tina

nestiprus.
nesugeria

Sukne-
marški-

užuolai-

Lensrvai

temperatūra yra peraukšta.
Jie taip pat lengvai dega, 

kai juos paliečia liepsna.
Daugely atvejų jie dega rasčiausių gyvūnėlių judėji

mo ilgumo ir stiprumo. Il
gesnė ir stipresnė koja daro nuoti didesniam žmonių 
didesnius žingsnius, o kita J riui buvo tikrai nelengva, 
koja mažesnius, ir tokiu bu- Kiek pastovėjęs grįžau 
du gaunasi ratas. Gal tas prie pirmojo—žmonės vėl 
butų ir tiesa, jei ne tas fak- apibėgo budelę, 
tas,
ore
skraidžioja i atu. Reiškia, 
čia ne kojos kaltos, bet kas
kita.

Mokslininkai pastebėjo, 
kad mažytės amebos (vie
nos ląstelės gyvūnėliai) 
plaukioja vandeny ratu.
Taip pat stebint kitų pap-

greičiau kaip natūraliniai'mą pastebėta, kad jie juda 
audiniai, bet užtat jų stip-katu. Atrodo, sako moksli-
rūmas, lengvas plovimas ir 
r.esiglamžymas atsveria blo
gąsias ypatybes.

KIEK KAINUOJA 
ŽMONA?Gaminamas iš anglies, 

kalkakmenio, žibalo, natū
ralinių dujų, vandens ir 
oro. Naudojamas apsiaus
tams, kostiumam; 
lems, nertiniams, 
niams, bliuskom, 
dom.

Geros savybės:
plaunasi, greit džiūva, ne 
bijo saulės, kandžių, pelė
sių, yra šiltas ii- lengvas.

Trukumai: Dega kaip
medvilnė. Nuo karšto pro
so daros nestiprus. Turi
daug elektros. Neplauti

^•karštam vandenv.

Gamir.amas iš smėlio, 
borakso ir molio. 

Naudojamas užuolaidom, 
draperijom, casement eloth.

Geros savybės: Nebijo 
ugnies, lengvai plaunasi, iš
džiūsta nepaprastai greitai, 
nebijo saulės, pelėsių ir 
kandžių. Jo prosyti visai ne
reikia. Tai yra ideališka 
medžiaga užuolaidom ir 
draperijom, bet kadangi
nesitraukia ir visai nesuge-Į 
ria drėgmės, tai kol kas dar 
nenaudojama rūbams siūti. 

Nylonas
Gaminamas iš anglies, 

oro, vandens, žibalo, kornų
dirbtiniai audiniai yra nuograužų, medvilnės sėk

lų žievių ir njaturalinių du
jų. Vartojamas baltiniam, 
kojinėm, kaklaryšiam, leng- 

ang- viem rūbam, užuolaidom, 
žibalo, nertiniam (sweaters) ir 

vandens minkštiem baldam.

Jis
lies, kalkakmenio, 
natūralinių dujų,

Vicara
Gaminamas iš komu.

gam mamas iš

LAIMINGI TĖVAI. Sl’NUS GRĮŽTA

Šiomis dienomis nemažai Amerikos tėvą džiaugiasi išgir
dę, kad ju sūnūs belaisviai pradeda grįžti iš bolševiką ne
laisvės Korėjoj. Viena tokia laiminga tėvą pora matosi 
paveiksle, tai yra Mr. ir Mrs. G. H. Morrison iš Rurling- 
toa, Iowa. Ją sūnūs korporalas Richard buvo tarpe pir
mąją belaisviu, kuriuos bolševikai išmainė Į savuosius 
beteisy i os.

iš darbo namo, važiuoti pas 
šeimas ar į kaimus maisto 
pasirūpinti. Tačiau paga
vęs mane apgaudinėjant, 

į knygą, o po trijų

gaunasi

Užrašų
kad lakūnai, paklydę į knygelėj lyg rašiau, o pats 
su lėktuvais, taijf patjstengiausi suvaldyti besi

veržiantį juoką.
Taip aš juos 

apie visą ketvirtį 
priversdamas greitai 
šen ir ten. Nusibodus nuė 
jau toliau liniją apžiūrėda
mas.

Geležinkelis sukosi. Dar
bininkams buvo būtina man 
užbėgti už akių. Stengiau
si nepastebimai stebėti, kas 
darysis prie budelės. Varg
šai, suaugę rimti vyrai gavo 
miško tankme bėgti man už 
akių. Girdėjau, kaip skam-

Atrodo, kad šiais laikais 
klausimas, kiek kainuoja 
žmona, yra kvailas, nes 
žmonos juk nepardavinėja
mos. Tiesa, Amerikoje žmo 
nos neperkamos, bet teisė
jas gali pinigais įvertinti, Inors 
kiek žmonos meilė kainuo-id

Vartojamas apsiaustams, 
suknelėm, kojinėm, balti
niam ir blanketam.

Geros savybės: Šiltas ir 
minkštas. Nesitraukia ir 
nebijo kandžių. Sugeria 
drėgmę ir sumažina elek
trą kitų audinių, su kuriais 
jis maišomas. Yra piges
nis už kitus dirbtinius au
dinius.

Trukumai: Dega kaip
vilna. Jis nėra toks stip
rus kaip kiti sintetiniai au
diniai ir greičiau nusidėvi.

Dynelis
Gaminamas iš natūrali

nių dujų, druskos, vandens, 
oro ir kalkakmenio. Var 
tojamas kostiumam, sukne 
lėm, kojinėm, baltiniam ir 
blanketam.

Geros savybės: Nesitrau
kia, nebijo ugnies, gerai 
dėvisi, nebijo kandžių ii 
pelėsių, stiprus ir šiltas, 
nors lengvas.

Trukumai: Jeigu nesu
maišytas su rajonu arba na
tūraliniais siūlais, tai labai 
bijo karščio ir turi daug 
elektros. ♦

Kaip matome, beveik vi
si dirbtiniai audiniai (iš
skyrus fiberglass) bijo auk
štos temperatūros ir todėl 
juos reikia plauti tik su šii
tu vandeniu. Jų negalima

ja. Juk pasitaiko bylų, kur 
vyras skundžiasi, kad jam 

S “pavogė jo žmonos meilę.” 
Teisėjas ne tik duoda “di- 
vorsą,” bet apvogtajam pri
teisia iš vagies pinigų už 
meiles pavogimą.

Afrikoje žmonos ir šian
dien pardavinėjamos. Žmo
nų kainos yra labai nevie
nodos. Vienur jos labai 

kitur žmoną gali

ninkai, kad visi gyviai, ku
rie juda. linkę judėti ratu.

Kai akys nemato, orien
tacija susilpnėja ir žmogus 
pameta kelią, tuomet žmo
gų veda tam tikras instink
tas eiti ratu. Tai yra pa
grindinė judėjimo kryptis. 
Laukiniai žvėrys, jeigu jie 
taip ilgai persekiojami kad 
nuvargę ir baimes veikiami 
praranda orientaciją, taip 
pat pradeda bėgioti ratu, 

bendrai imant žvėrys 
rečiau pameta kelią, 

negu žmonės.

JEI NETIKĖČIAU . . .

bėjo jų ant pečių 
ir sunkus

aug

Užgniaužčiau saulę rankoj, 
Uždegčiau ramią naktį.
Jei netikėčiau, kad rytoj 
Bus širdžiai lengviau plakti.
Užliečiau žvaigždes rašalu. 
Kuriuo nūn plunksną vilgau. 
Jei nebelaukčiau laisvės. 
Kurios taip pasiilgau.

nusipirkti UŽ pačius niekus. Užželdinčiau veja dirvonus.
aukštos,

Viena anglė iš Libano pa- 
akoja, kad jos kaina ten 

buvo 10.000 svarų, kas 
amerikoniškais pinigais 
skaičiuojant butų $28,000. 
Tokią sumą jos tėvams su
mokėjo jos vyras prieš pat 
\ edybas.

Naujojoj Gvinėjoj, kai
Kuriose srityse, nuotakos 
pardavinėjamos po 1,000 
svarų arba po $2,800. Tai 

ra nemenka suma, kurią 
ne kiekvienas vyras gali su
mokėti.

Kylant pragyvenimo kai
noms, kyla ir žmorrti kai
nos. Nigerijoj vietinė neg 
rų taryba nutarė uždėti 
žmonų kainoms “lubas” ir 
nustatė, kad negalima par
duoti žmonos brangiau kaip 
už 20 svarą arba $56. 
Ugandoje lubos nustatytos 
tokios: negalima reikalauti 
už nuotaką daugiau kaip 5 
galvijus, 5 ožkas ir 1 svarą 
arba $2.80. Tėvai, kurie 
nepaiso lubų ir prašo už 
nuotakas daugiau, gali bu
ti baudžiami.

Pardavinėti žmonas ir 
nuotakas nėra vien laukinių 
ar negi-ų paprotys. Dar 
pereitame šimtmety Angli
joje žmonų pardavinėjimas 
buvo gana populiarus. 1820 
metais vienas vyras Canter-

Kurie dabar taip išpurenti,
Jei patikėčiau, kad dėl to 
Pradėsiu žmoniškai gyventi.
Pamilčiau savo priešus. 
Priglausčiau prie krutinės 
Jeigu žinočiau, kad šios kančios 
Jau bus man paskutinės.

VL. NEŠUKAITIIS.

FILMŲ ŠVENTĖJE

Pietą Prancūzijoj, (’annes 
mieste, kasmet ruošiama fil
mą šventė, kuri sutraukia 
žymiuosius Europos ir net 
Amerikos artistus ir rašyto
jus. Paveiksle matosi žino
mas prancūzą rašytojas Jean 
Cocteau ir dailininko Picasso 
žmona Fancoise.

veikti, bet darbas turi buti 
atliktas! Penktadieniais pu
sė geresnių darbininkų va
žiuos namo, o likę važiuos 
šeštadienio popietį. Be lei
dimo pavėlavimas ar neat
vykimas bus įrašomas i

valandos. kn^- įmones, netu.m- 
bė«ti C1US PastabŲ- neužilgo leisiu 

apmokamų atostogų.
Darbininkai buvo tikrai 

nustebinti ir gyvai nagrinė
jo mano naujai įvestą tvar
ką. Dėl padarytų “padė
kojimų” jautėsi tikrai ne
smagiai. Nuostabu, bet po 
to daug kas pasikeitė. Vi
si užšąlę darbai išsijudino. 
Įrankiai buvo sunumeriuoti, 
pakeisti jų nebuvo galima, 
o už “dingusius” kiekvienas 
,pats buvo atsakomingas. 
Visi dingę daiktai netikėtai 
atsirado.

Pamačiau, kad ir blo
giausias žmogus, kai su juo 
elgiamasi kaip su garbingu 
žmogumi, ima iš pagrindų 
keistis. Tinginiai pasidarė 
geri darbininkai, kiti dar 
pranašesni. Nebebuvo be
reikalingo stumdymosi ir 
barimosi — kiekvienas ven
gė patekti į pastabų knygą.

nesami
kabliaiĮrankiai 

(nagai), 
stulpus.

Buvo tikrai skaudi baus
mė. Mačiau kaip už krei
vės skubiai rioglinos! i stul
pus. Prisiartinęs radau vi
sus dirbančius. Raudoni, 
nrakaituoti veidai, vos val
dėsi neatgaudami kvapo, 
gal mintyse mane keikda
mi.

Darbininkai nepasiliko 
man skolingi. Kitą dieną 
gaminantis pusryčius įmetė

kuriais lipdavo į

Žmonių buri suskirsčiau
man gera pelenu sauja. . . J grandimis, kurioms rimtės-

Rengiantis į darbą, pra-!niuf. žmoneIs ,v>"
sidėjo h-airąs skundai: vie-:esnla‘t- LgK? 1OTnkau

sau padėjėju (vyresniu dar-

nam pavogė reples, kitas 
nerado diržo (į stulpus li
pant prisirišti), trečiam . 
trūksta net nagų( kablių).

bininku).
Greitai gavau iš Rygos 

kito pagyrimą, ne- 
syKstejo ių ir Vilniaus ge- 

Grįžus iš darbo, pas ma-jležinkelių valdyba, 
ne pradėjo lankytis žmonės *

Tuo metu Vilniaus krašte 
ėmė reikštis komunistų par
tizaninė veikla. Parašiutais 
nuleisti rusai gyvendavo gi- 

rinkę tokie “bydlo” (gal-jriose. Jie minuodavo gele- 
vijai), kad man, kaip inte- žinkelių linijas, sprogdin- 
ligentiškam žmogui, bus la- davo traukinius, užpuldinė- 
bai sunku. Užbaigęs visus

su visokiais reikalais: len
kų kavalerijos puskarinin
kis pasisiūlė man padėti 
tvarkytis. Girdi, čia susi-

avo komplimentus, pasisiū
lė pranešinėti, ką darbinin
kai daro ir ką apie mane 
kalba. Buvau labai nuste
bintas. Nuo šnipinėtojo at
sisakiau pridurdamas, kad 
kas man reikalinga, aš pats 
mokėsiu patikrinti. Kitą 
dieną atsirado ir daugiau 
oranešinėtojų, kurie save 
aukščiau laikė, kaip toji 
“chamų bydlo.” Vieni pei
kė savo draugus, stengda
miesi save iškelti aukščiau 
kitų. kiti įžūliai pataikavo, 
vadindami mane tik “pan 
kerovvnik,” ir daug kartų 
per dieną sveikindami.

Ketvirtą dieną sulaikiau 
bet kokį darbą. Pagal nu
statytą tvarką, darbininkai 
rikiuodavosi kaip kareiviai, vau
Tą dieną pasakiau, kad nuo 
šios valandos keičiu esamą 
darbo tvarką. Darbas pra
sidės pusė aštuntos ir tam 
laikui visi turi buti pasiren
gę. Padėkojau už druską

davo stotis, plėšdavo vietos 
gyventojus. Be jų Vilniaus 
krašte atsirado lenkų “Bal
tojo Erelio” partizaniniai 
daliniai. Iš pradžių į juos 
vokiečiai nekreipė dėmesio 
ir dargi nelegaliai parduo
davo jiems amunicijos, su 
sąlyga, kad jie kenktų lie
tuviams. Iš kitos pusės vo
kiečiai ragino lietuvius mo
bilizuoti vyrus savo krašto 
sienoms ginti ir kovoti su 
lenkų partizanais. Vokie
čiai tikėjosi vėliau tuos lie
tuvių dalinius panaudoti 
Rusijos fronte.

Vieną dieną gavau iš Vil
niaus pranešimą, kad tarp 
Pabradės ir Lintupio šalia 
geležinkelio yra išversti te
lefono stulpai. Skubiai ga- 
---- garvežį. Mus šį kartą
lydėjo du vokiečių atsargi
niai būriai. Nuotaika buvo 
visų įtempta, nes apie par
tizanų veikimą buvome 
daug girdėję.

(Bus daugiau)

I
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Šnipai ir Diplomatai

Žinomas Sovietų Rusijos 
diplomatas Dekanozovas 
(žinomas ir Lietuvos oku
pacijos reikale) dabar pa-

2,000,000 Be Kortelių
Rytinėj Vokietijoj komu

nistų vyriausybė skelbia, 
kad po gegužės 1 d. du mi
lionai žmonių—darbdaviai,

skiltas Gruzijos vidaus rei-.namų savininkai, advoka 
kalų ministeriu (politinės tai, daktarai, amatninkai ir
policijos vadu). Diplomą 
to skyrimas politinei polici-

panašųs—neteks racionavi- 
ino kortelių. Jie turės pirk

iai vadovauti rodo, kad Ru- ti maistą laisvoj rinkoj ir 
sijoj diplomatai ir žvalgy- mokėti dvigubai ar trigubai 
bininkai yra labai giminin- brangiau, kaip dabar moka 

pagal korteles.gi amatai.

Peronas Baudžia

Argentinos diktatorius 
Peronas išleido Įsakymą, 
pagal kurj vartotojai (pir
kėjai )' bus baudžiami po 
100 pezų arba po mėnesi 
kalėjimo, jei jie neapskųs 
krautuvininkų, kurie ima 
aukštesnes kainas, negu 
valdžios nustatyta. Jau ar
ti tūkstančio krautuvininkų 
sukišta i kalėjimus už kai
nų kėlimą.

Irano Armija
Irane eina varžytynės 

tarp monarcho (šacho) ir j 
premjero Dr. Mossadegh 
šalininkų. Varžytynės ei
na dėl to, kas vadovaus J 
Irano armijai. Dabar ar
mijos vadu skaitomas mo
narchas, o premjeras bijo, 
kad kada nors šachas su 
kariuomene ji pavarys nuo 
valdžios. Todėl jis nori, 
kad armija butų 'vyriausy
bės vado rankose.

LeGAY ŠEIMA IŠKĖLĖ DŽIAUGSMO VĖLIAVĄ

Leonminster, Mass., LeGay šeima, kai išgirdo, kad jų sū
nūs Donaldas grįžo į laisvę Korėjoj iš bolševikų nelaisvės, 
iškėlė džiaugsmo vėliavą. Kaimynai ir draugai susirinko 
pasveikinti šeimą su sunaus laimingu grįžimu iš nelaisvės.

! BALF’o pašalpoms tvarkyti [Jos. Daniels, Mahanoy City, 
Vokietijoje buvo įgaliotas ~ 
tas pats p. Zunde, bet dėl 
tūlų netikslumų pernai jis 
buvo iš tų pareigų pašalin
tas. Išrodo, kad dėlto p.
Zunde ir nutarė rinkti au
kas be BALF’o priežiūros 
ir pirkti Vokietijoj namus 
ar dvarus.

Jis gali daryti kas jam 
patinka, bet aš savo šalpos 
neskaldysiu ir pavieniams 
asmenims aukų neduosiu.
Aš aukojau ir aukosiu tik 
per BALF’ą, kuris ne .dva
rus perka, bet padeda 
tiems, kurie badauja ir ne
turi kuo apsirengti.

Aukotojas. PAKISTANE VALDO
NAUJA VYRIAUSYBE

Maikio ir Tėvo Kraitis

PARDUODU SMUIKĄ
Parduodu gerą, labai seną smui

ką. Kreiptis pas Frank Kusleiką. 
Sekmadieniais j namus, 389 Front 
St., Manchester, N. H., o šiokiadie
niais į kirpyklą (barbernę), 131 
Central St. (17)

Parsiduoda Biznis
Del senatvės parduodu mėsos ir 

valgomu daiktą krautuvę. Lietuviš- 
jka apylinkė, biznis eina jau 35 mo
tai. Kreiptis: (19)

Peter Waletit,
100 Perry St.,

Stoughton, Mass.

Pa.; Geo. Ruskys, Sask., Cana
da; J. Kaselinas, Branford,
Conn.; J. Orbon, Hyde Park,
Mass.; D. Yucknas, Hampton,
N. Y.; P. Dabulis, Cleveland,
Ohio; J. Lavickas. Waterbury,
Conn.; Mrs. E. Barris, So. Bos
ton, Mass.; A. Petronis, Man
chester, Conn.; F. Urbonas,
Pawtucket, R. L; F. J. Mockus,
Aberdeen, Wash.; Mrs. A.
Grab!ewsky, CKfton, N. J.;O.
A. Ellies, Detroit, Mich., ir A.
(tartas. Toronto, Canada.

Visiems parėmusiems laik-; ,, . . ... .. . • j- • - I * a ieškau savo pusseseres Elzės
rasti aukomis, širdingai dėko- Draskiniutės <po vyru DauKilieoės), 

Į kuri gyvena Kanadoje, Montrealyje. 
Ji pati ar ją žinantieji praneškite

PAIEŠKOJIMAI

jame.
Administracija. adreesu:

Juozas Draskinis, 
197 W. Second St., 

So. Boston 27, Mass.

APSIVEDIMAI
Pereita savaitę Pakistane 

Mus, skaitytojai, ats.nauj.n- susjdarg ’ nauja
kūno- priešakyje stovi Mo-Maiklui su Tėvu dovanų. i *.• f t, . •

Mrs. J. Kondrot iš Kenosha, ham™*d Ah’ buv?s Pakls-
VVis., prisiuntė $2. tano ambasadorius Wash-

Pietų Afrikos Respublika

Pietų Afrikos nacionalis
tu vadas D. F. Malan, lai
mėjęs rinkimus, žada pa
skelbti Pietų Afriką res
publika ir ištraukti ją iš 
Britų Tautų Bendruomenės. 
Malanas sako, kad respub
lika bus paskelbta tada, ka 
da jis skaitys laiką pribren
dusi tokiam žygiui.

Korėja Protestuoja
Pereitos savaitės gale 

tūkstantinės minios Seoul ir 
Pusan miestuose pietinėj 
Korėjoj (lemOnStravO 1? 

reiškė protestą prieš keta- 
mą Korejos suskaldymą. 
Korėjiečiai reikalauja, kad 
jų šalis butų sujungta Į vie 
ną valstybę ir kad nelai
mingas krašto padalijimas 
pagal 38 paralelę butų 
baigtas.

Kyšininkai Meksikoje*

Meksikoje išleistas įsta
tymas, kuris griežtai drau
džia valdininkams imti ky
šius, nors nuo senų senovės 
valdininkai ten imdavo ky
šius ir tą skaitė visai nor
maliu dalyku. Pagal nau
jąjį įstatymą visi valdinin
kai turi parodyti vyriausy
bei visas savo pajamas ir, 
jei kas pasirodys turįs ne 
legališkų pajamų, bus bau
džiamas.

Prancūzų Streikas

590 streikuojančių darbi
ninkų Paryžiuje pereitos sa
vaitės gale įsiveržė į vai 
džios vedamą Renault au
tomobilių dirbtuvę ir oku
pavo vieną dirbtuvės dalį. 
Streikininkams vadovauja 
parlamento atstovas komu 
nistas Roger Linet.

lygių teisių. Jaučia ir dre-Įtokie balsai nėra gausus ir 
1 a iš anksto bijodami tos iu niekas neklauso.bijodami 
dienos, kada milionai neg
rų pakels savo balsą ir gal 
būt pakels savo kumštį už 
savo lygias teises. Tik bai
mė .jungia visus baltuosius, 
angliškai kalbančius ir af- 
rikanderius. Tik mažos bal
tųjų žmonių grupės kelia 
balsą už naują, padorią ir 
žmonišką politiką santy
kiuose su milžiniška betei
siu negrų dauguma. Deja,.

JU
Pietų Afrikos nacionalis

tai valdo tą milžinišką 
kraštą nuo 1948 metų. Jų 
naujas laimėjimas rinki
muose reiškia, kad griežta 
rasių segregacijos politika 
bus tęsiama, o tai reiškia, 
kad anksčiau ar vėliau su
sikirtimai tarp negrų dau
gumos ir valdančios baltųjų 
mažumos bus neišvengiami.

—St.

John Dargis iš Dearlx>rn. 
Mich., prisiuntė $1.75.

Po $1:50 prisiuntė: W. Ja
kubauskas, N e w Britain, 
Conn.; A. Vyšniauskas, Onta
rio, Canada; Wm. Norwill, 
Chieago, Ilk, ir J. Gudelis, Ros- 
lindale, Mass.

Po $1 prisiuntė: M. Barkaus
kas. Oakville, Conn.; T. Jan
kauskas, Chieago, Ilk; J. Ma- 
chonis, Moundsville, W. Va.; 
Wm. žemaitis, Cochrane. Ont., 
Canada; A. Cibas, Welland, Ca
nada; P. Macys, Woodhaven, L. 
I., N. Y.; A. Masteika, So. Bos
ton, Mass., Mike Bartulis, On
tario, Canada; S. Shileikis,

mgtone.
Nauja vyriausybė keta 

artimai bendradarbiauti su 
Amerika ir kitomis Vaka
rų valstybėmis ir tarsis su 
tomis valstybėmis dėl ben
dro gynimosi. Šalia to nau
ja vyriausybė bandys gauti 
iš Amerikos paskolos for
moje maisto

Ieškau merginos nuo 17 iki 20 
metų amžiaus, kuri mokėtų virti. 
Rašydamos, įdėkit fotograliją ir pa
rašykit, kaip mokat, angliškai ir lie
tuviškai. Aš esu 65 m. (ls)

J. B. Liuson,
26 Maujer St.,

Br.joklyn 6, N. V.

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
mergina ar moterim mano amžiaus 
(58 metų). Platesnių žinių suteik
siu per laišką. Rašyti: (18)

' A. F.,
5327 Chancellor St., 
Philadelphia 32, Pa.

Biblijos Tyrinėtojų 
Garsinimas (13)

Pasiturinti viduramžė moteris pa
ieško apsivedimui draugo, tokio, ku
riam atsibodo dirbti ir norėtų apsi
gyventi iarmoje. Rašyti: (18)

Mrs. P. Sh.,
636 E. Broadway,

So. Boston 27, Mass.

Paieškau sau draugės nuo 56 iki 
62 metų amžiaus, 5 pėdų ir 5 colių 
aukščio, 180 svarų, pilno sudėjimo, 
■Begeriančios. Su laišku atsiųskit at
vaizdą. Laiškus rašyti adresu:

Joseph Burdules,
R. D. 6, Stewartswell 

(Highway Line)
Irwin, Pa.

(17)

Bendro Darbo Ardytojai
Mus pasiekia iš Vokieti

jos atsišaukimai, kad padė
tume nupirkti Diepholzo 
gimnazijai rumus. Jie esą 
tėvo Bernatonio ir p. Zun
dos jau užpirkti, ir jei vi
suomenė to “drąsaus” jų

butų siunčiamos per pašali
nį asmenį, o ne per BALF, 
aiškiai parodo, kad norima 
išvengti kontrolės.

Šitoks kelias pinigams 
rinkti yra ne tiktai įtarti
nas, bet jis ardo musų vie-

Apaštalas Povilas, savo puikioje 
paskaitoje apie prisikėlimą, parodo, 
kad gyvenimo viltis anapus kapų 
yra ne kas kitas kaip Kristaus Ka
ralystė. Jo pasakyta, kad Kristaus

Westfield, Mass.; Mrs. A. Stoš-Jka™,1iavi'n? a.nt tikslas yra
_ -»<■ L u v- i Prikelti mirusius ir sunaikinti mirtj.kus, Montello, Mass.; Mrs. >el- Štai io žodžiai: “Jis (Kristus) turi
lie Paltina. Nashua, N. H.; C. karaliauti iki Jis padės visus neprie- 

_ _IT tebus po savo kojomis. Paskuciau-J. Martin, Detroit, Mich.; \\ m. šieji neprieteli bus sunaikinta mir-
Daniels, Brooklyn, N. Y., ir 1 Kor. 15:25, 26.

ls to pasirodo, kad Jėzaus pasida
vimas priešams prikalti Ji ant Icry- 

p j žiaus, nebuvo Dievo tikslų nepavy- 
kimas. Tatai nereiškė pavertimą į 
nieką Dievo nutarimų; tatai nereiš
kė kad jau saumylumas nugalėjo 
meilę. Reikia suprasti, kad tai buvo 
reikalinga dalis dieviškąjame plane, 
Kuriuo eirinni u u.jJė mC S p—sR—ikt.žj 
ir mirštančioji žmonija bus sugra 
žinta į santaiką su Sutvertoju ir 
galės gyventi per amžius. Tuo pa
sirodė pradžia dieviškos meilės nu
galėjimo saumylumo.

Vienok jau praėjo -devyniolika

Įmokėti pinigai žusią. Ir jie 
prašo aukų, tik ne per 
BALF’ą, bet per kun. Ka
počių, o šis jau persiusiąs 

Balandžio 15 d. Pietų gauti lygias teises su baltai- pinigus “tėvui” Bematoniui 
Vokietijoje.

Tai reiškia, kad musų vi-

žygio neparemsianti, tol nybę jr dar.

Pietų Afrikos Malan Laimėjo Rinkimus

siais gyventojais. Negrai 
ir kiti spalvuoti gyventojai 

muose varžėsi dvi baltųjų turi gyventi griežtai atskirti, j suomenė statoma jau prieš

Afrikoj įvyko svarbus par
lamento rinkimai. Rinki-

gyventojų partijos—nacio
nalistų (“afrikanderių”) 
partija, kurios priešakyje 
stovi rasistas Dr. Daniel 
Francois Malan ir “unionis- 
tų” partija, kurioje vyrau
ja angliškai kalbantieji bal
tieji gyventojai. Rinkimus 
laimėjo nacionalistų parti
ja, ji turės parlamente £pie 
30 balsų daugumą.

Pietų Afrikos nacionalis
tai yra olandų kilmės bal
tieji kolonistai, kurie kalba 
“afrikanderių” kalba (olan 
dų kalbos tarme). Tos par
tijos tikslas yra padaryti 
Pietų Afriką “nacionaline 
valstybe” ir griežtai atskir
ti vietinius juoduosius gy
ventojus, kad jie net neban
dytų siekti lygių teisių su 
baltaisiais žmonėmis.

Pietų Afrika turi 1,500, 
000 gyventojų olandų kil
mės, turi apie vieną milio
ną angliškai kalbančių bal
tųjų žmonių ir turi 8,500,- 
000 gyventojų negrų. Be to 
ten yra 1,100,000 gyvento
jų maišyto kraujo (baltųjų 
ir negrų mišinio) ir 350,- 
000 indų gyventojų.

Pagal nacionalistų pasi- 
mojimą juodieji, maišyto 
kraujo ir indai gyventojai 
neturi turėti jokių pilietinių 
teisių ir net neturi bandyti

Jie ir gyvena griežtoje seg-} Įvykusį faktą, ir ji gąsdina- 
regacijoje. ma, kad jeigu neprisidės,

tai viskas žus.Juodieji žmonės ir kiti 
spalvuotieji gyventojai gy-
vena susikimšę priemies- rumams už irkti? Jl€ 
ciuose; pe neturi mokyklų,, . . ...
ligoninių ir jokios sociali 
nės apdraudos; juodieji gy
ventojai negali nakčia ap
leisti savo gyvenamų vietų 
be ypatingo policijos leidi
mo; juodieji negali eiti i 
baltiesiems skirtas viešąsias 
vietas, kaip tai pašto įstai
gas, gelžkelių stotis ir pan. 
Juodieji gali eiti tik i tokias 
viešas vietas, kurios yra 
skirtos juodiems žmonėms. 
Žinoma, juodieji neturi jo
kių pilietinių teisių, neturi 
teisės organizuotis i unijas 
ir pan.

Juodieji žmonės pietų 
Afrikoj dirba visus sun 
kiuosius darbus žemės ūky
je, kasyklose ir dirbtuvėse, 
bet jų uždarbiai yra žemi. 
Jie negali streikuoti, nega
li organizuotis. Tai yra vi
sais žvilgsniais antraeiliai 
žmonės, be teisių ir be vil
ties savo gyvenimą page
rinti. ,

Pietų Afrikos baltieji gy
ventojai jaučia, kad negrai 
ir kiti spalvuotieji žmonės 
kada nors pareikalaus sau

Iš kur gi’ pp. Bernatonis 
u Zunde gavo pinigų tiems 

sa
kosi Įmokėję $10,000. Tai 
yra krūva pinigų. Iš kur 
jie juos gavo?

Ar tik nebus tai lietuvių 
-udėtos aukos?

Mes žinom, kad Diephol
zo mokyklai aukas siųsda
vo Įvairus lietuvių būreliai. 
Daug tų būrelių, ypač iš ki
tų kraštų, aukas siuntė ne 
per BALF’ą, bet tiesiai mo
kyklai, beturčiams moki
niams šelpti. Ir tų šelpėjų 
buvo daugiau, negu šelpia
mųjų. Negana to, BALF’as 
siuntė Diepholzo gimnazi
jai maisto ir drabužių, 
skriausdamas kitus tremti
nių vaikus.

Dabar gi pasirodo, kad 
aukos nebuvo vartojamos 
mokiniams šelpti, bet buvo 
sudarytas iš jų $10,000 ka
pitalas, kad užpirkti kažin 
kam namus ar dvarą.

Kad ir sutiktume su prin 
ei pu, jog kalbamai gimna
zijai butų naudinga turėti 
nuosavus namus, tai visgi 
negalima sutikti su tais bu
dais, kokie vartojami to
kiam namui įsigyti. Nes 
reikalavimas, kad aukos

bą.
Musų BALF’as yra atsa 

kominga visuomenės orga 
nizacija. Jo pirmininkas, 
kun. Končius; kad ir dvasi: 
kis, vistiek yra rinktas ir 
visų srovių įgaliotas eiti 
pirmininko pareigas. Jis 
duoda musų visuomenei at
skaitas iš kiekvieno savo 
žingsnio bei surinkto cento 
Jam dabar susirgus, ji pa
vaduoja p. Alena Devenie
nė, taip pat rinkta ir atsa
kinga lietuvių visuomenei 
už savo veiklą. Be to, visas 
BALF’o pajamas ir išlaidas 
nuolatos kontroliuoja revi
zijos komisija.

Bet kas galės patikrinti 
tas aukas, kurias tėvas Ber
natonis su p. Zunde prašo 
siųsti jiems be jokios orga
nizuotos kontrolės?

BALF’o renkamos aukos 
yra ne tiktai gerai kontro
liuojamos, bet jos turi dar 
ir kitą gerą pusę. Nes kai 
BALF’as parodo amerikie
čiams kiek yra surenkama 
pinigų, ir kad tų pinigų dar 
toli neužtenka pavargė
liams šelpti, tai jis gauna iš 
jų maisto dovanai; gauna 
sviesto, kiaušinių ir pieno 
miltelių, ir kitokių dalykų. 
Pernai šitokių dalykų buvo 
pasiųsta Vokietijon už ke- 
Kasdešimts tūkstančių dole
rių. Taigi BALF’as atlieka 
labai didelį ir svarbų šalpos 
darbą.

Ir štai, atsiranda žmonių, 
kurie norėtų BALF’ą apeiti 
ir rinkti aukas niekam ne
kontroliuojant.

Reikia pasakyti, kad

Paul Stone, Gary, Ind.
Po 50 centų prisiuntė:

Kalvynas, Worcester, Mass.;
M. Dulskienė, Baltimore, Md.;
J. Sherman, Hot Springs, Ark.;
Jce Pocus, Delhi, Canada; Mrs.
A. Gaidis, Ozone Park, N. Y.;
W. Bružas, Ft. Williams, Cana
da ; Mrs. V. Seizys. Philadel
phia, Pa.; Peter Tomko, Vin- ..... . , ...šimtmečių nuo to laiko kai Jėzus 
tondale. Pa.; A. Jankauskas, • įžengė į neprietelio žemę išlaisvinti 

.. . .. T , Imirties kalinius, bet vis dar didysisBuenos Aires, Argentina; John.žmo>raus prješas tebelaiko savo na-
Bulaw, Ft. Lauderdale, Fla.;guose nuodėmės prakeiktą padermę.

j Nežiūrint to, kad Jėzus buvo ap-
-------------------------------------------- -skelbtas kaipo Ramybės Kunigaikš-

jtis, nuo Jo laiko karas vis dar tebe- 
»kenkia žmonijos laimingam gyveni
mui. Dabar ir vėl pasklido po visą 
nasaolį baisus karo gandai, kurie 
kaip koksai aštuonkojis spadžia ir 
slonina tautas.

Jėzus atėjo suteikti žmonėms gv 
venima, bet žmonės, už kuriuos Jis 
atidavė savo gyvybę, vis dar tebe- 
miršta. Jėzus skelbė ir pavyzdžiais 
narodė meilės kelia. .Jis įrodinėjo 
kad tasai kelias yra naudingesnis 
negu saumylumo kelias. O vistiek 
iki šiol saumylumas yra priežasti 
mi beveik visų žmonijos darbu.

Taip darosi dėlto, kad devyniolikai 
šimtu metų praslinkus po Kristaus 
mirties, (Bus daugiau)

Paieškau gyvenimo draugės tarp 
45-55 metų amžiaus, merginos arba 
našlės be vaikų, kuri turėtų kiek 
pinigų, kad galėtume pastatyti dau
giau kabinų. Aš esu našlys 56 me
tų, turiu gražią vietą ir gerai atro
dau. Su pirmu laišku atsiųskit fo
tografiją, kurią grąžinsiu. Rašy
kit:

J. K. B..
P. O. Box 192.

47 North West Br.,
Miami, Fla.
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GAILIOS DILGĖLĖS
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, Įiotassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų. kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

nes ligas, škorbutą, ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
za ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
$2.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broad»ay

South Boston 27, Mass.

AR PASIKEITĖ KAS

(Atkelta iš 2 pusi.) 
gintojams, girių eksploata
toriams ir kitokiems priva
čios įmonės šalininkams.
Jei jau naikinti biurokrati
jos ūkį, tai kodėl palikti že
mes federalinės vyriausybės 
rankose ir kodėl nepadary
ti, kaip seniau buvo daro
ma, kada geležinkelių kom-

^.4.; J..i Angelai.” Gausite nemokamai, panijoms buvo atiduota y. Kiovas. 34 44 So. Lituanica 
apie 100,000,000 akerių že
mių už tai, kad tos kompa
nijos sutiko nutiesti gelžke- 
lius per mažai gyvenamas 
krašto sritis?

Ir ganyklos, ir girios, ir 
elektrainės, ir įvairiausios 
dirbtuvės, kurios dabar yra 
federalinės vyriausybės ži
nioje, galima perleisti pri- 

jvačioms kompanijoms arba 
privatiems asmenims. Jei, 
kongresas ir vyriausybė su-’, 
taria, tai nėra kliūčių, ko
dėl to negalima butų pada
ryti. Jei licituoti, tai lici-Į 
tuoti.

Žinoma, tokia visuotina 
federalinių turtų likvidaci
ja gali sukelti pasipriešini
mo visuomenėje. Todėl per- 
anksti sakyti, kad likvida
cija yra neišvengiama. Yra 
noro, yra dedama pastangų 
likvidaciją pravesti, bet 
kaip ji seksis ir kaip plačiai 
ji bus vykdoma, parodys 
vėlesnieji įvykiai. Svarbu 
pažymėti, kad valdančios 
viršūnės nuotaikos tuo 
klausimu yra pasikeitusios.
Tuo žvilgsniu pasikeitimas 
yra didelis.

K. Esminas.

Reikalaukite knygelės “Netikri

Chieago 8, III.
Avė.,

JĖZUS ŠAUKIA
Mat. 11:28-30. Jeigu supran

ti Jo kalbą, tai gerai, bet jeigu 
nesupranti. Biblija pasakys vel
tui. Rašydamas prisiųsk stem 
pa (pašto ženklą) už 3c.

Alik Armin
3444 Mass. St., Gary, Ind.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva“ Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit:

KELEIVIS
636 Broadway. S. Boston, Mass.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimas ir paiieskoiimua.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETI VYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią bietu- 

vos ateitį.
LIETI.’VYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SI.A VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Weit 30th Street, New York 1, N. Y.

f
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REMIA LIETUVOS
ISTORIJOS LEIDIMĄ

paštas įspėja tėvus, 
KAD SUVALDYTŲ 

VAIKUS

Bostono pašto viršinin
kas Finn įspėja tėvus, kad 
jie bus aštriai baudžiami, 
jeigu nesuvaldys ir nepri
žiūrės savo vaikų. Pasku
tiniais laikais vaikai tiek 
suchuliganėjo, kad pradėjo 
naikinti net laiškų dėžutes, 
kurias žmonės prisikala 
prie savo namų durų. Paš
tas laiškus stropiai prižiūri, 
kad jie nepasimestų ir ne 
susinaikintų, nes laiškuose 
būna labai svarbių doku
mentų, piniginių čekių, mo
ney orderių ir net gatavų 
pinigų. Tuo tarpu jauni iš
tvirkėliai nulupa tokiu 
baksus nuo sienų ir nunešę

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius nuta
rė aktyviai prisidėti prie 
chieagiečių sumanymo lei 
ti Lietuvos Istoriją. Tai gal 
viena iš reikalingiausių 
knygų, ne tik jaunimui, bet 
ir senimui. Gražiai išleista 
Lietuvos istorija, kad ir ne
didelės apimties, daug pri
sidėtų prie lietuvybės gaivi
nimo. Istorijos leidimo pra
džiai TMD Bostono sky nūs 
balandžio 17 d. paskyrė 
$25 auką. TMD.

KAS TIE “INDRANAI”?

Sportas Be Biznio

Ne visas sportas ir Ame
rikoje yra surištas su bizniu 
ir lažybomis. Yra ir gryno 
mėgėjų sporto, kur žmonės 
varžosi, lenktyniauja, bet 
niekas iš to nieko nepelno 
ir niekam kišenių neiškrau- 
sto. Ir žiūrovai eina tokio 
sporto pasižiūrėti ne dėl la
žybų. bet dėl paties sporto 
ir nieko už pasižiūrėjimą 
nemoka.

Toks nepaprastas sporto 
įvykis, nesuterštas “betais 
ir dolerio gaudymu, yra 
metinės bėgimo lenktynės 
Bostone. Jos ruošiamos 
kasmet jau per 57 metus 
“Patriotų Dienoje.” balan
džio 19 ar 20. Tose bėgi
mo lenktynėse dalyvauja 
visi norintieji parodyti savo

lenktynes perkėlė į Bostoną CAMBRIDGE MINĖS
ir cia nuo 1897 metų kas
met ruošia Maratono lenk
tynes. ALT

Bostono bėgimo lenkty- d

MOTINOS DIENĄ

skyrius balandžio 
turėjo susirinkimą, 

kuriame nutarė gegužės 17nių laimėtojai piniginių do-‘kuriame nutarė gegužes 
vanų negauna, bet pirmas d* įruošti Motinos Dienos 
laimėtojas gauna aukso me- minėjimą. Taip pat buvo
dalį, devyni kiti greičiau- 
sieji bėgikai gauna įvairias

apsvarsyta skyriaus veikla 
telkiant Lietuvos laisvini-

dovanas, o kiti 25 greitesni mui nustatytą kvotą $500
bėgikai gauna bronzos me- Ta pačia proga J. And-
dalius. Visi bėgikai, be to, nus dai_‘. ^rią aukojo $5. 
po lenktynių yra kviečiami V1SO šiais metais J. And- 
į vaišes, kuriose jiems duo- 111^ Lietuvos laisvinimo

PADĖKA

dama jautienos 
(beef stevv). Tai
šės!

šiupinio 
visos vai-

Kai kurie biznieriai yra 
bandę panaudoti Bostono 
lenktynes savo išdirbinių 
reklamai. Kaltais bėgikai 
pasirodo ant kupros užsidė

reikalams aukojo $12.
—J n.

PADĖKA

Nuoširdžiausiai dėkoju 
daktarui Stanley Mikai, 
516 Broadvvay, So. Boston, 
Mass., už labai sėkmingai 
padarytą man operaciją, 
rūpestingą priežiūrą ligos 
metu ir didelį lietuvišką 
nuoširdumą 1

Taipgi reiškiu mano šir
dingą padėką pp. Adelei ir 
Povilui Likams, už rūpes
tingą manęs lankymą ligo
ninėje ir visokeriopą pagal
bą, o visiems mano priete
liams dėkoju už lankymą 
ligoje, už gėles, spaudą ir 
jautrią užuojautą.

Petras Bliumas.
Bostone, 1953, Bai. 20.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stoties 
VVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

greitumą. Dalyvauja ame-'j? koki? nols r?klam>. bet
rikieėiai' ir bėgikai iš užsie- 'e.nktyn,« O'^mzatona. to- 

kias reklamas pasajma ir

Bostono Lietuvių Dra 
mos Kolektyvas po sėkmin- 

kur nors numeta; o jeiguĮgo “Atžalyno” pastatymo 
nulupti negali, tai prigrudariau keli mėnesiai tyliai ir 
visokių šukšlių, arba primė- kruopščiai rengia parodyti 
to degančių popiergalių ir-naują scenos meno kurinį 
pašto bakse viskas sudega. —žymaus latvių dramaturgo 

veiksmųPašto viršininkas įspėja, 
kad pašto dėžių naikinimas 
arba gadinimas yra sunkus 
nusikaltimas ir yra aštriai 
baudžiamas piniginėmis pa
baudomis ir kalėjimu.

PUIKIAI PASTATYTAS
“FLORINDOS SAPNAS”

Pereitą sekmadienį p. Ba- 
buškinaitės baleto studija 
iš antro kaito statė baletą 
“Florindos Sapnas.” Pa
statymas buvo meistriškas, 
įdomesn is negu pirmą kar
tą. Deja, publika apvylė 
menininkus, atėjo nedidelis 
tik skaičius.

Mirė Kazimieras Žibikas

R. Blaumanio 5 
dramą “Indianai.”

Žodis Indianai yra vien
kiemio pavadinimas. Tame 
vienkiemy ir vyksta ta di- 
džiulė drama. Įtemptas 
konfliktas tarp tėvų ir vai
kų, tarp idealizmo ir mate
rializmo, kova tarp garbin
tojų grožio ir apčiuopiamos 
naudos siekėjų. Reikia pri
pažinti. kad šita tėvų ir vai
kų santykių problema yra 
lygiai gyva šiandien, kaip 
ir seniau, lygiai aktuali lie
tuviui, kaip ir jo kaimynui 
latviui ar estui. Dėl to ši 
psichologinė drama, spau
džianti ašarą ir vėl švie
siom prošvaistėm smagiai 
nuteikianti, ilgą laiką nenu
ėjo nuo scenos Latvijos ir 
Lietuvos teatruose. Bosto
nui ji bus tikra naujiena.

Šį naują dramos kolekty
vo pastatymą globoja Lie
tuvių-Latvių Vienybės 
Draugija, kurios tikslas ug
dyti Baltijos tautų brolybę 
ir jungti jėgas bendrai ko
vai dėl laisvės.

“Indranai” statomi gegu-
Įžės 24 d. Thomas Park

nių. Kiekvienas sportinin
kas, norėdamas dalyvauti 
lenktynėse, užsimoka vieną 
doleri ir, jei gydytojai ran
da jį sveiką ir neperseną, 
jis gali varžytis lenktynėse.

Bostono bėgimo lenkty
nės nėra lengvos. Bėgikai 
turi bėgti 26 mylias ir 385 
jardus. Jie bėga iš Hop- 
kinton miestelio per Ash
land. Framingham. N’atick, 
Wellesley, Wellesley H iii 
\ewton Lovver Falls, Au- 
burndale į Bostono miestą, 
kur pro Boston College1 
lenktvnės baigiasi Exeter

palieka tik bėgiko numetu. 
Lenktynių organizatoriai 
nenori, kad jų ruošiamos 
lenktynės virstų biznišku 
kermošių. Tuo žvilgsniu tai 
yra švarus sportas ir tiktai 
sportas, be jokių dolerinių 
priemaišų ir be kišenių 
kraustymo.

S. M-jas.

Kortų Pare International 
Institute

Penktadienį, gegužės 1 
d., antrą valandą po pietų 
ir 8 vai. vakare rengiamagatvėje.

Kasmet lenktynėse dai v- Tarptautinio Instituto kor- 
vauja apie porą šimtų bėgi- tų parė instituto patalpose, 
kų. Šiemet buvo 199 bėgi- 190 Beacon St., Bostone, 
kai. Daugumas bėgikų bu- *etU iš anksto galima užsi- 
vo amerikiečiai, bet nema- sakyti telefonu KEnmore 
žas būrys sportininkų daly- 6-1081.
vavo ir iš kitu kraštu—iš

Š. m. kovo 22 d. sureng
tas koncertas praėjo sėk
mingai. Už jo pasisekimą 
pirmiausia dėkojame daly
viams: solistei A. Dam
brauskaitei, solistui St. Lie- 
pui, komp. J. Kačinskui ir 
akt. H. Kačinskui. Ypatin
gą padėką reiškiame p.p 
Ulpams, kurie rūpestingai 
be atlyginimo globojo vieš
nią solistę. Dėkojame p.p. 
Lembertams, p.p. Galdi 
kams, p. Venckienei, p 
Adamkaitienei, p. Bakie
nei, p. Valterytei, p. Kris 
čiukaitienei, uoliai talki 
ninkavusiems aukomis ir 
darbu svečius priimant 
Dėkojame labai širdingai 
“Darbininko,” “Draugo” ir 
“Keleivio” redakcijoms už 
koncerto reklamą. Dėkoja
me visiems kitiems, kurie

Dorchesterio Moterų 
Klubo Whist Parė

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą*

Vartoj* vėliausios konstrukieijoe 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Altinius

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

80. BOSTON, MASS.

Japonijos, Meksikos, 
dos, Gvatemalos, 
Švedijos ir kitur.

L. «i n • a _ivaiiG" -

Balandžio 20 d. So. Bos
tone mirė Kazimieras Žibi 
kas, senas So. Bostono gy
ventojas, pirmo pasaulinio 
karo veteranas. Velionis 
gyveno 568 E. Sixth Street.
Palaidotas balandžio 23 d.
iš Zaletsko koplyčios ir iš} 
šv. Petro bažnyčios.

Velionis paliko didelia- High School salėje 
me liūdesyje žmoną Oną, 
po tėvais Talalaitę, ir duk
terį Rūtą. Per daug metų 
velionis buvo “Keleivio” 
skaitytojas. Jo šeimai reiš
kiame širdingos užuojau-

Adv. Shallnos Paskaita

Parengime kiekvienas ga
lės lošti lošimus, kokius no- 

Suomijos, j.gg Be Įjojau bus šachma
tai ir šaškės. Be to, bus ge- 

Nuo 1945 metų svetim- »/a muzikos programa ir
taučiai Bostono lenktynėse gairių tautinių grupių vai- 
užima pirmą vietą. Ir šie- s®s-
met lenktynes laimėjo jau-į jg lietuvių parengimo or- 
nas japonas,_ Keizo 5 ama- ganįZavimu rūpinasi ponios 
da, jis nubėgo 26 mylias g Mockienė ir A. Namak- 
38o jardus per 2 valandas ;.Įeng
18 minučių ir 51 sekundę.
Tai yra bėgimo rekordas.
Jaunas japonas nugalėjo 
visą eilę greitų bėgikų, tarp 
kitų Suomijos bėgimo čem
pioną Veikko Karvonen,
Gvatemalos greitąjį bėgikę 
Doro Flores, Švedijos bėgi 
ką K. Leanedrson ir kt.

Dorchesterio Lietuvių Mo
terų Klubas šį šeštadienį, 
gegužės 2 d. rengia šaunią 
whist parę. Ji įvyks Dor
chesterio klubo patalpose, 
1810 Dorchester Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Bus 
gardžių užkandžių ir gerų 
dovanų. Visus kviečiame 
atsilankyti.

Rengėjos.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties VVBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

kuo nors prisidėjo koncer-iMagdutės Pasaka, 
tą rengiant. Biznio reikalais kreiptis į

Tą pačią dieną surengta I Baltic Florists gėlių ir do- 
išvyka į Mass. universitetą vanų krautuvę, 502 East 
taip pat buvo sėkminga. Broadvvay, So. Bostone.
Dėkojame komp. J. Gaide- Tel. SO 8-0489. Ten gau- 
liui ir jo vedamam vyrųjnamas ir “Keleivis.”
chorui, p. O. Ivaškienei iri 
jos Šokėjų grupei, kurių da-j 
lvvavimas programoj labai 
daug prisidėjo prie pasise
kimo. Tegu šie pirmieji 
didesni žygiai glaudina| 
mus į vis platesnius laimė
jimus kultūriniam darbe.

Am. Liet. Bendruomenės | 
Bostono Apylinkės 
Komitetas.

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

DR. D. PILKA
-• Ofiso Valandos:

tr

848
80.

Telafi

» 8 iki 
> T iki

BROADWAY
BOSTON, MASS. 

•OUtk Boston 1

Tel. AV 2-4026 *

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašokamu
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

SVARBI NAUJIENA
Vieni sako. kad šiandien tikėjimą pakeičia įvairus techniški I

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

PAVASARIO VAISTAS

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE B INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office TeL SOboston 8-0948
Baa. 87 ORIOLB STRBBT 

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

tos.
Prie tos žinios velionies 

šeima mums praneša, kad 
velionis buvo 62 metų am
žiaus, jis buvo kilęs iš Lap- 
kalnio kaimo, Subačiaus 
valsčiaus, Panevėžio ap
skrities. Amerikon atvyko 
1909 metais. Palaidotas 
M t. Hope kapinėse. Be jau 
minėtų giminių velionis pa
liko nubudime seserį Mari
joną Žibikaitę-Žirolienę So. 
Bostone ir vieną seserį. Do
micėlę Žibikaitę-Šimėnienę 
Argentinoje.

Sandariečiai Pagerbs
Simoną Jokubauską

Teisininkų ir ekonomis
tų pobūvyje, kuris Įvyks ge
gužės 9 d., šeštadienį, So. 
Bostone, Tautinės Sąjungos 
namuose, kalbės adv. S. P. 
Shallna tema: “JAV prezi
dento konstitucinė galia.” 
Pradžia 7:30 vai.

Visi Bostone ir jo apy
linkėse gyveną teisininkai 
bei ekonomistai yra kvie
čiami atsilankyti su šeimo
mis ir pranešti apie atvyki
mą p. P. V. Lembertui, 545 
E. Broadvvay, So. Bostone, 
tel. SO 8-0605, bute SO 8- 
7478. —V. Č.

Tarybos Susirinkimas
Balandžio 30 Dieną

galybe
Pažymėtina, kad nė vie-Į™* 

nas bėgikas Bostono lenk
tynėse negauna nė vieno 
cento, dargi jei kas ir laimi 
pirmąją vietą. Tai ko jie 
bėga ir vargsta? Nagi, bė
ga todėl, kad nori pasirody
ti esą greičiausieji. nori ma
tyti savo vardą spaudoje, 
arba nori išgarsinti savo 
sporto klubą.

išradimai, o kiti tvirtina, kad šioje išradimą gadynėje tikėjimasi (-a| jaučiatės nuvargę sezonui
pradeda reikštis žmonijos gyvenime. keičiantis? Gal ūda jums reikia

Į So. Bostoną atvyksta žymiausi liet. evangelistai is rhila-|xerių (9) ŽOLIŲ VAISTO, kuris
delDhiios. Čikagos ir kitur, ir laikys Evangelijos surinkimus pa-,per šimtmečius buvo vartojamas su 

... .... , . rv -I- -i Igerom pasėkom “senoj tėvynėj ?grindine tema: Koks tikėjimas yra paremtas Dievo veikiančiai jo jraijte gauti Lietuviškoj Aptie-
Surinkimai įvyks maldos name. E. 4th ir Atlantic gat-,k°i. 172 L St., So. Bostone. Mass.

Gegužės mėn. 1 d., penktadienį, 7:30 vakare,
Gegužės 2 d., šeštadienį, 7:30 vakare, ir 
Gegužės 3 d., sekmadienį, 11 vai. ryto.
Taip pat sekmadienio pamaldose įvyks Evangelijos Surinki

mo trečioji metinė šventė. Surinkimus paįvairins vietinis choras.
Visi esate maloniai kviečiami atsilankyti ir nepraleisti pro 

gos išgirsti evangelistu įdomių Iiudymų apie amžinai pasiliekan- 
čią tiesą ir dabar veikiančią Dievo galybę tuose, kurie tiki pagal 
Šv. Raštą. (17)

KOMITETAS.

Sandaros 7 kuopa šį sek
madienį, gegužės 3 d. ren
gia vakarienę savo buvu
siam ilgamečiui pirminin
kui Simonui Jokubauskui 
pagerbti. Vakarienė Įvyks 
Sandaros svetainėje, 124 F 
St., So. Bostone: pradžia 5 
vai. vakare. Visi maloniai 
kviečiami atsilankyti.

Rengėjai.

Pereitą savaitę šauktas 
A. L. Tarybos skyriaus po
sėdis neįvyko, todėl šaukia
mas kitas šį ketvirtadienį, 
balandžio 30 d., 8 vai. va
kare, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos patalpo
se. Susirinkimas svarbus. 
Reikia užbaigti Vasario 16 
minėjimo atskaitas, išrinkti 
skyriaus valdybą ir pasi
tarti vajaus klausimu. To
dėl visi nariai prašomi bū
tinai dalyvauti.

Valdyba.

Bostono bėgimo lenkty
nes organizuoja Bostono 
Atletų Draugija. 1896 me
tais tos draugijos sportinin
kai dalyvavo Graikijoj 
Olimpiados žaidimuose, j 
Ten graikai minėjo vieną j 
garsų savo bėgiką, kuris 
490 metais prieš Kristaus! 
gimimą bėgo iš Maratono 
mūšio lauko į sostinę Atė
nus pranešti sostinės gyven
tojams apie laimėtą mūšį 
prieš persus. Bėgikas Phei- 
dippides iš Maratono į Atė
nus bėgo virš 26 mylių, at
bėgęs į sostinę jis pasakė:! 
“džiaukitės, mes laimėjo
me” ir, taręs tuos žodžius, 
krito negyvas iš nuovargio.

To bėgiko atminčiai grai
kai ir ruošė Maratono bėgi- 
jną, o bostoniečiai sporti
ninkai panašias bėgimo

DRAPANOS BŪNA ŠVARESNĖS Už PIGESNĘ KAINĄ

Moderniškos, moksliškos mašinos išskalbs ir išdžiovins jūsų 
šeimynos drapanas Už MAŽĄ KAINĄ. Pabandykite 

mus sekančią skalbimo dieną.

Už 25c 9 svarai skalbinių Išhaltinimas 5c
Lengvas išdžiovinimas 25c.

BLANKETAI ir PAKLODĖS išskalbtos ir saugos 60c
MES taipgi ‘valom mažus kilimus, gūneles vonioms. inpilus,| 

išprosinam paklodes, pagalvių užvalkalus, marškinius.
DEVINE WAY LAUNDERETTE 

60 Devine Way South Boston
Iš ryto mes paimam drapanas iš namų, o vakare grąžinam atgal. Į 

Telefonuokit: SO 8-9665.
ffsff * <18>

Atsiųskit money orderį ar čekj
$1.95 sumai už dėžutę Ratavai su
maišytų 9 žolių.

Linkime geros sveikatos.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

Mg TU. 9 P.M.
I DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

LIETUVIŠKA
APTIEKA

ir
Žolių Krautuvė

172 L St., So. Boston
Vaistiniai lapai, žievės ir 
šaknys iš viso pasaulio.
Jūsų daktarui bus smagu 
žinoti, kad savo receptą at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai. J

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

• 409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr_, ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Sav ininkas A. J. Alekas 

628 East Broad»av 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieže* 
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinsku 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

f




