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Paliaubų Derybos Korėjoje 
Eina Prie Galo

Aliantai Padarė Galutiną Pasiūlymą; Siūlo Pakistaną 
Kaipo Neutralią Valstybę Belaisviams Globoti; Bol

ševikai Patys Buvo pasiūlę Pakistaną, Todėl 
Gal Priims Siūlymą; Aliantams Įkyrėjo 

Nepabaigiama Plepalynė

Derybos dėl karo paliau
bų Korėjoj pereitą savaitę 
ir šios savaitės pradžioje 
nepajudėjo iš vietos. Abi 
šalys išaiškino savo pažiū
ras belaisvių pasikeitimo 
klausimu, bet prie susitari
mo neprieita.

Aliantai siulė, kad viena 
neutrali šalis (Šveicarija, 
Švedija, ar gal ir Pakista
nas) paimtų savo priežiu- 
ron tuos karo belaisvius, 
kurie nesutinka grįžti namo 
ir po dvejų mėnesių laiko 
ta neutralioji šalis leistų 
nenorintiems grįžti belais
viams susirasti pastovią ap
sigyvenimo vietą. •

Bolševikai siulė, kad ne-Į 
norintieji grižti belaisviai 
butų išgabenti į kurią nors 
Azijos neutralią šalį (Indi
ją, Pakistaną, Indoneziją ar 
Burma, nenurodvdami ku-

John Foster Dulles 
Lankysis Rytuose

rią is tų salių jie galų gale 
pasiūlys) ir kad belaisviai 
ten butų laikomi šešius mė
nesius. o po to laiko jų li
kimą spręstų politinė kon
ferencija.

Aliantai nesutinka su 
belaisvių išgabenimu į ku
lią nors neutralią šalį dėl 
išgabenimo ir apgyvendini
mo sunkumų ir jie nesutin
ka, kad belaisviai butų lai
komi ilgą laiką stovyklose, 
nežinodami, kada jų nelais
vės laikas pasibaigs. Bol
ševikai savo ruožtu nori, 
kad belaisviai butų pasta
tyti į tokias sąlygas, kad 
jie sutiktų grįžti pas bolše
vikus.

Iš 132,000 bolševikų be
laisvių Aliantų rankose 48,- 
000 atsisakė grįžti, iš jų 
16,000 yra kiniečiai ir 32,- 
000 yra šiauriniai korejie 
čiai. Amerikos valstybės 
departamento pareigūnas 
O. K. Armstrong pereitą 
šeštadienį sakė, kad Ame
rika via pasiryžusi paleisti 
visus šiaurinės Korėjos ir 
kinų belaisvius, kurie yra 
pareiškę noro kariauti prieš 
bolševikus. Šitas pareiški
mas vertinamas, kaipo 
spaudimas į bolševikus, 
kad jie sutiktų su belaisvių 
pasikeitimo planu, kaip jį 
siūlo Aliantai.

šį pirmadienį Aliantai 
pasiūlė, kad Pakistanas pa
imtų globoti nenorinčius 
grįžti belaisvius ir, jei bol
ševikai nesutinka, tai nelie
ka apie ką su jais bekalbėti. 
Dabar laukiama bolševikų 
atsakymo.

Gegužės 9 d. Amerikos 
valstybės sekretorius John 
Foster Dulles ir užsieniams 
remti įstaigos direktorius 
Harold Stassen išvyksta į 
Aziją ir Afriką, kur jie lan
kys Egiptą, Izraelį, Jorda
niją, Siriją, Lebanoną, Ara
biją, Iraką, Turkiją, Indiją, 
Pakistaną ir Libiją.

Prieš kelionę į tuos kraš
tus valstybės departamen
tas rankiojo žinias apie pa
dėtį tuose kraštuose ir atsi
klausė ekspertų apie tų 
kraštų svarbiausius reika
lus. Valstybės sekretorius 
nori asmeniškai susipažinti 
u padėtimi Artimuose ir 

Viduriniuose Rytuose ir 
grįžęs iš tų kraštų nustatys 
naują Amerikos politiką 
santykiuose su tais kraštais.

KONGRESO TYRINĖTOJAI OSI ESĄ PATENKINTI

Senatorius William E. Jenner (kairėj), kon'resmonas Harold H. Veide (vidury) ir se
natorius Jcseph McCarthy dabar vadovauj kongreso komisijoms, kurios ieško bolše
vikų valstybės aparate, švietimo įstaigose ir visur kitur. Prezidentas Eisenhower tuos 
tyrinėtojus painformavo apie vyriausybė naujai aptartą būdą išrankioti iš valsty
bės tarnautojų tarpo nepatikimus žmonc ir visi kongreso tyrinėtojai sako, kad vy
riausybės planas yra geresnis, negu prezi ento Trumano 1947 metais įvestas lojalu
mo tyrinėjimas.

Amerikos Vadai 
Sveikino Lenkiją

Tuniso Arabai Vėl [Lietuviai Žygiavo
Griebiasi Teroro

NORI SUKRIKŠČIONINTI 
GEGUŽES PIRMĄJĄ

Minint Gegužės Pirmąją 
popiežius pasakė kalbą ir 
kvietė tikinčiuosius padary
ti iš Gegužės Pirmosios 
krikščionišką darbininkų 
šventę.

Pažymėtina, kad ne tik 
popiežius nori sukrikščio
ninti Gegužės Pirmąją, bet 
tą šventę buvo pasisavinęs 
Hitleris ir bandė iš jos pa
dalyti fašistinę šventę, o 
bolševikai pavogė tą šven
tę ir švenčia ją, kaipo savo 
šventę.

Gegužės Pirmąją darbi 
ninku švente paskelbė 1889 
metais Socialistinis Interna
cionalas, kurio atmintį ir 
bolševikai, ir fašistai, ir po
piežius griežtai smerkia. '

SUMUŠĖ REKORDĄ

Senatorius Wayne Morse iš 
Oregon kalbėjo senate be

Gegužės 3 d., Lenkijos 
nepriklausomybės dieną, 
turi dabar Lenkijoj yra pa
naikinta kaipo tautos šven
tė, Amerikos vadai reiškė 
linkėjimų lenkų tautai išsi
laisvinti iš bolševikiškos 
okupacijos ir atgauti pra
rastą nepriklausomybę.

Sveikinimus lenkų tautai 
pareiškė prezidentas D. D. 
Eisenhower, buvęs prezi
dentas Herbert C. Hoover, 
Adlai E. Stevenson, John 
Foster Dulles; Thomas E. 
Dewey ir kt. Visi sveiki
nimai pabrėžė, kad Lenki
jos laisvės diena vėl ateis 
ir tauta išsivaduos iš kai
myno okupacijos.

Perono Argentinoj
Bombos Sproginėja
Gegužės 1 d. Argentinos 

sostinėje Buenos Aires 
sprogo 7 bombos įvairiose 
miesto dalyse. Bombos 
sprogo įvairiuose parkuose 
ir nieko neužmušė, bet 
bombų gausumas sujaudino 
visą kraštą.

Nesenai, balandžio 16 d. 
dvi bombos sprogo sostinė
je laike prezidento Perono 
kalbos, vėliau vėl sprogo 
dvi bombos ir dabar 7 spro
gusios bombos rodo, kad 
Argentinoje ne viskas tvar
koje.

Prezidentas Peronas ge
gužės 1 d. griežtai smerkė 
užsienių spaudą, kuri, gir
di, kursto prieš Argentinos 
režimą ir ypač prezidentas 
smarkiai užsipuolė Ameri
kos spaudos pranešimus 
apie padėtį Argentinoje.

Už Lėktuvą $50,000
Amerikos karo vadovybė 

Korėjoj siūlo bolševikų la
kūnams atskristi su naujau-

Tuniso nacionalistai ara
bai vėl pradėjo vartoti tero
rą prieš prancūzus ir prieš 
tuos arabus, kurie bendra
darbiauja su prancūzais.
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Kongresas Rengiasi Mažinti 
Sumažintąjį Biudžetą

Prezidentas Siūlo Sumažinti Biudžetą 8 su Puse Balio
nais; Kongreso Kai Kurie Republikonų Vadai Siūlo 

Dar Daugiau Sutaupą Daryti; Pagalba Užsie
niams Norima Apkarpyti; Kongresas Svar

sto Svarbius Vidaus ir Užsienių Po
litikos Klausimus

Siamas Mobilizuoja 
Savo Kariškas Jėgas

Kongresas pradeda svar
styti prezidento Eisenhow-

l erio pasiūlytą ateinančių
o- ,, metų biudžeto sumažinimą.Siamas (Thailand) pra-į Prezj(kntas siulė Wudž 

dėjo telkti savo kariškas! )ka i g su by;’
pajėgas prie Laos valstybes 1 1
sienų. Bolševikai iš Ana-

—Anglų greitasis keleivi
nis lėktuvas su 40 keleivių 
nukrito sekmadienį netoli 
Kalkutos miesto Indijoj. 
Keleiviai žuvo. Jų tarpe žu
vo 3 amerikiečiai.

Lojalumo Parade
Pereitą šeštadienį kelios 

dešimtys tūkstančių įvairių 
tautinių kilmių amerikiečių 
žygiavo New Yorko gatvė 
mis lojalumo parade. Žy
giuojančių tarpe buvo lietu-Pereitą šeštadienį trys jau 

ni teroristai ušpuolė ir iš 
šautuvų nušovė arabų laik
raščių leidėją, Tuniso miesto 
majoro pavaduotoją Ched- 
ly Castally, 71 metų am
žiaus.

Arabai pradėjo vėl var
toti terorą todėl, kad dabar 
Tunise eina miestų savival
dybių rinkimai pagal pran
cūzų paskelbtą įstatymą.
Arabai nacionalistai buvo 
priešingi tam įstatymui ir 
todėl teroru, streikais ir ke laikė masinį mitingą 
boikotu nori sutrukdyti sa-lUnion aikštėje, bet nuo ei 
vivaldybių linkimus.

Rinkimai vyksta nuo ge
gužės 1 iki gegužės 10 d.
Prancuzai sustiprino kariš
kų patrulių sargybas visuo
se miestuose ir miesteliuo
se.

ič'viviai, ukrainiečiai, vokiečiai 
ir kitų tautinių grupių žmo
nės.

Lojalumo paradas ren
giamas kasmet, kad pade
monstruoti naujųjų ateivių 
ir tautinių kilmių žmonių 
ištikimybę šiam kraštui. 
Lojalumo paradai buvo 
pradėti ruošti, kad nusmek 
kus bolševikų rengiamus 
gegužės pirmosios paradus. 
Šiemet bolševikai Nevv Yor-

Lattimore Teismas 
Jau Paskirtas

Washington’o, D. C., fe

pertraukos 22 valandas ir 26 «8*ai rusų darbo lėktuvais 
minutes. Po tokios vargi- |Pas Aliantus. Tokiems la-
nančios kalbos jis sakėsi jau
čiąsis gerai. Tik prie jo at
lapo prisegta rožė jam bekal
bant nuvyto.

kūnams už kiekvieną lėktų 
vą bus išmokama 50,000 
dolerių ir duodama prie 
glauda.

mitų valstybės šiaurinės da
lies jau prisiartino prie La
oso sostinės Luang Prabang 
ir pasiekė Siamo sienų. Sia
mo vyriausybė skaito padė
tį įimta ir sutraukė savo 
kariškas pajėgas pasienyje, 
o vėliau mano skelbti mo
bilizaciją, kad būti pasiruo
šus visokioms staigmenoms.

Siamo vyriausybė prašo 
ir iš Amerikos greitesnės pa
galbos jos karo pajėgoms, 
stiprinti. Prieš Siamo vy
riausybę bolševikai dabar 
nukreipė savo propagandos 
karą ir vadina Siamą. val
dančius žmones Amerikos

nų dolerių. Kai kurie kon
greso taupus vadai mano, 
kad 5,800,000,000 dolerių 
yra perdaug užsieniams 
remti ir siūlys tą sumą dar 
labiau sumažinti ir didesnę 
pagalbos dalį skirti Azijos 
kraštams.

Šią savaitę kongresas 
pradeda vyriausybės narių 
ir kitų svarbių liudininkų 
apklausinėjimą dėl Ameri
kos tolimesnės muitų politi
kos. Kaip biudžeto karpy
mo klausime, taip ir dėl 
muitų politikos kongrese 
yra didelis nuomonių skir
tumas. Tame klausime nė
ra vieningos nė įvairios

:ukiskos organizacijos. Kai 
klapčiukais, parsidavusiais, • • ’•

r kurios siūlo muitų sieną pa-

Amerikos imperializmui.

Reikalauja Paleisti
Sergančius Belaisvius

senos atsisakė dėl policijos 
draudimo.

Žasus Pavaduoja 
Piktžolių Ravėtojus

Amerikos medvilnės au
gintojai vis daugiau naudo
ja žąsis piktžolėms ravėti 
medvilnės laukuose vietoje 
darbininkų. Seniau jie sam
dydavo darbininkus, kad

Amerikos atstovai pa- 
liaubų derybose Korėjoj 
pakartotinai reikalavo, kad 
bolševikai paleistų daugiau 
sergančių ir sužeistų Alian
tų belaisvių. Iki šiol bolše
vikai paleido 684 belais
vius, o Aliantai grąžino 6,- 
670 belaisvių, arba 10 kar
tų daugiau. Iš grįžusių be
laisvių sužinota, kad dau
gelis musų vyrų yra belais
vių stovyklose sergančių ir 
sužeistų, bet bolševikai jų 
nepaleidžia, nors buvo pa
sižadėję tą padaryti.

daryti dar aukštesnę, kad 
apsaugojus Amerikos pra
monę, o kitos siūlo atidary
ti plačiau duris į Ameriką 
užsienių prekėms ir konku
rencijai.

Valstybės sekretorius J. 
F. Dulles pereitos savaitės 
gale skelbė, kad Amerika 
kubina siųsti pagalbą 

prancūzams ir anamitams 
Indokinijoj, kad jie galėtų 
priešintis naujai bolševikų 
ofensyvai į Laosą. Kongre
so vadai aiškina, kad piet
ryčių Azija gaus pagalbą 
ginklais, bet Amerikos ka
riuomenė nebus siunčiama 
kariauti į Burmą, Indokini
ją ir kitus kraštus, į kuriuos 
dabar krypsta bolševikų 
ekspansija.

deralinis teisėjas L. W. medvilnės laukus apvalytų 
Youngdahl pereitą savaitę'nuo įvairių piktžolių, bet
paskyrė profesoriaus Ovven 
Lattimore bylos svarstymo 
laiką spalių 6 d. Kartu tei
sėjas išmetė keturius kalti
nimus, iškeltus prieš prof. 
Lattimore, ir paliko tik tris 
kaitinimus. Ir dėl tų liku
siu trijų kaltinimų teisėjas 
sakė, kad yra “rimtų abe
jonių” ar jie užtenkamai 
pagrįsti, ir vyriausybė turės 
duoti teismui papildomų 
įrodymų dėl profesoriaus 
kaltumo.

Teisėjas Youngdahl yra 
republikonas. Jis yra bū
vės Minnesota valstijos gu
bernatorių. Prezidentas 
Trumanas ji paskyrė teisė
ju 1951 metais. Teisėjas 
keturius kaltinimus prieš 
Lattimore išmetė • pasirem
damas Teisių Biliumi ir 
kaltinimų “miglotumu.

dabar jie paleidžia žąsis, 
kurios piktžoles lesa, bet 
medvilnės augalo visai ne
užkabina.

Be to, žąsis rudenį gali
ma parduoti mėsai ir gauti 
pinigų, arba galima jas su
valgyti, o darbininkams už 
laukų ravėjimą reikia mo
kėti algas. Tiesa, žąsis ra- 
vėtojas galima laikyti tik 
vienus metus, nes po metų 
ir žąsys išmoksta lesti med
vilnės augalus ir tada jos 
pridaro daug nuostolių.

A-BOMBA SPROGSTA

ši pavasarį Amerika jau darė 
septynias atominius sprngdi- 
nimus Yucca F,ai vietovėje. 
Nevarioj, šičia matosi vienas 
iš stipriausią sprogimu, ku
rio šviesa buvo matyti už. 600 

myliu.

—Lenkų lakūnas F. Ja
re wski, nesenai pabėgęs iš 
Lenkijos, kalbėjo Chicagoj 
gegužės 3 d. į 100.000 len
kų. Jis siulė, kad ameri
kiečiai leistų steigti lenkų 
armiją užsieniuose.

Ar Taika Butų 
Maskvai Naudinga?

Buvęs vice-prezidenfeas, 
Henry A. Wallace, pereitą 
savaitę sakė, kad Rusija ne
gali laimėti šaltojo karo, 
bet jeigu Rusija duotų 
Amerikai du ar tris metus 
taikos ir Amerika nesuge
bėtų savo ukio taip sutvar
kyti, kad čia nebūtų bedar
bių. tada Rusija gal ir galė
tų laimėti.

Jei, pavyzdžiui, taikos 
sąlygose Amerikoje atsiras
tų milionai bedarbiu, tai 
butų didelis Rusijos laimė
simas, nes parodytų musų 
nesugebėjimą tvarkyti ūki 
‘aikos sąlygose.

Henry A. Wallace kalbė
jo su buvusiu Massachu- 
etts gubernatorių P. Dever 

ir Eisenhowerio adminis
tracijos šalininku profeso
rių Braucheriu Harvardo 
teisių mokyklos forume.
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Muitų Politika
Ką tik Įvykusiuose Šiaurės Atlanto Sąjungos 

(XATO» ministerių tarybos posėdžiuose Amerika Įspėjo 
savo sąjungininkus, kad ekonominė parama jiems bus 
sumažinta. Kariška parama bus teikiama ir toliau, tik 
gai kiek apkarpyta.

Sumažinimas ekonominės paramos visai supranta
mas. Amerikai jau pakyrėjo duoti “išmaldas" savo są
jungininkams. o sąjungininkams turėjo Įgrysti tų išmal
dų prašyti ir kartu su išmaldomis klausytis visokių pata
rimų kaip ir ką daryti. Sąjungininkai jau ne šiandien 
kelia klausimą, kad ekonominė parama butų pakeista 
normalia prekyba. Ir Amerikoje per rinkimus girdėjo
me, kad užsienių rėmimas reikės nutraukti ir nuo paramų 
pereiti prie prekių mainų (trade, not aid >.

Amerikos naujoji vyriausybė nori' pasukti taupumo 
keliu. Tas taupumas turės paliesti ir užsieniams teikia
mą paramą. Bet ar paramos vietoj bus palengvinta už
sienių prekyba, sumažinti muitai ir pakeisti painus pa
tvarkymai dėl prekių apmuitavimo Amerikos uostuose?

Amerika kasmet išgabena i užsienius apie 5,000,- 
000,000 dolerių vertės prekių daugiau, negu atsigabena <ę 
prekių iš užsienių. Jei parama užsieniams bus nutrauk- Brigada 
ta, tai kaip užsieniai galės pirkti Amerikos prekes, kurių 
jiems būtinai reikia ir sūrias Amerika nori išgabenti i

JI? NORĖJO JUROJE VAIKŠČIOTI

Charles Smith pasigamino prietaisą, su kuriuo jis sakėsi 
galėsiąs vaikščioti juros paviršiu. Jis ir keliavo iš Cabril- 
lo Beaeh. Calif., i t atalina salą. Keturi gazo pripusti 
balionai laiko ji vanden- paviršiuje, o mediniu ratu kelei
vis žygiuoja ir varosi pirmvn. Nelaimei tas prietaisas iš- 
siaižė r.epa-ieku'- t atalina salos ir išradėjas buvo pakraš
čiu sargybos Išgelbėta.- iš vandens.

kad *Srr.--giamosios piu. kai mažiausia.- judėjimas 
laimėjimai paleng- Į priekį buvo skelbiamas sun± 

vins padėti tautoms. vargstan-, kiaušiu nusikaltimu. . . . 
čioms kapitalizmo priespaudoj “Kodėl gi šiom- partijoms

... . ... _ . , _ . .................. je. Aš manau, kad rr. . par-’nebus taip sunku dirbti palv-
uzsienius, nes joms viduje nėra rinkos. Užsieniai ga- ^ja pateisino šias vilti-, yp?. ginti su carinio laikotarpio Ru- 

antrojo pasaulinio karo laiko-h-ijos komunistais?
tarpiu, kai Tarybų Sąjunga, su- "Todėl, pirma, kad jos turi 
triuškinusi vokiškąją ir apo- prieš akis tokius kovos ir ki
niškąją fašistinę tironiją, išgel- mėjimų pavyzdžius, kokie yra 
bėjo Europos ir Azijos tautas Tarybų Sąjungoje ir liaudies 
nuo fašistinės vergovės grės- demokratijos šalyse. Vadinasi, 
mes. įjos gali mokytis iš šių saliu

“žinoma, labai sunku buvo i klaidų bei laimėjimų ir tuo pa- 
vykdyti šį garbingą vaidmenį.
kol 'Smogiamoji Brigada' buvo! 
viena-vienintelė ir kol jai tek
davo vykdyti ši priešakinį vaid
menį beveik vienišai. Tačiau 
tai buvo. Dabar—visai kitas 
reikalas. Dabar, kai nuo Kini
jos ir Korėjos ligi Čeehoslova- 
kijos ir Vengrijos atsirado nau
jos ‘Smogiamosios Brigados’ 
liaudies demokratijos šalių as
menyje—dabar musų partijai 
pasidarė lengviau kovoti, o ir 
dirbti pasidarė smagiau.

“Ypatingo dėmesio yra ver
tos tos komunistinės, demokra
tinės arba darbininkų-valstie- 
čių partijos, kurios dar neatė
jo Į valdžią ir kurios tebedirba 
po buržuazinių drakoniškųjų 
įstatymų padu. Joms, žinoma, 
yra sunkiau dirbti. Tačiau

vilti.

lėtų Amerikos prekes pirkti tiktai tuo atveju, jei jie ga
lėtų už tas prekes mokėti savomis prekėmis, jei prekių 
mainai nebūtų vienašališki.

Ar užsieniai galės čia daugiau prekių parduoti, par
eis nuo Amerikos muitų politikos, apie kurią dabar kon
gresas. vyriausybė ir Įvairios uniškos organizacijos daug 
kalba. Republikonų partija, kuri dabar stojo prie val
džios, tradiciniai visada stovėdavo už aukštus muitus ir 
už vietos pramonės apsaugą nuo užsienių konkurencijos. 
Demokratai skaitėsi laisvesnės prekybos šalininkai. Bet 
ir prie demokratų užsienių prekyba buvo stipriai suvar
žyta ir prekių mainai buvo vienašališki, o užsieniams 
buvo duodama pagalba, kad jie galėtų Amerikos prekes 
Įsigyti

Dabar aukštų muitų šalininkai turi apsispręsti, ar 
padaryti prekių mainus laisvesniu?, ar juos dar labiau 
suvaržyti.

Muitų politikos klausimas turi labai didelės reikš
mės dabar vykstančiame šaltajame kare. Šaltasis karas 
spėjant iš visako. bus ilga- ir “laisvojo pasaulio” koalici
ja galės išsilaikyti tik tada, jei toje koalicijoje prekių 
mainai galės vykti maždaug laisvai. Uždarius Amerikos 
rinką užsienių prekėms, laisvojo pasaulio koalicija pasi
kabins ore ir tos koalicijos dalyviai Europoje, noromis 
nenoromis, turės ieškoti sau rinkų anoj pusėj geležinės 
uždangos. Muitų politika yra neatskiriama dalis bend
rosios užsienių politikos ir tie žmonės, kurie kalba plačia 
burna prieš bolševizmą ir kariu reikalauja aukštų muitų, 
prieštarauja patys sau ir dirba anti bolševikiškos koalici
jos duobkasių darbą.

Aukšti muitai yra gera apsauga pramonei. Dauge
lis pramonininkų baukštosi, kad pradėjus čia gabenti 
daugiau prekių iš užsienių jų gaminiams rinka sumažės 
ir jiems reikės atleisti dali darbininkų. Nėra abejonės, 
kad laisvesnė prekyba pakenktų kai kurioms pramonės 
šakoms, bet užtat vartotojai gautų pigesnių prekių, o 
užsieniai, galėdami čia parduoti savo prekes, galėtų 
daugiau kitų Amerikos gaminių pirkti. Palaisvinus pre
kybą, kas nors nukentės ir ka? nors pasinaudos.

Laisv esne užsienių prekyba kai kam Amerikoje butų 
nemalonus dalykas, bet žiūrint viso laisvojo pasaulio in
teresų akimis prekių mainų pagyvinimas yra būtina są
lyga išlaikyti priešbolševikišką koaliciją vieningą ir 
stiprią.

Dabartiniu laiku automo
bilio Įtaka i Amerikos gy
venimą galima suprasti iš 
tokių skaičių:

9,400,000 žmonių visame 
krašte čia dirba darbuose 
vienaip ar kitaip surištuose 
su kelių transportu (trokai. 
autobusai, taksi šoferiai, 
sunkvežimių krovėjai ir 
pan.).

1,900,000 žmonių pelno 
duoną pardavinėdami mo
torinius vežimus arba juos 
a; tarnaudami.

*
Fordo kompanija nuo 

1903 metų iki dabartinio 
laiko yra pagaminusi 44 
milionus automobilių.

Daugiausiai mašinų kom
panija padirbo 19*23 me
tais, net 2.201.188. Tada 
Fordas dirbo vadinamus 
“Model T” automobilius 
(nuo 1908 iki 1927 metų 
kompanija tik vienos rūšies 
mašinas ir gamino).

Kiti labai produktingi 
metai buvo 1950, kada 
Fordas padirbo 2,364.508 
automobilius.

Dabar kitos kompanijos 
(ypač General Motors) pra
lenkė Fordą, bet Fordo 
kompanija ir dabar yra vie
nas stambiųjų gamintojų.

A p ž v a g*
STALINO
PENKTAKOJISKAS
TESTAMENTAS

19-me Sovietų - Rusijos pasiryžimą paremti musų par 
komunistų partijos suvažia-^dą jos kovoje už šviesią tautų 
vime Stalinas mažai teka!-'ate’*b JOS kovoje prieš karą.
bėjo. Už ji kalbėjo (pra
nešimą darė) G. Malenko
vas, o pats Stalinas dar 
prieš suvažiavimą buvo pa
skelbęs savo “genialius” 
samprotavimus. Suvažiavi
me Stalinas tik baigiant po
sėdžius pasakė trumpą kal
bą apie užsienių bolševikų 
penktakojišką svarbą So
vietų Rusijai: Jis sakė:

“Leiskite išreikšti musų su 
važiavimo vardu dėkingumą vi 
soms broliškoms partijoms ir 
grupėms, kurių atstovai pager
bė musų suvažiavimą savo da
lyvavimu arba kurios atsiuntė 
suvažiavimui sveikinimus,—už 
draugiškus sveikinimus, už lin-

Kas Savaite
Valgo Muilą

Bolševikų “Laisvė” ir 
“Vilnis” piktai rašė apie 
Maskvoje pagautus “dakta-

6,000 Nužudytų
Korėjoj Amerikos karo 

pajėgos neteko 11,500 vyrų 
“dingusių be žinios.” Iš to

r u s nuodytojus.” Rašė, skaičiaus “dingusių apie 
spiaudėsi ir pirštu rodė i ne-! 1,000 vyrų yra žuvę kauty- 
naudėlius. kurie norėjo Į nėse. bet traukiantis iš 
kapus nuvalyti Tarybų Są- fronto turėjo būti palikti 
jungos vadus. mūšio lauke. Apie 4,500

Mizara su Joniku nega- ar gal 5,000 yra bolševikų 
Įėjo atsigerėti Rusijos poli- nelaisvėj, o kiti 6,000 vyrų

1952 metai? Fordas išlei- 
leido 1,678,957 automobi
lius, 1951 metais—1,928,- 
579 ir 1950 metais, kaip 
minėjau, virš dvejų milio-

lengvinti savo darbą.’’
ita Stalino kalba buvo 

jo paskutinė, tai lyg koks 
penktakojiskas “genialiojo” 
budelio ir kraugerio testa
mentas. Rusijai yra reika-jniL 
lingos kompartijos užsie
niuose, o toms partijoms 
reikalinga Rusijos parama.
•Jei kam dar reikėjo Įrody
mo. kad kompartijos užsie
niuose yra Rusijos agentū
ros, šnipų, propagandistų ir
sabotažninkų lizdai, tam...............................
pats Stalinas ta tiesą Da-tJa laikosi unijinės šapos 
sako. i taisyklių.

Stalinas baigė savo penk- ^uo 1049 metų visi For- 
iškus samprotavimus!^° kompanijos darbininkai

tokiu tvirtinimu: bra įtraukti Į senatvės pen-

?ijos budrumu. Ta policija 
daktarus nuodytojus ne tik 
pagavo, bet išgavo iš jų vi
sus prisipažinimus. Nenau
dėliai prisipažino ir patys 
save kaltino.

Vėliau iš Maskvos atėjo 
žinia, kad “daktarai nuody
tojai” esą visiškai nekalti. 
Kalti pasirodė policininkai, 
kurie daktarus tardė ir iš 
jų prisipažinimus išgavo’.

“Laisvės” ir “Vilnies” re 
daktoriai pasijuto, kaip 
muilo suvalgę. Bet, rody 
darni linksmus veidus, tie 
ponai garsiai paskelbė, kad 
"daktarai nuodytojai” ne 
kalti ir tuoj šokosi ginti so- 

-vietišką teisingumą. Girdi, 
tik Sovietų. Sąjungoj nekal
ti žmonės yra išteisinami, o 
kaltininkai pakliūva už gro
tų.

Buožvaikiai Bimba ir 
Pruseika sušilę aiškina Ta- 

Įrybų Sąjungos nepaprastą
Fordo kompanijoj, josj teisingumą. Tik socializ- 

centre Detroite ir skyriuoseJmo. šalyje, sako tie redak- 
dirba 161,387 darbininkaiĮtortiad, yra galima toks sir-
įr tarnautojai.

Nuo 1941 metų Fordo
kompanija turi sutarti su 
automobilių darbininkų uni-

dingumas, atvirumas, tei
singumas ir žydų daktarų 
teisių pabojimas!

O mums atrodo, kad bū
ti maskviniu gizeliu nėra 
toks jau lengvas darbas. 
Kartą šauki, kad kaltas, 
paskui turi šaukti nekaltas 
ir visą laiką turi girti pas-

“Vadinasi, yra visiškas pa-Į 
joms ne taip sunku dirbti, kaipĮgrindas tikėtis bvuGSkyjų par- 

k'-jti u laimėjimų ir pergales šaly- 
;k >tar- -e, kur viešpatauja kapitalas.’’

buvo sunku mums, Rusijos ko
munistams, carizmo lai

Fordui 50 Metu

Isijų planą. Fordo kompa- kutinės minutės teisingumą.
nija pirmoji automobilių įniekada nežinodamas, kada 
pramonėj sutiko Įvesti se- Malenkovas ir Beria Pr*versjj{ainj05, 
natvės pensijas savo darbi- *ave muilą valgyli.
ninkams. Vėliau pasekė ir w

“Taikos Baimė”

Fordo automobilių kom-' Tais laikais tai buvo ne- 
panija šiemet mini savo 50 i paprastas atlyginimas. Prieš 
metų sukaktuves. Kompa- tai Fordo kompanija mokė- 
mja buvo Įkurta 1903 me- jo darbininkams po 82.34 Į 

(iieną už 9 valandas darbo. 
Kitur pramonėj nelavintas 
darbininkas gaudavo po $1

tais birželio 16 d.
50 metų sukaktuvėms 

Ford Motor Company pa-
siuntinėjo spaudai įdomių dieR? už 10 a.r 12 valan_
davinių apie kompanijos 
augimą ir nepaprastą pasi
sekimą. Iš to pranešimo 
paduodame Įdomesnius da
lykus.

*
1903 metais jaunas Det

roito biznierius. James 
Couzens, Įkalbinėjo savo 
seserį Rosettą investuoti 
200 dolerių i naujai kuria-

kėjimus laimėjimų, už pasitikė
jimą.

“Mums ypač vertingas yra, 
šis pasitikėjimas, kuris reiškia automobilių kompaniją.

jos kovoje už taikos išsaugoji
mą. . . .

“Suprantama, kad musų par
tija negali likti skolinga broliš
koms partijoms ir ji pati savo 
ruožtu turi teikti joms paramą, 
o taip pat jų tautoms jų kovo
je už išsivadavimą, jų kovoje 
už taikos išsaugojimą. Kaip 
yra žinoma, ji kaip tik taip ir 
elgiasi. Musų partijai paėmus 
valdžią 1917 metais ir po to, 
kai partija ėmėsi realių priemo
nių kapitalistų ir dvarininkų 
priespaudai likviduoti, broliš
kųjų partijų atstovai, gėrėda
miesi musų partijos narsumu 
ir laimėjimais, suteikė jai pa
saulinio revoliucinio ir darbi
ninkų judėjimo ‘Smogiamosios 
Brigados’ vardą. Tuo jie reiš-

Sesuo nenorėjo, ji mane. 
kad iš automobilių nieko 
gero nebus. Pagaliau ji su
tiko investuoti 8100 ir nė 
cento daugiau!

1919 metais Mrs. Rosetta 
Couzens Hauss pardavė sa
vo 100 dolerių Šėtą Fordo 
šeimai ir gavo už ji 260 
tūkstančių dolerių! Be to, 
ji nuo 1903 iki 1919 metų 
?avo iš Fordo kompanijos 
95 tūkstančius dolerių di- 
videntų!

Toks buvo Fordo kompa
nijos piniginis pasisekimas.

kitos kompanijos.
*

Automobiliai pakeitė 
Amerikos veidą. Fordo 
kompanijai Įsikūrus visame

Iždo stkretorius George 
Kumphrey, kalbėdamas A. 
P. agentūros suvažiavime, 
savo kalbą pradėjo keistu

krašte buvo tik 2,151 mylia ,akiniu. .*Xėra jokio pa.
gerų kelių, dabar gerų ke 
lių yra 3,322,000 mylių. 

Dabar kasdien 6^250,000

dų darbo, o lavintas darbi 
ninkas gaudavo iki pustre
čio dolerio.

Fordo “Five Dollar Day” 
nuskambėjo po visą Ame
riką. Daug biznierių, ban
kininkų ir kitokių piniguotų 
žmonių manė, kad Fordas 
-ukreiziavojo, jei jis moka 
.oki aukštą minimalini at
lyginimą.

*
Fordo kompanija padarė 

'evoliuciją automobilių ga
myboje ir kartu padarė re
voliuciją Amerikos gyveni
me.

Revoliucija gamyboje bu
vo Įvedimas masinės gamy
bos. Fordo Įvesta “assem- 
bly line” sutrumpino vieno 
automobilio sustatymo lai
ką nuo 14 valandų iki 93 
minučių.

Kai automobilių gamyba 
padidėjo iki milionų, tas 
pakeitė ir Amerikos žmo 
niu gyvenimą.

1919 metais Amerikoje 
buvo 6,771,000 keleivinių 
automobilių, o 1929 metais 
automobiliu jau buvo 23,- 

Fordo

Fordo kompanija 1914 
metais paskelbė, kad ji mo 
kės savo darbininkams po 
$5 f dieną už 8 valandų! 121,000 (trečdalis 
darbą. Igamybos)!

grindo bijoti taikos!” 
Keista, kad kas tai gali

vaikų važiuoja mokyklų au- bijoti taikos. Ir visgi, yra
tobusais Į mokyklas. 

Tokių pasikeitimų
galybė. -

vra

Iš visų kapitalistinių kom
panijų Ford Motor Compa
ny daug kuo išsiskiria. Ji 
buvo masinės gamybos pio
nierius. Ji piimoji atsto
vavo idėją, kad reikia kel
ti eilinių žmonių perkamą
ją galią ir tuo užtikrinti 
masinei gamybai rinką.

Fordo kompanijos prieš
akyje nuo 1903 iki 1947 
metų stovėjo genialus pra
monininkas Henry Ford 
(gimęs 1863 metais ir mi
ręs 1947 metais). Vordo 
kompanija ir dabar yra vie
nos Fordų šeimos rankose.

Po pirmojo pasaulinio 
karo, užėjus didžiajai dep
resijai, Fordo kompanija 
buvo kiek susmukusi, kitos 
automobilių kompanijos bu
vo ją pralenkusios. Bet da
bar, stojus kompanijos 
priešakyje Henry Ford’ui 
II, kompanijos kūrėjo Hen 
ry Fordo anukui, kompani
ja persitvarkė, modemiza 
vosi ir vėl iškyla Į pirmą 
vietą Amerikos gamybos 
milžinų tarpe.

G. St

tokių žmonių, kurie baukš
tosi taikos. Tokie žmonės 
sako, kad sumažinus gink
lavimosi išlaidas krašto 
ūkis pateks Į depresiją, at
siras bedarbių ir pasirodys 
kitos ūkiškos krizės negero
vės.

Vyriausybė, o dabar ir 
spauda. Įtikinėja žmones, 
kad taikos nėra ko bijoti, 
nes esą Amerikos ūkis gali 
ir be ginklavimosi išlaidų 
klestėti.

Klausimas dėl ūkio kri
zes pavojaus, sustabdžius 
ginklavimąsi, sunkiai yra 
atsakomas. Tik pats gyve
nimas galėtų parodyti, ar 
taikos meto ūkis gali iš
rengti depresijos.

Tuo tarpu kalbos apie 
taiką yra tik kalbos. Nėra 
jokių davinių, kad Rusija 
nori taikaus sugyvenimo su 
Amerika. Rusijai labai pa
tiktų, jei Amerika sulaiky
tų ginklavimąsi ir “pasiti
kėtų” Maskvos diktatorių 
tuščiais žodžiais, bet čia ir 
baigiasi Maskvos taikos no
rai. Todėl ir Amerikos 
ūkis “taikos pavojaus” ne
turės progos išbandyti, nes 
ginklavimasis turės būti tę
siamas.

ar daugiau buvo paimti bol
ševiku i nelaisvę ir ten bu
vo NUŽUDYTI!

Bolševikai amerikiečius 
belaisvius išžudė Įvairiais 
budais. Daugeli stačiai iš
šaudė suraišiotomis užpa
kalyje rankomis. Kitus iš
žudė varant iš pafrontės Į 
belaisvių stovyklas šiaurė
je. Dar kiti žuvo stovyk
lose nuo bado, ligų ir dėl 
stokos priežiūros.

Virš pusės visų belaisvių 
amerikiečių žuvo nelaisvė
je. Jie žuvo dėl bolševikų 
kaltės. Tą faktą turėtų at
siminti visi amerikiečiai. 
Gerai atsiminti.

Pietvakariu Azija

Malenkovo-Berios Rusija 
šiuo tarpu pirmąjį savo dė
mėsi kreipia Į pietvakarių 
Aziją—Indokiniją, Siamą, 
Burmą, Malajus ir vėliau 
Indoneziją, Indiją ir kitus 
kraštus. Pagal Lenino po
sakį, kelias Į Paryžių ir 
Londoną (o gal ir i Wash- 
ingtoną) eina per Aziją.

Kai Azijoj bolševikai 
vykdo “Laoso išsilaisvini
mą.” tai kvailiems Vaka
rams Maskvos valdovai, 
Molotovo lupomis, siūlo tai
kos malonumus ir nori su
kviesti “penkis didžiuosius”
Į posėdi. Girdi, kodėl pen
kiems neatsisėsti prie sta
lo ir nepadaryti taiką? Va- 

e yra nesusitupėjusių 
galvų, kurios Maskvos ba- 
lamutų siūlymų klausosi ir 
galvoja apie taksų mažini
mo malonumus.

Azijoje bolševikai turi 
jau nužiūrėję savo pirmąją 
auką (po Indokinijos). Ta 
auka yra Siamas (Thailan- 
das>. Prieš tą nelaimingą, 
bet turtingą valstybę jau 
mobilizuojamos propagan
dos kanuolės, o kai per La
osą bus prieita prie jos sie
nų, tada matysime “Thai 
giminių išlaisvinimo žygi.”

Atrodo, kad dabar kiek
vienas turės savo malonu
mų—vieni Azijoj “išlais
vins” Į savo kišenę dar nau
jus plotus, o kiti džiugaus 
dėl ketamo mokesčių nuo 
pelno perviršiaus sumažini
mo. . . .

Virš 8 Bilionų

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower paskelbė, kad prezi
dento Trumano paruoštas 
biudžetas ateinantiems me
tams bus sumažintas 8 su 
puse bilionų dolerių.

Tokia sutaupų suma bus 
padaryta sumažinant kraš
to gynimo išlaidas virš 5 
bilionų dolerių, apkarpius 
pagalbą užsieniams $1,800,- 
000,000, nukirpus nuo ato
minės energijos programos 
$250,000,000 ir sutaupius 
kitose srityse $1,200,000,- 
000.

“Rimtieji” Amerikos 
žmonės turi dvi baimes: 
bolševizmo ir taksų. Iš biu
džeto karpymo atrodo, kad 
taksų jie daugiau bijo, kaip 
bolševizmo. • —J. D.
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Brangiausias Banketas 
Lietuvių Senelių 
Prieglaudai

17Sąjungos susirinkime užra
šyti labdarių nupirktą že
mę ir sudėtus pinigus Chi- 

Balandžio 21 d 6 vai eagos Romos katalikų vys- 
vakare Conrad Hilton Hu- ku!?u1’ kuris v4liau Pa
telyje Įvyko vakariene, ku- klek.truks- P'?igų ir ?astT 
ri kiekvienai ypatai kaina-d*s "Ronlnę* Ant tos žemės 
vo $25. Tą vakariene ren-1!1' I.,U.VOJ Pamatyta ligoninė, 
gė Lietuvių Romos Katali- ku™1. davė nelietuvišką pa
kų Labdaringa Sąjunga, ta-‘vadlnlm3 Holy Cross Hos- 
iiau programoj niekur ne- P,tal; .Ligoninę statė saky- 
Luvo pažymėta, kad taidan”, 2m<;nėms- kad vėliau 
Lithuanian Roman Catho- 15 Peln0- ku,1 Padarys is h- 
lic Charities tą vakarienę
rengia, bet visur figūravo 
nieko nereiškiąs pavadini
mas “Holv Family Vilią.”

Taip pat niekur nebuvo 
lankytojams priminta, kad 
tą Lithuanian Roman Cath- 
olic Charities of America 
suorganizavo senieji lietu
viai, paprasti darbininkai,

goninės, jau (for sure) pa 
statys seniams prieglaudą. 
O seni veikėjai vėl turėjo 
linkti aukas ir dirbti, kol 
vėliau surinko keletą desėt
kų tūkstančių, už kuriuos 
nupirko šimtą ar daugiau 
akelių žemės ir dabar ten

J. F. DULLES GR|ŽO Iš EUROPOS

Valstybės sekretorius John Foster Dulles grįžo iš Europos 
iš šiaurės Atlanto Sąjungos ministerių tarybos posėdžiu. 
Washingtono aerodrome ji pasitiko prancūzų ambasado
rius Henri Bonnet. J. F. Dulles sako. kad NATO posė
džiai buvo sėkmingi. Amerika posėdžiuose įspėjo Euro
pos valstybes, kad Amerikos parama bus sumažinta.

kurie iš darbo parėję lan-. . ,
kvdavo susirinkimus ir rink- Pr‘e sene,l« Plūdos 
davo aukas visur, kur tiktai {elkal,’.nga ,es? Pralyti ma- 
proga pasiteikė, ypač daugiu bgon,n« Onfirmary)

pastatė 65 seneliams prie
glaudą. įrodė, kad viską padarė jau-

Dabar sugalvojo, kad nieji veikėjai ir kunigėliai.
Kardinolo Stritch Kalba

Kardinolą Stritch prista-
inkda.o auto prie šv. Ka’!;kras ?™elian?1s-1 ku™ su-'tė kun. A. Linkus 
nmiero kaniniu Kanu Pnn. ?crga' lam t,kslu> t-Uvo notas pažymėjo, kr

viai esą daug prisidėję prie:zimiero kapinių Kapų Puo 
Šimo Dienoje. baugiau
siai, man regis, labdarybei 
darbavosi senas, nesenai 
miręs veikėjas Jonas Dim 
ša, jau seniau miręs Seklec- 
kis ir daugelis kitų.

Programoje buvo visas 
puslapis dykas. Ten buvo 
galima pažymėti, kada ir 
kas tą labdarių sąjungą su
tvėrė. Galima buvo ir da
bartinės valdybos narių 
vardus ir pavardes sužymė
ti. Tačiau šios dienos jau
ni kunigėliai anie tai nė žo- 
džio neužsiminė. Tik la
pelyje, kuris buvo dalija
mas su programa, buvo pa
žymėta, kad 1940 metais, 
po gera priežiūra kun. Ani-

surengtas minėtas banke
tas.

Sulig programa viso bu
vo 131 stalas. Prie kiekvie
no stalo galėjo sėdėti po 10 
ypatų. Tai galėjo būti apie 
13 šimtų ypatų. Nors gal 
prie kai kurių stalų nebuvo 
visos vietos užimtos, bet 
visgi susidarė nemažas 
pluoštas pinigų.
Apie Programą

Programą pradėjo prela
tas Balys Urba, atkalbėda-
niets iiitiinviv. Įčo'žlrnVia 1c i-

PHILADELPHIA, PA.

Radio Valandos

vakare šeštadieniais. Lai
kui bėgant jis bus prailgin
tas iki vienos valandos; ti
kimasi gauti tinkamesni 
laiką pradedant 7 ar 8 va
landa šeštadienio vakarais.

Lietuvių Ilgamečių Darbi
ninkų Pagerbimas

Horn and Hardhardt, 
duonos kepimo kompanija, 

alandžio 21 d. puošnioj 
.own Hali svetainėje su
rengė savo ilgamečiams 

arbininkams šaunų ban
ketą. Darbininkai išdirbę 
25 metus šioje kompanijo
je yra įvesdinami į Dvide- 
injįts Penkių Metų Klubą; 

jie gauna “seniority right.” 
Tokiems darbininkams 
kompanija už jų pastovu
mą ir lojalumą duoda dar
be lengvatų, juos apdova
noja brangiais laikrodžiais, 
sagutėmis su mažu deiman
tu, ir puikiu liudijimu. Tar
pe daugelio darbininkų ki
tų tautybių šiame bankete

Kas Naujo Brooklyne
iš Siuvėjų Lokalo 
Susirinkimo

Balandžio 22 d. buvo siu
vėjų 54 skyriaus susirinki
mas. Unijos pareigūnai 
pranešė, kad nuo gegužės 
25 dienos siuvėjai gaus 12 
ir pusę nuošimčių algų pa
kėlimą. Nuošimtis bus iš
dalintas štukiniam uždar
biui, o ne valandų skaičiu
mi. šitą reikalą sutvarky

Musų lokale, paprastai, 
yra dvi stambios grupes, 
kurios per metų metus sten
giasi viena antrą nugalėti. 
Vienoje grupėje yra komu
nistai su tautininkais iš Ty- 
sliavos ir Juozą Ginkaus 
pasekėjų, o antroji grupė 
tai katalikai ir socialdemo
kratai, kurie stengiasi už
imti siuvėjų lokale vado
vaujančią rolę. Prieš pen-J V • A 1 1 V • u •

Lietuvių baldų krautuvės buvo sekantys lietuviai 
į7'Jr(ii_ savininkams, Dominikui ir’ 

kad lietu- Petronelei Antanaičiams, I Antanas Tumorus, Ste- 
*1951 metais uždarius lietu-

pakėlimo gerbūvio šio mies-P^ kalboje 
tn nocfutvHumi I3G10 plOgiUftld, ITIU-

per lb metų
to pastatydami gražių na.pest3 programa,
mų ir tt. Bet kažin kodėl nuėsto lietuviai beturėjo 
pašykštėjo paminėti, kad
lietuviai Chicagoj suorga-

tatautė sugiedojo Amerikos 
himną, bet Lietuvos himnas 
buvo apleistas, matyt, lietu
viai kunigėliai bijojo, kad 
dėl Lietuvos himno nepasi-'ceto Linkaus, 15 mylių nuo jktirtu kardinoIas keleta8

i ki/ioofAo mmofn i loL kom,’ 1 _ _ . w _Chicagos miesto, Oak Park, 
Ilk, buvo Lietuvių Romos 
Katalikų Labdarių Sąjun
gos pastatyta prieglauda. 
Išrodo, kad iki garbingasis 
kun. A. Linkus nepradėjo 
“prižiūrėti,” tai niekas Chi
cagoje nieko ir neveikė se
nelių prieglaudai pastatyti. 
O Buvo Taip

Prieš 40 metų ar daugiau 
jau buvo suorganizuota 
Lietuvių Romos Katalikų 
Labdarių Sąjunga. Jau bu
vo surinkta apie §50,000.

airių ir hotelio sienos.
Po ilgų perstatinėjimo 

ceremonijų buvo pakviestas 
vakaro vedėju Edward 
Kiauše (Kraučiunas), No
tre Dame Universiteto atle
tikos direktorius. Šis vyras, 
vieton vakarą vesti, pradė
jo patsai prakalbą sakyti, 
primaišydamas visokių ne
va juokų. Atrodo, kad ne
buvo jokio reikalo impor
tuoti vakaro vedėją net iš 
Indianos valstijos.

Apie tą Holy Family

nizavo apie 10 lietuvių pa
rapijų, išstatė gražiausias 
bažnyčias ir mokyklas, ku
rių kiekvienos turtas siekia 
iki pusės miliono dolerių. 
Neužsiminė, kad lietuviai 
Romos katalikai kasmet su
moka Chicagos Romos ka
talikų vyskupui apie 30 ar 
40 tūkstančių dolerių vien 
tik už teisę daryti bizni var
du “Romos katalikų bažny-

iičia.
Toliau kardinolas primi

nė, kad lenkų karalienė 
Jadvyga galėjo pasirinkti 
sau už vyrą Vakarų civili-

•'tik vieną radio programą, 
vedamą p. Antano Dziko iš 
stoties WTEL. Triusdamas 
sunkiai per 16 metų, kad 
palaikius lietuvių balsą oro

pas J. Sadauskas, Peter Mi 
kelėrtas, Anna M. Račnis, 
Antanas Misiūnas, John 
Vaičilėnas, Tadas R. Vilis, 
William G. Kubelis, Anta
nas Levinskas, Stepas J. 
Globis, Joseph A. Pocius, 
Wm. M. Kairis, Adomas S. 
Malcis, John J. Labeikis,

ti yra daug darbo, tad Jointįkis metus katalikai su so- 
Boardo raštininkai ir knyg- 
vedžiai užversti darbu.

Šiemet - siuvėjų atostogos 
prasidės liepos 3 d. Tą die
ną visi siuvėjai gaus mo
kestį už dvi savaites atos
togų, taip pat gaus ir už 
liepos 4 dieną. Šiemet iš 
tiesų geriau, nes pirmiau 
reikdavo išdirbti 2 savaites 
po atostogų, kad gavus ant- 
os savaitės atostogų pini
gus.

Birželio pabaigoje bus 
nuveju delegato rinkimai.
Atrodo, kad prie šių rinki
mų niekas nesirengia, tyla.
Kai kas mano, kad per me

Tačiau prieš 20 metų Chi- Vilią kalbėjo tūlas Bolas
cagos kai kurie lietuviai ku- Patutsis. Kalbėjo ilgai, bet 
nigai sugalvojo, kad iš pa-įtaip ir nepasakė, kad tos
statyto seneliams namo ne
bus jokio pelno. Todėl jie

senelių prieglaudos suma 
nytojai, organizatoriai ir

suagitavo savo šalininkus irį pinigų rinkėjai buvo senie- 
pervarė nutarimą Labdariųjji lietuviai. Iš jo kalbos iš-

Į”

JUOZAS'STALINAS
— arba —.

Kaip Ka vkazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

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

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

KELEIVIS
SrnitK Boston 27,

1

bangomis, p. A. Dzikas su-'George Sharkis, Victor P. 
ardė net savo sveikatą. Jis ?6žis, T>ilv—b*<=
ne kartą gydėsi ligoninėje,
o dabar vėl pasitraukia nuo 
darbo trim savaitėm laiko 
sveikatai atgauti, palikda
mas savo vietoje pavaduo
toją naujakurį.

Lietuvių Bendruomenei 
Philadelphijoj pradėjus or
ganizuotis ir plėsti savo 
veiklą kilo reikalas ieškoti 
progos prabilti į lietuvių 
visuomenę ir aiškinti savo

. veikla. Pradžioje buvo iš- 
zacijos jaunikaiti, bet pasi-,nuom-ota w minužių laiko 
rinko lietuvių pagonų kum-- A Dziko ve(1amos ra. 
gaikstĮ Jogaila ir per tų ak-L,jo rogra bet Iaikas 
tą atvertė visus lietuvius i buv0 ^trumpas. Todėl

buvo ieškota surasti bend
ruomenės balsui skelbti sa- 
v^tovė valanda

Nuo balandžio 11. tbks 
bendruomenės balsas musų

šventą Romos katalikų tikė
jimą. Į Jadvygos ir Jogai- 

unijos” nuopelnus,kar-los
dinolas Įrašė naongg^ -ver-1 
žimosi į Vakarus sulaiky
mą, nors kada Jogaila apsi- 
pačiavo mongolai jau seno- mieste pradėjo veikti, iš ra

dio stoties WDAS. Jis gir
dimas nuo 9 iki 9:30 vai.

Frank Pilkauskas, 
Kazys A. Klauga, John 
Vencius, Matas Pupas, Ste 
pas Kavaliūnas, Paul P. 
Matukas, Paul P. Skrups- 
kis, Peter Taliunas, Alex J. 
Didžirėkig. Matas Uncbis, 
Joseph Markūnas, Justin 
Varnas, John P. Volonis, 
Antanas Jankauskas, Frank 
Šimoliunas, Zigmas P. Kri- 
staponis, Katrė V. Balas, 
John A. Gudonis, Stella 
Dikšaitis, Mildra Tuleikis, 
John P. Klemka, Eva P. 
Sasnauskas, Peter Sukis, 
John P. Macėnas, Barbora 
Statkus, Morta Noreika. 
Mary I. Brazdonis, John J. 
Bulovą, Frank J. Marcin
kų viela, Joseph A. Bagdo
nas, 'Sftėpds A. Balas, John

kai buvo nurimę ir nutūpę 
į savo pasirinktas gyvenimo 
vietas. Mongolai (totoriai) 
nusiautė Rusiją ir dalį Len
kijos tryliktame amžiuje, o 
Jadvyga “pasirinko” Jogai
lą gale keturioliktojo am
žiaus. Bet .kam kardinolui 
žinoti Europos Rytų tautų 
istorija ?

Dabar kai kurie lietuviai 
prisimena Mindaugo krikš
tą, o kardinolas pripažįsta 
tik tą krikštą, kurį Jadvyga 
<u Jogaila atliko. Nesupai- 
sysi žmogus.

Vakarienėje dainavo mu- 
sų dainos žvaigždė Anna 
Kaskas, bet ji buvo pakvie
sta dainuoti pačiame gale.

Po to vakaro man lenda 
galvon mintis, kad jeigu 
jaunieji kunigėliai tik taip 
garsins lietuvių vardą ir lie
tuvybę, tai ir Chicagoj ir 
visoj Washingtono žemėje 
musų vardas greit eis prie 
išnykimo.

Krikščionis.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metama $4*

cialdemokratais buvo išgu 
ję komunistus iš lokalo va
dovybės. Tada lokalus daug 
pagelbėjo Lietuvos laisvini
mo byloje. Bet tautininkai 
neiškentė bendram veiki
me; jie nuėjo bimbinin- 
kams tarnauti, ir šiandien 
bolševikai lokale jaučiasi 
kaip savo dvare. Jie išeikvo
jo Kriaučių Neprigulmingo 
Klubo pinigus. Neva jubi- 
lėjiniam banketui išleido 
virš 4 tūkstančių dolerių, 
taip kad šiandien lokalas 
stovi nuogas.

Kad tą lokalo apnuogi
nimą geriau išaiškinti, so- 

ir katalikų 
Kriau- 

Pirmas nu
meris jau išėjo ir rado gra
žaus pritarimo siuvėjuose; 
jie ne tik godžiai jį skaito, 
bet ir jo palaikymui ne vie
nas dolerį kitą paaukoja. 
Tuojau išeis ir antrasis “K. 
B.” numeris.

Tiesa, lokalo susirinkimai 
neįdomus, nes lokalą lie
čiančių klausimų nekelia
ma. Jeigu norima ką nors 
iškelti, tuojau bimbininkų 
choras ant kojų: “Nereikia, 
nes tai uniją griauna!” 
Mat, tautininkų ir komunis
tų vienybė dabartiniu laiku 
pamilo uniją. Kada ir al
gas darbininkams darbda
viai nugnaibo, reikia tylėti; 
jeigu kuris netyli, jie turi 
K. Kundrotą, kuris nuėięs 
pas Joint Boardo viršinin
kus tuoj skundžia, kad 54 
skyriuje atsirado maištinin
kų. '• J*

Komunistai su tautii 
kaf?--wš§i atsiekė savo1* 
lą. Kriaučių Neprigulmin
go Klubo 37 tūkstančius 
dolerių išdalino “suvargu- 
siems” kriaučiams, bet ne
galėjo kur nors kokį žemės 
sklypą užpirkti ir padaryti 
daržą piknikams. Ne, jie 
to nedarė; jie pinigus ver
čiau paleido vėjais, kad lie
tuviai negalėtų sueiti į krū
vą vasaros metu ir pasi
žmonėti. Šiandien Brook- 
lyno lietuviai neturi nei sve
tainės, nei nuosavo parko.

J. Brooklvnietis.

tus turėtų būti vieni rinki-(cialdemokratų 
mai, o ne taip kaip dabarjgi'upė pradėjo leisti 
yra—dveji rinkimai. Bir-lčių Biuletenį.” Pir 
želio mėnesį būna delegato,
vice-pirmininko ir protoko
lų sekretoriaus rinkimai, o 
gruodžio pradžioje renka
mi lokalo tarybos nariai.
Kam tie dveji rinkimai?
Kodėl negalėtų būt vieni 
rinkimai, kaip kituose loka- 
luose?

Be to, yra dar netikslumų 
musų lokalo tvarkoje: pasi
traukus iŠ lokalo vadovau
jamų įstaigų vienam asme 
niui, jo vieton renkamas 
naujas, o ne mažiau rinki
muose gavęs balsų užima 
pasitraukusio vietą. Tokia 
praktika nėra gera. Nes da
bar musų lokalo rinkimuo
se vartojama slapto balsa
vimo sistema. Bet kada 
vienas taip išrinktųjų pasi
traukia, tai jo vieton ren
kamas jau rankų pakėlimu.
Dvi sistemos negali lokale 
egzistuoti. Jeigu turime

K. Bukis, Stanley'T/'Sfcir balsavimą, tai jį ii

LAIMĖJO $10.000

Al Besselink (kairėj) laimė
jo Las Vegas, Nev^ rungty
nėse 10.000 dolerių sidabri
niais doleriais. Pinigai iš 
maišo pilami į krūvą. Spor
tininkas tuoj pat pusę pini
gų perleido Runyon vardo 
vėžio tyrinėjimo fondui.

vainis, John Adkus, Agota 
H. Buinauskas, Daniel Z. 
Mačionis, John Dikšaitis, 
Domininkas Zupkauskas 
Alicė M. Talačka, Rapolas 
C. Paciunas, Frank Yacas, 
Margareta M. Mačiūnas.

BALF’o 52 skyrius ba
landžio 26 d., 5 vai. po pie 
tų, Lietuvių Muzikos Sve
tainėje suruošė amateui 
show (mėgėjų vakarą) 
naudai vargstančių lietuvių 
Europoje. Buvo užkandžiai 
ir šokiai, muzika ir bale
tas, lietuvių tautinių šokių 
mupė. Programą vedė p. 
Karalinė. Parengimas bu 
vo sėkmingas.

Filadelf ietis.

aikykime. O jį išlaikyti tik 
ada galėsime, kuomet ga- 
•usieji mažiau balsų užims 
tuščią vietą.

Dabartiniai musų lokalo 
lyderiukai po nominacijų 
palieka mažai laiko unijos 
pareigūnų rinkimams. Per
lai metais liko dvi savaitės 
rinkimams pasiruošti. Ki- 
ur duodamas visas mėnuo 

laiko po nominacijų pasi
ruošti prie rinkimų. Kodėl 
ri musų lokale neinama 
mie to?

Kalendorius Išsibaigė

Šių metų “Keleivio” ka 
lendorius jau išsibaigė ir 
prašom daugiau užsakymų 
nebesiųsti.

Palcalbmk biznierius pa 

siskelbti “Keleivyje,” pa 
j savo biznį tarp lie

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modemišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcestcr, PJass.

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 j kitus miestus. Be to. užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų. laikraščiu, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (18)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas

čiu:
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o

cija sugautu, butum areš
tuotas ir pasodintas kalėji
mam

—Na. bet kaip su tuo ge
nerolu. Maik. ką nori pirkti draustos tarptautiniais vals- 
vogtus raplenus? Juk jis tybių susitarimais. Vilioti 
ne valstybė, bet toks pat priešo lakūnus į savo pusę 
žmogus, kaip ir aš. Tai kaip tarptautinės sutartys ne
yra su juo: ar jam nereikia draudžia, todėl musų gene-

reikalus, kovoti su jos prie
šais. Šitokioj kovoj yra 
priimta vartoti visokias 
priemones, kurios nėra už-

zokonų žiūrėt?
—Taip, tėve: jis toks pat

žmogus, kaip visi kiti: bet 
jo teisės kitokios. Jis yra 
Įpareigotas ginti valstybės

rolas ir nutarė juos pavilio
ti. To negalima vadinti va
gyste.

—Okei, Maike, aš dabar turėjo 
jau supratau

Auksojstorija
Kaip senai auksas pašau- vartoja savo karininkų kar-

Kuo mažiau valstybė turi 
aukso popieriniam pinigui 
paremti, tuo pinigai piges
ni.

Jeigu valstybė savo pini
gams paremti aukso neturi, 
tai ji stengiasi Įsigyti sveti
mų kraštų valiutos, kuri yra 
auksu paremta. Taip, pa
vyzdžiui, buvo ir su nepri
klausoma Lietuva.

Amerikos doleris pirma 
25.8 granų aukso 

vertės; bet 1934 metų sau
sio 31 dieną prezidentas 
numušė dolerio vertę iki 15 
granų aukso (tiksliai sa
kant, iki 15 ir 5'21 grano)

Gal ne visiems aišku, ką 
reiškia granas, taigi paša 
tysim, kad Į vieną svarą ei
na 7,000 granų.

Prieš dolerio nupiginimą, 
aukso uncija kainavo $20.- 
67; gi dolerį nuvertinus, 
aukso vertė pakilo iki $35 
uncijai.

Klausimas, kodėl preky
boje nevartojamas auksas, 

vartojama popiera? Tai 
daroma patogumo dėlei. 
Juk susidėti Į kišenių 1000 
auksinių dolerių netaip pa
ranku, kaip 100 popierinių 
dolerių, kurie gali buti pa
žymėti ant plono popierė-

REPUBLIKONŲ VADAI BALTAJAME NAME

Republikonų vadas senate šen. Robert A. Taft (kairėj, ir 
atstovų rūmų pirmininkas (speaker) Jo.-*eph Martin* iš 
Massachusetts tarėsi su prezidentu Eisenhoueriu dėl įsta
tymų leidimo programos. Jie pranešė, kad buvo tartasi 
dėl Amerikos muitų politikos, kurią dabar kongresas turi 
aptarti.

dams puošti.
Senoj Rusijoj ant auksi

nių daiktų būdavo dedama 
“56 proba.” Reiškia, gry
nu aukso tokiam daikte bū
davo 56 nuošimčiai, o 44 
nuošimčiai kitokių metalų.

Auksas kaip Papuošalas
Sprendžiant iš senovės 

paminklų ir raštų, auksas 
visų pirma buvo vartoja
mas .papuošalams. Yra li
kęs Asirijos karaliaus As- 
sur-nasir-pal apsiaustas, iš
siuvinėtas spalvuotais karo

jo spalvos neveikia net!bais ir aukso siūlais. O tasĮjįo. 
stipriausios rukštys, išsky-j karalius gyveno dar 884 
rus tik taip vadinamą aqua,metais Kristui negimus, 
regia, hydrochloro ir nitroj Aleksandras Didysis, karin- 
rukščių mišinį. i gas Makedonijos karalius,

Auksas yra labai
tas, lankstus ir tįsius meta- į rytus, radęs tenai karalius 
las. Iš vieno grano (ne ir kunigaikščius pasipuošu

liui yra žinomas, sunku tik
rai pasakyti, žinoma tik 
tiek, kad jis buvo vartoja
mas jau labai žiloj senovėj 
tokiose šalyse, kaip Egip
tas, Asyrija. Kreta ir kitos. 
Senasis biblijos testamen
tas. parašytas dar Kristui 
negimus, irgi kalba apie 
auksą.

Auksas visada buvo žmo
nių pageidaujamas ir aukš
tai vertinamas metalas dėl 
to, kad jis turi gražią spal
vą ir ji niekad nekinta 
Auksas niekad nerudyja ir

LDD Suvažiavimas

—Maike, šiandien aš vėl nusikalsta šitam principui: 
ateinu pas tave ant rodos. Pavyzdžiui, Rusija per am 
Pasakyk, ar Amerikos zo- žius vogė svetimas žemes 
konai draudžia vogti, ar ir kaimynų turtą. Vogė 
ne? Anglija, Ispanija, Vokietija

—Nesakyk, tėve, “zoko- ir kitos. Ir nė viena nebu 
nai.” Sakyk: Įstatymai. vo už tas vagystes nubaus-

—Nu, tai pasakyk, ką ta. Ne tiktai nei viena^ ne 
Įstatymai sako apie vagys- buvo už tai nubausta, bet 
te? * kiekviena buvo savo bažny-

—Tai vra labai platus cios laiminama. Tokie va- 
klausimas, tėve, nes Įstaty-būna baudžiami tik ta
rnai ne visiems yra taikomi ^a’ tėve, kai piešdami sveti- 
ir ne vienodai i vagystę turtą susiduria su stip 
žiuri. Pavyzdžiui, jei 'tar- resnuus. Pavyzdžiui, po 
nautojas ponui nežinant pa- BąJ^tmio pasaulinio kaio 
sisavins jo laikrodėli, tai v okietijos ir Japonijos ge- 
bus vagystė, ir jeigu polici-Ye? ° al. ')aV()
ja jį sugaus, jis gaus kalėji- /e!.^U {le. butų 
mo. Bet jeigu miesto ma . . . . .
joras ar valstijos guberna- ^Oię. Taigi matai, tėve, 
torius
naują 
jam iš

iškarti. Bet 
tą karą lai- 

kitus butu iš-tai jie 
?• Taigi

sugalvos savo sėbrui "a<^ Įstatymai yra rašomi 
tarnybą ir paskirs *9^1 paprastiems pilie- 
valdžios iždo_$10,-člams- silpniems žmonėms. 

000 algos metams, jo nie-’^’em.s įr ya^y^ draudžia 
kas kalėjiman už tai neso- Y0?11, ir bažnyčia pragaru 
dins. nors tai bus didesnė Juos gąsdina. Bet stipriems 

laikrodėlio intymų nėra. Tarp jų tei- 
įsingumą nustato jėga. Kas 
turi daugiau kanuolių ir 

—Maike, tu čia negerai!bombų, to ir teisybė, 
man išfigeriavai. Aš tą!
klausimą tau pastačiau dėl- Malke, aš vis tiek ne
to, kad musų SčeslyvosJa‘*ai suprantu, kaip iš tik- 
Smerties Susaidė turėjo ^ra- Tu čia ris kalbi 
apie jį dibatus ir negalėjo a«)’e valstybę. Sakai, pap- 
prieiti prie tolko. Matai,i1 as^an^ žmogui Įstatymai
vienas Amerikos generolas draudžia vogti, o 
pasiūlė kožnam bolševikui £ab daryti ką nori ir jai nė- 
po $50,000, jeigu katras jų/a ne’ g^e^°’ nY’ įstatymų, 
pavogs savo valdžios raple- Taip yra, tėve.
ną ir atskris su juo Į ameri-1 _Bet pasakyk, Maike, 
konų pusę. Taigi išeina. ųas gj gajy gaje yra va]5. 
knd nriusų generolas sutin- tybė? Ar tai ne tie patys 
ka priimti vogtą daiktą ir žmonės, kuriems zokonai 
dar žada gerai užmokėti. |rašom j? jur taip. O jei- 
Bet kai sykį musų susai dės gu taip, tai ir man>. ir Uu? 
maršalka nupirko vogtą ir visiems kitiems turėtų 
gramofoną, tai policija at-’but viena teisybė. Jeigu 
ėmė iš jo tą muziką ir ii man neva]ja vogti, tai ir 
patį pasodino į lakupa. Sa-,Įau jr visiems kitiems turė- 
ko, zokonai draudžia ne.tų but nevalia. Kitaip pa
tiktai vogti, ale ir vogtus Pakius, visa valstybė turėtų 
daiktus priimti. Taigi dėl piMyt pono pievo prisaky. 
to mes ir norim surasti Kaip y^ą. “Nevok ir nenorėk jo- 
is tikro su tais zokonais kio daikto, ką tavo Susiedas 
yra: ar jie draudžia vogtus turi.” O jeigu valstybei 
daiktus priimti, ar ne? k'- vogti nedraudžia nei baž- 
virozyk man tą klausimą
davadlyvai.

gramo) galima ištęsti 500 
r'ėdų vielą.

Dėl savo minkštumo gry
nas auksas tačiau retai bū
na vartojamas, nes greit su
dyla. Todėl jis paprastai 
būna maišomas su kitais 
r.etalai.s dažniausia su si
dabru arba variu. Sumai
šytas su variu, auksas gau
na tamsesnę spalvą, gi su
maišytas su sidabru—švie
sesnę.

Amerikoje juvelyrai daž
nai parduoda “balto auk
so” žiedus bei kitokius pa
puošalus, ir aiškina, kad 
toks auksas esąs branges
nis. Kas toki nonsensą

sius auksu ir purpurais. 
Apie auksinius pinigus iš 
tų laikų tačiau nėra žinių.

Atrodo, kad pinigo rolę 
auksas pradėjo lošti tiktai 
tada, kai atsirado prekyba, 
•eigų norėjai Įsigyti kokį 
daiktą, o mainais neturėjai 
ką duoti, tai galėjai duoti 
gabalėli aukso, supranta
ma, jeigu turėjai.

Jeigu pirkėjas turėjo di
desni aukso gabalą, negu 
perkamas daiktas buvo ver
tas, tai auksą kirsdavo pu
siau, arba Į kelias dalis. 

Auksas Virsta Pinigu

Laikui bėgant, auksą pra-

vagystė, negu 
pavogimas.

nei
nei

Įstatymai, tai irnyeia,

mums turėtų but valia da
ryt, ką tik norim. Ar ne 
taip, Maike?

taiko- —Nevisai taip, tė^e. Yra 
mi tik valstybės piliečiams, dalykų, kuriuos valstybė 
bet ne pačiai valstybei, turi daryti, bet atskiriems 
Valstybė priražįsta princi- piliečiams griežtai uždraus- 
pą, kad vogti yra nusikals- ta. Pavyzdžiui, valstybei 
tarnas darbas, ir jeigu ku- reikalingi pinigai, ir ji turi 
ris pilietis apsivagia, jis yra juos gaminti. Bet jeigu tė-

—Man rodos, kad ta ju 
su “susaidė” turėtų supras 
ti, jog Įstatymai yra

Kur Daugiausia Randama 
Aukso

Daugiausia aukso iškasa
ma Afrikoj; paskui seka 
Jungtinės Valstijos, Austra- 
lazija, Rusija ir kitos šalys.

“Encyclopedia Britanni- 
ca” informacijomis, 1908 
metais visame pasauly bu
vo pagaminta 21,529,300 
uncijų aukso, būtent:
Afrikoj ......................7.983,348
Jungtinėse Valstijose.4,659.360

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos (LDD) eilinis su
važiavimas Įvyks šių metų 
gegužės (May) 30 d., Lie
tuvių Atletų Klubo patalpo
se, 168 Marcy Avė., Brook
lyn, N. Y. Pradžia 10 vai. 
ryte.
Suvažiavimo Darbotvarkė

Pranešimas LDD
Suvažiavimo Delegatams ir 
Svečiams iš Tolimesnių 
Vietovių

tvirtina, tas arba nežino dėjo kapoti lygiais gabalė-
kas yra auksas, arba stačiai 
pirkėją apgaudinėja, nes 
balto aukso visai nėra. Jei
gu jis baltas, tai nėra auk
sas, bet sidabras, arba kito
kių metalų mišinys: ir jis 
negali buti brangesnis už 
tikrąjį auksą, kurio spalva 
vra geltona.
Kaip Pažinti Aukso Gerumą

Gryno aukso pažymis 
Amerikoje yra “24-K,” tai 
reiškia 24 karatai. Bet pa
puošalams auksas maišo
mas su kietesnių is ir piges
niais metalais. Kuo mažiau 
tokiame mišinyje aukso, tuo

Kaip aukščiau yra pa
skelbta, LDD suvažiavimas 
Įvyks gegužės 30 d., šešta
dieni, Lietuviu Atletu Klu- 
bo patalpose, 168 Marcy

LDD suvažiavimo darbo- Avė., Brooklyn, N. Y. Po 
tvarkė bus sekama: dienos sesijų vakare toj pat

1— Suvažiavimo atidary- vietoj Įvyks banketas dele-
mas. gatams ir svečiams pagerb-

2— Mandatų komisijos ti. Galimas daiktas, kad
rinkimas. suvažiavimas dar posė-

3— Svečių ir delegatų džiaus ir sekmadienio rytą,
sveikinimai. gegužės 31 d. Visiem de-

4— Mandatų komisijos legatam ir svečiam, iš to-
pranešimas. liau atvykusiem, kuriem bus

5— Suvažiavimo pirmi- reikalo pasilikti Brooklvne 
ninko, pirmininko padėjėjo iki sekmadienio, nemoka- 
ir sekretoriaus rinkimas. mos nakvynės bus parupin-

kaip 6—Rezoliucijų komisijos tos pas tenykščius draugus,
metų rinkimas. bet apie tai LDD centras

Kalifornijoj ir AlaskojJ 7—-LDD Centro Komite-turi žinoti. Todėl šiuo pra
to raportas. sau visus delegatus ir LDD

8—“Darbo” redaktoriaus suvažiavimo svečius, ku- 
raportas. riem bus reikalinga nakvy-

10— Lietuvos vadavimo nė Brooklvne, pranešti man
reikalai einamuoju momen- r.e vėliau kaip iki gegužės 
tu. Referuoja prof. J. Ka- 15 dienos. Nakvynės bus 
minskas. Paklausimai ir visiems pampintos, 
diskusijos. N. Jonuška, LDD Sckr.

11— Lietuvių Darbininkų.15 Cotton St., Roslindale, 
Draugija ir jos veikla vi- Mass.
suomenėje. Referuoja J.į---------------------------
V. Stilsonas. Paklausimai 
ir diskusijos.

12— “Darbas” ir bendrai __
musu spauda. Referuoja Paiešk,.mi Bronislavo Vaizi 
K. Bielinis. Paklausimai ir kaucko (gal Vaicekausko)
diskusijos. minės. B. Vaicekauskai

13— Nauji sumanymai. nedidelį palikimą.
14— Rezoliucijų komisi- Bronius mirė Anglijoje 1949

jos raportas. m- Surinktomis žiniomis, jis
15— LDD Centro 

teto rinkimas.
16— Sekamam suvažiavi

Rusijoj
Meksikoj

Indijoj

.1.497.076t 1QO
. 504,309

Kanadoj .................... 462.467

Kaip Auksas Kasamas

Auksas dabar jau nebe- 
kasamas tokiu budu, 
prieš keletą desėtkų

iiais, pažymėdavo jų vertę 
ir duodavo atatinkamą var
dą. Pavyzdžiui, Lietuvoje 
buvo “muštinis,” tai nuo 
žodžio “mušti,” nes pinigus 
mušdavo, arba kaldavo.

Rusų “rublio” vardas ki
lo iš žodžio “rubit,” kas 
reiškia “kapot.”

Anglų “pound,” kurį mes 
netiksliai vadinam “svaru,” 
irgi reiškia tą patį, ką 
“muštinis.” Pound yra ki 
lęs iš žodžio “pounded,’ 
kas reiškia: muštas.

Amerikos “dollar” buvo 
padarytas iš vokiečių kal
bos žodžio “Thaler.” Toks

mažiau karatų, papiastai pinieras buvo vartojamas šv. 
yra priimta žymėti: 22, 18/ * *
15, 12 ir 9 karatai.

Kitos šalys aukso kiekį 
tokiuose mišiniuose žymi 
kitokiu budu. Pavyzdžiui,
Anglijoj grynas auksas žy
mimas 1000, kas atitinka 
24-riems kataratams Ame
rikoje. Kiek tūkstantinių 
aukso dalių, tokiu skaičium 
anglai ji ir žymi. Vietoj 
22 karatų, angiai rašo 
916.6; vietoj 18-K, jie sta
to 750, ir tt.

Argentina vartoja kitokį 
būda auksui žymėti, o Ja
ponija dar kitokį. Japoni
joj daugiausia vartojamas 
auksas “Ši-ja-ku-Do.” Iš 
tikrųjų tokiame mišiny yra 
tik 30 nuošimčių aukso, o 
70 nuošimčių vario. Pabu
vęs atviram ore, toks auk-

Joachimo klony, Bohemi
joj. Kadangi klonis vo
kiečių kalboj vadinasi 
“Thale,” tai “Thaler” 

klonio pinigą.
Kaip senovėje, taip ir da- 

auksas laikomas bran
giu metalu, nors mes žino
me už jį brangesnių metalų 
r mineralų; pavyzdžiui: 
datina, brangieji akmenys 
(deimantai) ir tt, bet prak 
ikoj jie neturi tos jėgos, ką 

turi auksas.
Kiekviena valstybė, leis

dama apyvarton popierinius 
pinigus, turi pasauliui pasa
kyti. kiek popierinio pinigo 
vienetui ji skiria aukso. Sa
kysim, vienas doleris turi 
15 granų aukso vertės. 
Reiškia, reikalui esant mes, 
vietoj popiergalio, galim

kė

bar

Tai laikais kiekvienas auk
so ieškotojas dirbo sau. Jis 
plovė taip vadinamą auksi
nį smėlį, kol neužtikdavo 
“geltonojo metalo” trupi
nių. Tai buvo lengva da
ryti. Nereikėjo giliai kasti 

auksas gulėjo ant pat pa 
viršiaus. Kas kita dabar:! 
dažnai tenka Įsikasti Į žemę 
apie mylią, kol pasiekiama 
auksinės gyslos.

Prieš kiek laiko Jungti
nių Valstijų Kasyklų Biu
ras išleido brošiūrėlę, kur 
sutrauktoj formoj paduoda
ma Įdomių žinių apie auk
są.

Brošiūroj sakoma, kad 
jei visas auksas, kurį žmo
nės iškasė nuo Kolumbo 
laikų, butų sulietas Į daik 
tą, tai mes gautume kubą, 
kurio briauna
38 y2 pėdų.

PALIKIMO REIKALAIS

IEŠKOMI ASMENYS

gi- 
jKtliko

Komi-ki,ęs Vilkaviškio apskr.; bu
vo mažaraštis ir visą laiką gy
veno Anglijoje. Jo tėvas ir 
brolis tuo pat laiku, kai jis emi-

rels' Amerika Mažina
Išlaidas Ginklams

Amerikos vyriausybė siū
lo kongresui apkarpyti gin 
klavimosi išlaidas ir suma
žinti lėšas Amerikos sąjun
gininkams remti. Ginklą 
vimosi išlaidos bus suma
žintos apie 7 bilionus dole
rių, o su visomis kitomis su
taupomas ateinančių metų 
biudžetas bus 8 -su puse bi
lionų dolerių mažesnis, ne
gu jis buvo pasiūlytas seno
sios administracijos.

Amerikos diplomatai aiš
kina, kad ginklavimosi iš
laidų mažinimas Amerikoj

mui vietovės paskyrimas. • •- , .butų tlR| ’ J gravo Anglijon, išvyko Ameri-

Suvažiavimui pasiūlymus, kon. Bronius, dar prieš didįjį
pageidavimus ir sveikini- karą. iš Anglijos buvo aplan- 
mus LDD kuopos ir pavie- kęs juos Amerikoje. Broniaus 
niai nariai prašomi siųsti
Centro Komiteto sekreto
riui šiuo adresu: N. Jonuška,

motina ir sesuo liko Lietuvoje 
(Vilkaviškio apskr.).

Giminės, jei jų atsirastų,
, _ r, .. r> ,• j i .prašomi kreiptis i Lietuvos ge-J? Cotton St., Roslindale,'neraljnį konauW,'New YorIte. 
Mass. Bus labai malonu. ra|ikimo reikal„ 
jei siūlymus ir sveikinimus Condrat (Kundroto) seserys, 
lydės didesnė ar mažesnė Cesario dukterys: Kranla. Kon- 
finansinė parama LDD stancija. Josephina ir Antani- 
veiklai padidinti. LDD yra na, kilusios iš Jankaičių kaimo, 
apšvietos ir kultūros orga-.RaseiniŲ apskr.
nizacija, ji leidžia Žurnalą! Ieškomosios arba žinantieji
“Darbas,” o tam reikia ne-r.pie?as maloniai prašomi atsi- 

diepti j Lietuvos generalinį 
konsulatą šiuo adresu:

baudžiamas. Bet kas gali vas atsispausdintum sau ko-'sas apsitraukia tamsia pa- pareikalauti 15 granų auk-'yra geriausias įrodymas, 
nubausti valstybę, jeigu ji kią penkinę, ir jeigu poli- tina; japonai daugiausia jį so. kad Amerika siekia taikos.

mažai lėšų.
Šiuo kviečiame visais LDD

kuopas ir narius, prietelius 
ir “Darbo” skaitytojus viso
se vietovėse suremti pečius 
ir padaryti busimąjį LDD 
suvažiavimą vienu iš sėk
mingiausių.

( onsulate General of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24. N. Y.

Pakalbinkim draugus ir 
> pažįstamus užsisakyti “Ke- 

LDD Centro Komitetas.’leivj”. Kaina metams $4.
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Iš Tolimųjų Hawajų
leistas iš darbo, o kito nie 
kur negausi. Krautuvėj ne
gausi maisto, busi išmestas 
iš kompanijos stubos, pini
gų šipkartei išvykti irgi nė 
ra, o jsiskolinęs krautuvėj 
gali buti ir areštuotas, kai
po bėgantis nuo skolos. To
se sąlygose buti bedarbiu, 
tai nejuokas. Mirk badu

Darbo ir Gyvenimo Sąlygos

Prieš 15 metų darbinin
kų gyvenimas plantacijose 
buvo nepavydėtinas: darbo 
valandos be skaičiaus, al
gos mizernos. Cukraus pra
monėj darbininkai gaudavo 
19 centų i valandą, anana
sų—55 centus, laivų krovė
jai (longshormanai) — 60]arba gyvas lysk žemėn, 
centų, priedui—gyvenimui1
lūšnų ir neva medikalinę 
pagalbą (kai darbininkas 
numirdavo, tai daktaras iš
rašydavo liudijimą, kad ne- 
pasikorė, bet normaliai akis 
užmerkė, ir jau galima tokį 
laidoti). Didžiausias iš
naudojimas ir prakaito sun
kino sistema čia klestėjo.

Visuotinas Streikas

. Kai 1936 metais Jungti
nėse Valstijose Įsikūrė CIO 
unijų sąjunga ir pradėjo 
verbuoti darbininkus Į dar
bo unijas, kai Amerikos 
darbininkai masiniai stojo 
į unijas, stiprino senas ir 
steigė naujas savo organi
zacijas, tai tas šturmas pa
siekė ir tamsiausius išnau
dojamus urvus, išjudino be
vilčius darbininkus organi
zuotis ir kovoti už kąsnį 
duonos, už žmoniškesnes 
darbo sąlygas, už šviesesnį 
rytojų. Judėjimas pasiekė 
ir Hawajų darbininkus. Ir 
jie suprato ir pamatė, kad 
reik organizuotis ir kovoti, 
kad be kovos nieko negau
si.

Kadangi jie patys buvo 
bejėgiai, tai šaukėsi CIO 
pagalbos ir ją gavo. Cen
tras davė pralavintus orga
nizatorius ir davė finansinę 
paramą. Pradžia darbo bu
vo labai sunki, tiesiog ne
įmanoma. Darbininkai skir
tingų tautų, tikybų ir rasių. 
Gyvena mažuose miesčiu
kuose ir kaimuose: gyvena 
kompanijos stubose ir ima 
iš kompanijos krautuvės 
pragyvenimui reikmenis— 
viską skolon. Algos mokė
jimo dieną gaudavo užmo
kestį—pluoštą vargo. Per 
mėnesį daugumas išimdavo 
krautuvėse daugiau negu 
buvo uždirbę. Iš purvyno, 
lupesčio ir skolos niekad 
neišbrisdavo. Kompanijos 
didelės akys budriai savo 
vergus dabojo ir negailės 
tingai juos išnaudojo.

Unijos organizatoriams 
prieiti prie tų darbininkų 
buvo labai sunku. Dauge
lis darbininkų anglų kalbos 
nemokėjo ir susikalbėti ne
galėjo: dirbo laukuose ir 
pakaunėse ilgas valandas, 
parėję išvarginti ir pusalka
ni tuojau griūdavo poilsio: 
skaityt, mąstyt jiem nebuvo 
kada; apie uniją jie neno
rėjo nė girdėt, nes grėsė pa
vojus ; visi buvo įbauginti:

CIO organizatoriai vis
vien vilties nenustojo. 
Jiems ėmė 10 metų laiko 
kol pasiekė Hawajų darbi
ninkus ir su jais susikalbė
jo. Ne vienas organizato
rius čia buvo suimtas, ap
muštas, išsmaluotas, plunk
snose išvoliotas ir jūron 
įmestas. Nėr ko kalbėti 
apie areštus ir bausmes.

1946 metais vasarą, pa
čioj darby metė j, kilo visuo
tinas streikas. Pirmučiau
siai laivų krovėjų, vėliau 
persimetė į pakaunes ir 
plantacijas. Kova buvo 
nuožmi, ilga ir žiauri. Strei- 
kieriai turėjo priėmę obal 
sį: “Jeigu jau reikia dir
bant pusbadžiu gyventi ir 
lėtai mirti, tai geriau grei
čiau badu numirti nedir
bant.” Streikas tęsėsi 6 
mėnesius, betgi badu nė 
vienas nenumirė, nes buvo 
ne vieni, už jų pečių stovė
jo ir juos rėmė Amerikos 
darbininkai—CIO kovingos 
unijos.

Geriau Gyvena Kaip 
Amerikoj

Po 6 mėnesių asštrios ko
vos streikas buvo laimėtas. 
Išsyk atsiekta neperdau- 
giausiai, gavo tik 10 centų 
pakelti algas. Svarbiausias 
laimėjimas buvo pripažini
mas unijos. Su unijos pa
galba per paskutinius 7 me
tus havrajiečiai ne tik atsie
kė tą, ką turi Amerikos 
darbininkai, bet daugeliu 
atžvilgių amerikiečius ir 
pralenkė.

Gyvenimas įrodė, kad

VALO MAŠINĄ NUO ATOMINIŲ DULKIŲ

mobile

Jurininkai tikrina vieną mašiną. 100 mylių nuo atominės 
bombos sprogimo vietos Nevadoje. Jie tikrina, ar maši
na nėra “užkrėsta” atominėmis dulkėmis, kenksmingo
mis sveikatai. Mašina po patikrinimo mazgojama. Dvi 
keleivės žiuri į nemokamą mašinos mazgojimą ir šypsosi.

tų tylėdamas nei kalbėdamas 
piktai.

Su geriausiais linkėjimais,
Lietuvos Pasiuntinybė.

*
Redakcijos Pastabos

Pasiuntinybės laiškas kelia 
keletą klausimų, dėl kurių mu
sų visuomenėj nemažai kalba
ma- Nors pasiuntinybės laiš
kas parašytas ir nediplomatiš- 
ku stiliumi, bet dėl jo autentiš
kumo netenka abejoti, o jau 
minėtas stilius leidžia spėti ir 
laiško autorių. Laiške paliečia
mi trys klausimai: (1) Slapy
vardžių vartojimas musų spau
doje, (b) Lietuvos aukso Stock- 
holme likimas ir (3) “Auksas 
VVashingtone.”
Slapyvardės

Kodėl lietuvių spaudoje dau
gelis bendradarbių pasirašo 
slapy vardėmis ? Atsakyti į ši
tą klausimą nėra sunku. Sla
pyvardės musų spaudoje yra 
“Aušros,” “Varpo,” “Tėvynės 
Sargo” ir “Darbininkų Balso” 
laikų palikimas, pasidaręs mu
sų spaudos darbininkų tradici- 

Jja. - Slapyvardžių vartojimą

tas, kad po trečiojo karo Lie-|T w O 1
tuva galės pareikšti savo pre-.Įg ^aUlūtOS 
tenzijas į Rusijos iždo auksą.Į “^****^*
bet ramintis tuomi mes galime p i 1
palikti ponui ministeriui Wash- M lOlTltlCm

Amerikoj žemės ūkio dar- Čia šeimų yra apie 7,000. lskatino ir nepriklausomoj Lie-
i • • i • rr* J — 1 I__ •_  _ l + ntrzvi Lnvoc ro'/imoebininkai.

Cukraus plantacijose dar
bininkai gauna mažiausiai 
$1.02 ir pagal darbo rūšis 
uždarbiai eina iki virš $2 
į valandą. Ananasų plan
tacijose ir pakaunėse gau
na mažiausiai $1.16 ir laip
sniškai eina iki virš $2. Lai
vų krovėjai mažiausiai gau
na $1.94, ir tt.

Darbo diena 8 valandos. 
Už viršlaikius gauna mokė
ti laiką ir pusę. Šventadie
niais dviguba mokestis. Tu
ri apmokamas atostogas, 
apmokamus šventadienius, 
medikalinę pagalbą ir visas 
kitas kontraktines garanti
jas, kaip ir Amerikoj fab
rikų darbininkai. Bet Ame
rikoj laukų darbininkai to 
kiu darbo salvgu neturi.*. "C «• C7 l

Kiekvienas Darbininkas 
Turi Automobilį

Kauai saloje, kur mes 
gyvename, yra virš 29 tuks 
tančių gyventojų: užregis
truotų automobilių virš 10,- 
000. Išeina taip, kad kas 
trečias asmuo turi mašina.

ingtone.

“Auksas VVashingtone”
Jei “Senas Soc.-Dem.” nebū

tų iialietęs “aukso VVashingto
ne,” ministeris p. žadeikis ne
būtų susijaudinęs ir nebūtų 
skolinęsis iš Cervantes vaizdų 
korespondentui užgaulioti. Bet 
kai ponas ministeris paskaitė' 
apie “auksą VVashingtone” ir 
prisiminė, kad ir jis yra VVash
ingtone, tai jis pajuto, kad “Se
nas Soc.-Dem.” kėsinasi į jo 
rezervatą ir tuoj kategoriškai 
pareiškė, kad “jokis auksas 
VVashingtone nelaikomas.”

Ar Lietuvos Banko auksas 
yra VVashingtone, ar kur nors 
Amerikos bankų rūsiuose, ne
daro skirtumo. Faktas yra, 
kad Lietuvos Banko aukso da
lis yra saugioje vietoje laisva
jame pasaulyje.

Auksas nėra viskas. Ameri
koje yra Lietuvos pinigų, ku
rie savo laiku čia buvo “užšal
dyti” ir dabar čia laikomi. Ir 
tie pinigai nėra viskas. Užsie
niuose, tarp kitko ir Ameriko-

Ką Veikia Miamės Lietuviai

“Keleivio” 14 numery 
buvo rašyta iš Miamės, kad 
įvykęs čia BALF’o piknikas 
davė $29.50 pelno. Iš tikro 
buvo truputį mažiau, bū
tent $27.50.

Todėl kas ketvirta šeima ltuv°j buv?s Smetonos režimas, 
turi po dvi mašinas, o vi-'kuriame nemokšos karo cenzo- 
sos kitos šeimos turi po vie |riai . ne tik . spaudi* braukž. !r -Vra Lietuvos ir kitokio tur

‘ molinom ruat rovimą ‘jcrnnt'ji ir 70* MM m ui laivai I įotmrzu? n,..mėsinėjo, bet režimo agentai ir ną, ir man nėra žinoma neit dos darbininkus 
vienos seimos, kuri neture-|jo
tų automobiliaus. j Kiek slapyvardės yra įsigy-

Čia nėra kur toli nuva- venusios rodo tas, kad visa eilė
žiuoti, į vieną pusę 35 my
lios, į kitą 25 mylios ir ap
linkui vis vanduo. Bet vis
tiek visi važiuoja automo 
biliais. Šiuo atžvilgiu ame 
rikiečiai hawajiečiams pri
lygti negali.

Ar Galima Gaut Darbą?
Savaime skverbiasi klau

simas: jeigu čia taip gerai, 
tai ar galima gaut darbas? 
Pirmiau negu atsakyti rei
kia prisiminti seną posakį: 
“Ant vietos ir akmuo apže- 
lia.” O tų akmenų vieto
mis tiek yra daug ir taip 
labai apžėlusių, kad nema
lonu žiūrėti—tik stena, de
juoja ir visą svietu kritikuo- 
a, bet iš vietos nesijudina. 

Atsakysim senu posakiu: 
“Kas ko ieško, tai ir atran
da.” Darbo žmogaus pyra
gai niekur nelaukia, bet jei 
nebandysi, tai nieko ir ne- 

A. Jenkins.

musų žymiųjų rašytojų geriau
yra žinomi slapyvardžiais, negu šalyje.
tikraisiais vardais, kaip tai: 
Kapsas, Vaižgantas, Maironis, 
Jakštas, Lazdynų Pelėda, Bitė. 
Žemaitė, Aišbė. šeinius ir dau
gelis kitų.

Slapyvardžių paprotys atsi
kėlė ir į Ameriką. Ir čia dau
gelis plunksnos darbininkų 
linksta pasirašyti slapyvar
džiais vengdami musų visuome
nėje jaučiamos netolerancijos 
“negerai” rašantiems, ar ra
šantiems į kai kam nepatinka
mą spaudą. Iš patyrimo žino
me. kad labai daugelis rašan
čių į spaudą dėl kuklumo ven-

to: namai, laivai, Lietuvos pi
liečiams priklausą palikimai ir 
tt. Kai žmonės kalba apie 
“auksą Washingtone,” jie pap
rastai turi galvoje visą Lietu
vos valstybės turtą esantį šioje

Kaip tas turtas yra tvarko
mas? Kas iš Lietuvos valsty
bės likučių turi balso to turto 
tvarkyme? Kas tuo turtu ar 
jo “užšaldytąja” dalimi gali 
naudotis ir kaip naudojasi?

šitokie klausimai musų vi
suomenėje dažnai keliami. Mi
nisteris p. Žadeikis sakosi ne
norįs “iš esmės” dėl to turto 
kalbėti tik todėl, kad “Kelei
vio” bendradarbis pasirašė sla
pyvardžiu. Mes betgi esame 
girdėję, kad p. žadeikis tuo 
klausimu iš viso nenori kalbėti

gia pasirašyti savo pavardę, o " kai. jaiTi kaS Į™*® “auksį* 
VVashingtone. jis tuoj pradeda 
kalbėti apie sostinės VVashing- 
tono orą. . . .

Kyla klausimas, ar musų vi
suomenei “auksas VVashingto-

Kaip žinoma, šiltų kraštų
kur"darbininką/* atsiekia žm,,nes tul i dirteI<* še™as.'atsieksi. 
pagerinimus be kovos arba.

Dėl To Aukso Washingtonederybų keliu, ten mažai 
tuos pagerinimus įvertina 
ir dažnai į tokius atsieki- 
mus žiuri pro pirštus ir kar
tais vėl jų netenka. Kur 
atsiekta per streiką, kbvos 
keliu, ten laimėjimai būna 
labai aukštai įvertinami ir 
be kovos jų jau nepaleis— 
laiko ką turi, siekia ir laimi 
daugiau koncesijų. Hawa- 
jų darbininkai gali didžiuo
tis savo kovingumu.

Čia pakaunių darbininkai 
gauna tokias pat algas, 
kaip ir Amerikoj fabrikų 
darbininkai. Plantacijose

Laiškas iš Pasiuntinybės

Balandžio 25 d. sravome laišką iš nautojų ir Užsienio Reikalų Mi-
l.ietuvos pasiuntinybės VVashingtone . , .__V.,dėl “Keleivyje” įdėto straipsnio mstenjos Kaune pareigūnų, ku- 
Kalbėti ar Tylėti.” Laiškas rašy- rie nuo 1940 m. birželio mėn.

tas balandžio 23 d. ant Lietuvos pa- . ...__ , i„- - t
siuntinybės popieriaus, pažymėtas L? d. jau nebebuvo laisvi Lietu- 
Nr. 790, bet . . . be parašo. Laišką .vos agentai. Manoma, kad 

Lietuvos auksas Stockholme 
galutinai nėra žuvęs ir kad,

paduodame ištisai.—Red.

Pone Redaktoriau:
Čia mes norėtumėm su Tam

sta pasikeisti įspūdžiais dėl

Lietuvai atsistačius, Lietuvos 
valdžia tą reikalą prideramai 
sutvarkys.

darbininkai gauna mokėti 
dėsies prie unijos, busi at- trigubai daugiau, kaip!

“Keleivyje” tilpusiu š. m ba-| Pana-iai kaįf> Rad
landzm rnen lo <1 ,teokolch,)tas. tęs vįj„ malnną.
straipsnio Kalbėti ar Tvleti? .. . , . . . . „. . . . «l) atakavo, taip ir tas KeleiTas straipsnis pasirasvtas ‘ Se- ... , , ,.o. , . vio bendradarbis gale savono Soc.-Dem o. mes ne-ftraj k|ausi>; „0 kaip su
pažįstame ir nesame t.kr, kaip Lietuvos auks„ Washington-e ?- 
dėl jo motyvų, taip ir dėl jo Re

ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

taktikos, nes juk gali gi buti 
ir taip, kad jei jis butų savo 
pavardę nepaslėpęs, tai gal bu
tu “pats save inkriminavęs.”

Kadangi straipsnio autorius, 
pasirašydamas pavartojo slapy- 
vardę ir tokiu budu užblokavo

(jei senas, tai dar pusė bėdos, 
bet jis gali buti ir nedemokra- 
tas. nes atrodo, jam nerupi 
spaudos laisvės elementariniai 
reikalavimai) dar šitaip pasisa
ko. girdi: “Po to kas aukščiau 
parašyta (apie musų aukso li-

ne dėl kokių kitų sumetimų. 
Kokiais sumetimais “Senas

Soc.-Dem.” pasirašė •slapyvar
džiu yra jo reikalas. Mes tik 
norime pabrėžti, kad panaudo
jimas slapyvardžio neduoda 
niekam teisės autorių Įtarinėti, 
spėlioti jo amžių, reikšti “nuo
monę” dėl jo “įdomumo” ar 
“neįdomumo” ir panašiai rody
ti savo tariamą kandumą visai 
ne vietoje ir visai be reikalo. 
Auksas Stockholme

Du milionai dolerių Lietuvos 
aukso Stockholme atiteko Rusi
jos bolševikams 1940 metais, 
po Lietuvos okupacijos. Lietu
vos pasiuntinys Stockholme. p. 
V. Gylys, nieko nedarė, kad 
švedai to aukso neatiduotų Ru
sijai. Dėl to pasiuntinio nesu- 
siorientavimo ir nesugebėjimo 
ginti Lietuvos interesų spaudo
je buvo padaryta jam priekaiš
tų. Priekaištus pirmas padarė 
vienas buvęs smetoninis diplo
matas pasirašęs slapyvardžiu.

Ponas V. Gylys dėl aukso 
Stockholme buvo “apklausinė
tas” “T. ž.” korespondento ir 
iš jo pasiaiškinimo “Senas Soc.- 
Dem.” gavo įsitikinimo, kad 
tas pasiuntinys tikrai savo par
eigų nesugebėjo eiti.

Ponas žadeikis p. Gylio ir ne
gina. Jis tik nori p. Gylio ap
sileidimo ar nesugebėjimo ga
lutiną įrodymą nukelti i tuos 
laikus, kada bus galima apklau
sinėti Lietuvos Banko pareigū
nus ir Lietuvos užsienių reika 
lų ministerijos valdininkus. 
Mums atrodo, kad tas busimas 
valdininkų apklausinėjimas nie
ko nebepridės prie p. Gylio dip
lomatinio sumanumo. juoba, 
kad tie valdininkai, rusų oku-

ne” turi rūpėti, ar tą reikalą 
galima užmiršti ir palikti jį 
Lietuvos valdininkų likučiams 
žinoti?

Mes esame linkę manyti, kad 
musų visuomenei tas reikalas 
turėtų rūpėti. Ir kodėl visuo
menė negalėtų žinoti, kiek Lie
tuvos valstybės turto yra už
sieniuose, kaip jis yra tvarko
mas, kas ir kokiems reikalams 
jj naudoja ir kokios yra garan
tijos, kad tas turtas, atėjus 
laisvės valandai, bus saugiai 
perleistas i Lietuvos valstybės 
rankas ? Kokios čia gali buti 
paslaptys ir kodėl valdininkai 
turėtų visuomenės žinojimo bi
joti?

Kad Lietuvos diplomatinių 
valdininkų likučiai Lietuvos 
turtu užsienyje naudojasi, nėra 
jokia paslaptis, štai. Lietuvos

Padėka už to pikniko su
rengimą priklauso p. A. D. 
Kaulakiui; taip pat nemaža 
prie to prisidėjo ir kiti mu- 

įsu veikėjai, kaip F. Drake,
S. J. Swalkin, V. Skupeika, 
p. Aušrienė, p. E. Daugno- 
rienė ir p. O. Račkuvienė.

Prie BALF’o skyriaus 
prisirašė du nauji nariai. 
Dabar pilnų narių yra 14?

Balandžio 10 d. YMCA 
organizacija buvo surengu
si “Spalvingą Tautų Festi
valį,” į kurį buvo pakviesti 
ir lietuviai; bet reikia ap
gailestauti, kad Miamės lie
tuvių choras jau iširo ir ne
galėjo šitose iškilmėse da
lyvauti. Lietuvius atstova
vo viena p-lė A. Navickaitė, 
kuri pati dainavo ir pianu 
skambino. Jai iš tikro pri
klauso garbė, kad prie kiek
vienos progos pasistengia 
iškelti lietuvių vardą.

Toliau gal atsistatydins 
ir choras. Nors dėl kai ku
rių “kas tai aš” jis turėjo 
skilti, bet dabar yra jau iš
rinkta nauja vadovybė ir 
manoma, kad choras galės 
buti geresnis, negu pirma 
buvo. Ateinančiam sezo
nui manoma išrinkti gerą 
chorvedį, rengti koncertus, 
vaidinimus ir piknikus. Tie, 
kurie chorą apleido, gailė
sis.

Balandžio 11 vakarą pas 
pp. Navickienę ir Navickai
tę įvyko banketas, kuriame 
dalyvavo apie 40 svečių. 
Vakarui pirmininkavo p. 
Kaulakis, kuris pasiūlė su
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnus. Visiems sus
tojus, p-lė Navickaitė atsi
sėdo prie piano ir jai akom
panuojant svečiai sugiedo
jo abudu himnu. Paskui 
pirmininkas pakvietė kai 
kuriuos svečius pasakyti po 
keletą žodžių. Apie Lietu
vą kalbėjo p. Jasinskas, p-lė 
Navickaitė, p. 0. Kaulakie
nė ir kiti. Čhicagietis p. A. 
K. Valukas kalbėjo apie čia 
augantį musų jaunimą. Sa
ko, ne visais jais galime gė
rėtis, bet yra ir tokių, ku
liais tikrai galime didžiuo
tis. Pavyzdžiui, Chicagoje

ministeris VVashingtone gyvena turime p-lę Mikužiutę, O

progą susilaukti paaiškinimo iš.kimą Stockholme) savaime pra- 
esmės (jei jam tikrai tas ru-’šosi klausimas apie Lietuvos 
pėjo). tai mums bent tuo tarpu-auksą deponuotą VVashingto- 
tas autorius yra tiek neįdomus, j n’e.” čia betgi galime painfor- 
kad butų prasmės su juo argu- muoti p. Redaktorių. kad 
mentuoti. ypač dar ir dėl to. straipsnio autorius jokio aukso 
kad jis užsidėjęs kaukę, pats i Washingtone surasti negalės, 
drapsto koliojimus buvusio Lie- nes jokis auksas VVashingtone'pacijoj. darė tik tą, ką rusai

Lietuvai priklausančiuose na
muose, gauna algą, išlaiko raš
tinę. leidžia biuletenį. Pana
šiai veikia Lietuvos konsulatai, 
kurių valdininkai irgi gyvena 
ne dvasia šventa. Naudojasi 
tuo turtu ir lietuviški diploma
tai kituose kraštuose. Dėl lie
tuviškų pinigų prieinamumo 
vienas diplomatas, p. S. Lozo 
raitis, susirgo net didybės ma
nija. Jam pradėjo vaidentis 
“Kybartų Aktai,” Urbšio tele
gramos ir iš to viso gavosi taip

Miamėje p-lę Navickaitę, 
kurios nuoširdžiai ir gabiai 
atstovauja lietuvius. Ne
galima užmiršti ir ponios 
Kaulakienės, kuri dirba 
kaip mokytoja ir visada 
randa laiko dalyvauti kul
tūrinėse musų pramogėlėse. 
Ilgiausių joms metų ir ge
riausios sveikatos, kad ne
pailstų dirbdamos musų vi
suomenei.

vadinama “šefo” ir VLIK’o* Ant gal() vįsį svečiai pa
dainavo, o p-lė Navickaitėsantykių “problema.’

tuvos atstovo Stockholme adre
su.“ir įtarinėja kitus/naudoda
masis Tamstos, kaipo Redakto
riaus. palankumu.

Klausimas apie Lietuvos auk
so likimą Stockholme nėra ir 
negali būti ganėtinai paaiškė- 
jęs be apklausimo buvusio Lie-

nelaikomas. Tokiu budu tas okupantai jiems įsakė daryti.
anonymo isteriškas straipsnis 
“Kalbėti ar Tylėti” neleidžia 
mums bet ką daugiau iš esmės 
bepaaiškinti. gal tik tiek, kad 
butų gera. kad Tamsta, kaipo 
atsakingas laikraščio atstovas 
malonėtum straipsnio autoriui

Pono Gylio pareiga buvo su
prasti padėtį Lietuvoje ir dėti 
pastangas, kad rusai negalėtų 
Lietuvos aukso Stockholme pa
vogt. Jis to nepadarė.

Ponas žadeikis ramina mus. 
kad kada nors pavogtą auksą

“Auksas VVashingtone” yra 
aktuali tema. Jei p. Žadeikis 
nenori tuo klausimu “iš esmės” 
kalbėti, tai visuomenėje kyla 
visokių spėliojimų ir įtarinėji
mų. kad kas tai slepiama. Ir 
kam to reikia?

pritarė pianu. t
Beje. viena ponia pasa

kė man naujieną, kad p. 
Feliksą? Jankūnas, nesenai 
atvykęs čionai iš Venezue
los, padarė su p-le L. Druzi-

. • lauskaitė “surpryzą” ir susi-
Pakalbinkim draugus ir

tuvos Banko atsakingųjų tar- patarti, kad jis geriau padary

pažįstamus užsisakyti “Ke«

Lietuva atsiims. Galimas daik- jleivj”. Kaina metams $4-

tuokė. Linkim jiems lai
mingo gyvenimo.

C. K. Braze.

1
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Moterų Skyrius

MOTINOS DIENA
Antras gegužės mėnesio sekmadienis Jungti

nėse Valstijose yra Švenčiamas kaip MOTINUS 
DIENA, l'odėl šiandien mes sveikiname visas 
motinas, o ypatingai tas, kurios skaito šj skyrių.

Motinos! Lai išsipildo visi Jūsų troškimai. Lai 
ši jūsų garbei paskirta diena būna jums kupina 
laimės ir džiaugsmo! To iš visos širdies trokšta 
ir linki jums—

M. Michelsonienė ir 
Šio Skyriaus Vedėja.

SUĖMĖ ŽIAURU PATftVj

Mažytė Mary Jo Hackl šypsosi < hieagos ligoninėj. Mer
gytė buvo atgabenta Į ligoninę sumušta. Jos patėvis 
Russell R. U'ashburn suimtas už vaiko mušimą. Patėvis 
prisipažino vaiką mušęs su diržo sagčių ir kankinęs ją 
degančia cigarete.

py Sime
’ rankos.

Argi atsiras bent vienas 
lietuvis, kurio širdis butų 
taip užkietėjusi, kad šiam 
skubios pagalbos šauksmui 
liktų abejingas?

Prašome ir laukiame jū
sų aukų, kad kuo greičiau tamsus 
galėtume atitolinti vėl
kibusią virš tremtinių 
vų bado šmėklą 

BALF’as

ištiesti pagalbos. MYKOLIS;

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

Pa_!Važiuodami jau iš tolo pa 
g*1- matėm išvartytus stulpus 

(ir išraizgytas vielas. Ka- 
labai susirupi-;(iangj partizanai dažnai už- 

nęs, kad naujos maisto Į minuodavo geležinkelius, 
siuntos spėtų išeiti dar prieš?+aį prieš garvežį pastačiau 
liepos mėnesį, nes kongre-jvagoną su sunkiom gele- 
so suteikta lengvata, kad jjim. o už jo dar kelias leng-

(Tęsinys) Įbe pasigailėjimo juos žudė.
šalia geležinkelio tuvol. Vos mums atvykus j Duk- 

arasus ir tankus miškai J?1*' I,uv" P»P^koU viso-

kių bauginančių gandų. 
Bet ką darysi—dirbti ir gy
venti reikia. Mano sargy
ba, nors ir padaužos, bet 
atrodė, kad reikalui esant 
mokės savo pareigas atlikti.

Motinos Dienai
Kiekvienais metais antrą- meilė nežino 

ji gegužės sekmadieni mes 
minime Motinos Dieną. To
ji šventė palyginus yra ne
sena. Jungtinėse Valstijo
se ją pradėjom švęsti nuo 
1914 metų. Tais metais, 
gegužės 9 dieną preziden
tas Wilsonas paskelbė, kad 
antras gegužės sekmadienis 
skiriamas motinoms pa
gerbti.

Motinos Diena yra mini
ma visame civilizuotame 
pasauly, tik kai kuriuose 
kraštuose ji švenčiama ne 
antrą, bet pirmąjį gegužės 
sekmadienį. Vieną dieną 
per metus mes prisimena
me motinas ir atiduodame 
joms pagarbą. Motinos 
šventė nėra tik pagerbimas 
savo motinos. Toji šv*entė 
yra kartu ir šeimos ir namų 
šventė, nes motina yra šei
mos širdis ir siela.

Motinystė nėra vien tik 
kūdikio pagimdymas. Mo
tinos meilė ir motinystė yra 
surišta su nuolatiniu pasi
aukojimu, atsižadėjimu sa 
vęs, atsisakymu nuo savo 
gyvenimo. Nuo tos dienos, 
kai moteris pasidaro moti 
na, jos gyvenimas jai ne-
priklauso, nes ji dirba ir }i pamokymaij parodymą 
gyvena ne sau, o vaikams, skįrtumo tarp gero jr blogo.

Motinos meilė turi savy- palieka mums neišdildomą 
je tų savybių, kokių nerasi įspūdį. Nei mokslai, nei 
jokioj kitoj meilėj. Ji nie- įstatymai, nei storų tomų 
kad nepasibaigia. Nežiu- studijavimas neduoda sū
rint, į kokius gyvenimo Šun- augusiam žmogui tiek, kiek 
takius vaikai nueina, moti- mažam vakui duoda papra- 
nai jie visad yra mieliausi, sti motinos pamokymai, nes 
Ji niekad jų neišsižadės, jie padeda pagrindus vaiko 
nors ir kažin kaip pikti vai- charakteriui ir jo moralei, 
kai išauga. Motinos meilė į Nuo neatmenamų laikų po- 
nežino ribų. Dėl vaikų mo-Į etai skyrė motinoms pra
tina gali aukotis be galo ir,žiausias poemas, dailinin- 
be krašto. Tikra motinos kai piešė motinos paveiks-

TAI BENT GALVOS PAPUOŠIMAS!

egoizmo, nezi- 
” todėl jino žodžio "sau, 

išsiskiria iš kitos rusies mei
lės. Motinos Dieną mes pa
gerbiant motinos pasiauko
jimą, ribų nežinančią mei
lę ir kartu padėkojam už 
tai, ką iš motinos gaunam. 
Motinos Diena yra lyg ant
ra padėkos šventė. Tą die
ną risi stengiasi meiliu žo
džiu, kuklia dovana ar gra
žiu žestu padėkoti moti
noms už visus rūpesčius, 
vargus, savęs atsižadėjimą 
ir pasiaukojimą

Žmogus gali išaugti dva
siniai sveikas tik tada, kai 
jis savo vaikystėj gauna pa
justi tikrą motinos meilę. 
Augančiam vaikui pajauti
mas, kad jis yra mylimas, 
globojamas ir saugomas, 
yra svarbesnis už viską—už 
gerą maistą, švarius rube= 
liūs ir gražius žaislus. Jei
gu vaikas mažumėj tos 
meilės nejunta, jis išauga 
į melancholišką, apkartusį 
ir dvasiniai liguistą žmogų. 
Trukumas motiniškos mei
lės vaikystėje palieka vai
ko charaktery žymę, kuri 
lydi žmogų visą gyvenimą. 

Motinos įskiepyti pirmie- 
s'

ius, muzikai kūrė motinai 
dainas, nes motinos Įtaka 
gyvenime * yra nepaprastai 
svarbi. Sakoma, kad kokius

muoja nauji žmones, nau
joji karta. Teisingai tad 

ia, 1 1
b

kad ranka, kuri 
su.ua lopšelį, valdo kaitų ir 

yra motinos, tokia yra ir pasauli, nes nuo motinų di- 
tauta. Juk motinos prie- dele dalim priklauso žmo- 
globsty išauga ir susifor-’nijos ateitis.

MOTINAI
0, Mylima Motina, laime, širdin atsigręžus,
Kaip žvaigždės vis spindi, taip tu amžinai ta pati! 
Tik tavo palaima gyvenimo vieškeliai gražus,
Tik tavo mums meilė, kaip jura. gili ir plati!
Lai saulė užgęsta, lai spalvos gėlių nebedažo,
Lai nieko šioj žemės nelieka vaiskaus,
Tik tu nepaliauki pasaulį liūliavus, kaip mažą,—
Ir niekas per amžius, tau mylint, širdies nenuskaus.
0, motina, džiaugsmo šaltini, o, i-upesčiai gilus,
Per amžius jauna tu, per amžius graži ir gera . . .
0, mylima motina, saule, žydrynėj iškilus,

5 Visas tau žvaigždes iš padangės kasnakt aš deru....
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OI, MOČIUT, MOTINĖLE

Oi. močiut, motinėle.
Močiute sengalvėle.
Gana pailsai, gana nuvargai. 
Kol mane užauginai!

Dienelę ant akelių.
Naktelę ant rankelių.—
Gana pailsai, gana nuvargai. 
Kol mane užauginai.

Pražiūrėjai akeles.
Prarymojai rankeles.—
Gana pailsai, gana nuvargai. 
Kol mane užauginai.

(Liaudies daina.)

Naujo Pavojaus 
Akivaizdoje

zim,
Amerikos valdžia sumoka vas 
šalpos organizacijų juros KacĮ 
transportą, baigias liepos 1 ken{ 
d. šiandien dar neaišku, Į tj

kelisar toji lengvata bus suteik
ta po liepos 1 d.

Prašome aukas siųsti ar 
per vietos BALF’o skyrius, 
ar betarpiai į BALF’o cen
trą.

BALF’o Centro Valdyba.

Įvertinkim Motinas
Žmonės tik tuomet su

pranta ir įvertina kokį nors 
dalyką, kai jo netenka. Kol 
žmogus jaunas ir sveikas, 
jis nebrangina sveikatos ir

platformas. Maniau, 
minos atveju galėsiu 
dalį traukinio išsaugo- 
Mano laimei, geležin- 
nebuvo užminuotas.

Atsargiai ištyrinėjom miš
ką ir, kai nieko įtartino ne
pastebėjom, liepiau darbi
ninkams griebtis darbo. Ra
ginti jų nereikėjo, nes vie
ta buvo nesaugi ir visi sten- 

Įgėsi kuo greičiau išvartytus 
stulpus atstatyti.

Dar nebaigus dirbti pa
stebėjom kiek toliau šešis 
vyrus einant geležinkelio li
nija. Užbėgę už akių juos 
suėmėm. Tai buvo papras
ti kaimo vyrai, bet apsigin- 

jaunatvės. Jam atrodo, kad klavę šautuvais ir už diržų 
jis visą laiką toks pasiliks, j turėjo granatų. Iš pradžių
Tas pats yra ir su motina. 
Kol mes turime motiną, ku
ri mus visaip globoja ir mu
mis rūpinas, mes jos nela
bai paisom, nes manom, 
kad motiniška meilė lydės 
mus visą gyvenimą. Tik ta
da, kai motinos netenkam, 
išmokstam ją įvertinti; ta
da suprantam, kad netekom 
vienintelio pasauly žmo
gaus, kuris myli be egoiz
mo, aukojasi nepavargda
mas ir gyvena musų dziaug=
smais 
da jau

ir rūpesčiais.
yra pervėlu.

Bet ta-

ypač is daugiavaikių seimų. į Kol motinos gyvos, mes 
i augelis jų jau atidarė pas-l^ažnai sakome, kad jos mu- 
kutinę riebalų ir cukraus}^, nesnnranta. kad in rai

tų dviejų produktų,
daugeliui sudaro pa-

sų nesupranta, kad jų gal 
vosena kitokia, kad jos ne
prisitaiko prie gyvenimo. 
Mes pamirštame karts nuo 
karto nupirkti jai kad ir 
kuklią dovanėlę, pasakyti 
malonų žodelį, gražiu žestu 
parodyti, kad ii mums rei
kalinga ir kad mes esam 
dėkingi už jos visus rupes- 
čius.

Nepamirškime bent mo- 
. acetis rimta* ir skubi, tinos dieną suteikti jai ma- 

Tarime kuo skubiausiai iš- lonumo. Pasistenkim tą die- 
siusti jiems bent 30,000 n» atlyginti jai už musų

dėžute.
Kurie

i indą egzistencijai, ir at
rištojo klausimas: Ar Ame
lijos lietuviai spės laiku 
vėl suteikti jiems papildo
mo maisto? Ar vėl juos 
laukia skurdo ir nedavalgy- 
mo dienos, kai motinos su 
širdgėla neturės ko duoti al
ka iriems vaikams?

Mrs. J. Be h m pasigamino patriotišką skrybėlę sa Ameri
kos Aru virš galvos ir laimėjo pirmą dovaną Los Angeles 
mieste galvos papuošalu varžytynėse. Amerikos Aras 
viri tos ponios skrybėlės yra trijų pėdu aukščio; jis pa 
darytas iš tūkstančių {vairių žiedų, aro sparnai skečiasi 
šešias pėdas!

Rudenį BALF’o pirmi
ninkui kan. prof. J. B. Kon
čiui grįžus iš Europos, 
Amerikos lietuvių visuome
nė buvo iki širdies gelmių 
sujaudinta, patyrusi iš jo 
pranešimų apie daugelio 
asilikusių lietuvių tikrai 

tragišką padėtį. Daugelis 
jų badavo. Maisto stoka 
ypač žiauriai palietė vaiku
čius, kurių sveikatą rado 
ypač pašlijusią ir jų tarpe 
daug džiovininkų.

Musų geri lietuviai grei
tai reagavo į tai. Bematant 
sudėjo aukų nupirkti 33,- 
000 svarų riebalų, 30,000 
svarų cukraus. Prieš ir po 
Kalėdų tas maistas buvo 
padalintas mažiausiai 5,000 
vargšų lietuvių. Taip pat 
virš 20,000 dolerių pinigais 
išdalinta tremtinių pašal
pai. Tos pagalbos dėka 
tremtinių padėtis paskuti
niais šešiais mėnesiais pa
lengvėjo, ką liudija šimtai 
laiškų, kuriuos gauna auko
tojai.

Bet štai paskutinėmis die
nomis pradėjo plaukti ku 
pini susirūpinimo laiškai.

svarų riebalų ir tiek pat 
cukraus, tačiau tam reikia 
lėšų. BALF’o kasa tuščia, 
nes akivaizdoje patirto 
tremtinių vargo, negalima 
iuk buvo laikyti rezervų ir 
leisti jiems badauti, dėl ko 
BALF’o vadovybė ligi šiol 
gautas aukas kuo skubiau
siai padalijo tremtiniams.

Todėl šiandien išeiname 
į visuomenę su konkrečiu 
skubiu prašymu: skirkite 
auką reikalingam maistui 
pirkti, šis gyvybinės svar
bos reikalas reikalingas vi
suomenės paramos. Jei ge
ros širdies lietuviai ir lietu
vės atsilieps į šį šauksmą, 
vėl kuo greičiausiai taip 
jiems reikalingas maistas ir 
kitokia pagalba plauks per 
vandenyną. O jei šis sku
bios pagal bos. šauksmas lik
tų neišgirstas, tūkstančiams 
tremtinių gyvenimas vėl 
taps karčia našta ir vėl šim
tams augančio jaunimo 
sveikata bus pakirsta.

Visi žinome, ypač tai ge
rai prisimena buvę tremti
niai. kaip baisu yra badau
ti. O badaus musų brolis 
ir sesė lietuvis, lietuvė, jei 
šiandien, ar ryt, mes nesi

uz
kartais šaltą su ja elgesį. 
Negana nupirkti motinai 
dovanėlę ar pasiųsti sveiki
nimo atvirutę. Pasistenkim 
tą dieną įsigyventi į moti
nos jausmus, i tuos vargus 
ir mpesčius, kuriuos kiek
viena motina, sulaukusi kū
dikio, pergyvena. Juk mo
tinos vargai prasideda su 
kūdikio gimimu ir nesibai
gia per visą amželį. Kol 
maži vaikai, motina rūpi
nas, kaip juos geriau ir gra
žiau užauginti, o kai vai
kai užauga, daug kartų sa
vo elgesiu sužeidžia jai šir
dį. Ir priežodis sako, kad 
maži vaikai mindo motinos 
sterblę, o suaugę—mindo 
motinos širdį. Motinos Die
ną ne tik pasveikinkim mo
tiną ir jai padėkokim, bet 
pasistenkim visus metus bū
ti jai geros, malonios, pasi
stenkim ją suprasti ir nepy- 
kim, kad ji kartais pasako 
griežtesnį žodį. Juk ji tą 
daro iš meilės, trokšdama 
vaikams gero, o ne blogo.

Duktė.

Motinystė yra moters di
dysis ir neprilygstamas už
davinys.

—Edward Carpenter.

manėm, kad tai partizanai, 
bet ištardžius juos jie papa 
-akojo, kad yra netolimo 
kaimo gyventojai. Jie ne
partizanauja, bet plėšikau
ja. Kad bėdą nuversti ant 
partizanų, po praėjusias 
nakties plėšimų išvartė stul
pus, kad atrodytų, jog čia 
partizanų darbas.

Tokių “partizanų” Vil
niaus krašte buvo gana 
daug. Kiek ilgesnį laiką su 
jais nakovoie. išmokome 
atskirti paprastus plėšikus 

J tuo tikrųjų rusų partizanų. 
*

Partizanų veikimas kiek
vieną dieną darėsi stipres
nis. Traukiniai nuo užmi
nuotų bėgių nulėkdavo ne 
tik naktį, bet ir dieną. Mu
sų traukiniui saugoti gavau 
stipresnę apsaugą. Kai bu
vo suorganizuoti lietuvių 
savisaugos daliniai, tai kurį 
laiką mus saugojo lietuvių 
kareivių būrys. Vėliau jie 
buvo iškelti, gi po to, kai 
vokiečiai lietuViškus dali
nius nuginklavo, traukinio 
sargyba buvo tik vokiška.

Vieną dieną gavau įsa
kymą vykti su savo trauki
niu į Dūkštą. Dūkšte pri
sistatė saugoti traukinį aus
trų divizijos parašiutininkų 
būrys. Tai buvo matyt iš 
visos Austrijos surinkti pa
daužos, nes jie nepripažino 
jokios drausmės. Valkiojo
si po miestelį bet kokiu lai
ku, sargybas vietoj dvyli
kos žmonių nešė vos penki, 
bet buvo drąsus ir linksmi 
vyrai.

Per pirmą savaitę vietos 
gestapininkai buvo labai 
jais nepatenkinti. Jie vogda
vo ūkininkų vištas, nešdami 
jas ne tik sau, bet ir lenkų 
virtuvei. Prasidėjo geresnis 
gyvenimas: žmonės pie
tums gaudavo kai kada net 
po pusę vištos, o sriuba 
dažnai plaukiodavo rieba
luose.

Tarpe Dūkšto ir Turman
to, iki pat Minsko, veikė 
rusų partizanai. Dažnai jie 
elgdavosi barbariškai: už
puolę ūkininkus, išžudyda
vo visą šeimą, lavonus iš
niekindavo, viską išplėšda
vo ir namus padegdavo. Jie 
sprogdindavo traukinius bet 
kuriuo dienos ar nakties 
metu, užpuldinėjo geležin
kelį saugančius kareivius ir

Fronte padėtis vis blogė
jo. Ir užfrontėje, taigi pas 
mus, prasidėjo visokie su
varžymai. Iš Rygos buvo 
gautas Įsakymas, kad drau
džiamos bet kokios atosto

gos. Kadangi mes dirbo- 
jx_|me labai pavojingose apy

linkėse, tai išdrįsau įstaty
mo nelabai daboti ir darbi
ninkus išleisdavau kelių 
dienų atostogoms.

Vieną dieną, gavau pra
nešimą, kad iš Rygos at
vyksta revizija patikrinti 
musų darbą.

Kaip tyčia tą dieną buvo
me išleidę atostogų bent 
pusę turimų darbininkų su 
sąlyga, kad antroji pusė sa
vanoriškai atliks darbą už 
visus darbininkus. Po to 
atostogas gausianti antroji 
pusė.

Pasidarė neramu, o nese
nai paskirtas vokiečių atsa
kingas raštinės vadas visai 
nusigando. Žinojau, kad ir 
aš, ir vokietis vadas už pa
leistus atostogon darbinin
kus galėjom atsidurti kalė
jime. Reikėjo veikti ir veik
ti skubiai.

Vietos kelio mejsterį pa
prašiau “paskolinti” dešimt 
žmonių “nepaprastiems” 
darbams. Šalia traukinio 
prikrovėme daug nereika
lingos medžiagos, ją tvar
kyti pristačiau darbininkus 
ir pradėjom vaizduoti 
smarkiai dirbančius.

Tuo tarpu austrų parašiu
tininkai “suorganizavo” ke- 
lioliką svarų lašinių ir 5 
kvortas samagono (namų 
darbo degtinės).

Visą traukinį apstačiau 
ginkluota sargyba, ant kal
nelio, prie pervažų, pasta- 
ėm sunkiuosius kulkosvai
džius. Miestelio Gestapo 
komendantui pranešiau, 
kad iš Rygos atvažiuoja ne
paprasta komisija. Neturė
damas jokio supratimo, 
kas per komisija atvažiuoja 
ir matydamas, kad aš stip
ria sargyba ir ginklais ap
stačiau savo traukinį, ko
mendantas taip pat pasi
skubino išstatyti stotyje 
garbės sargybas, apginkluo
tas iki ausų. Vokiečių ge
ležinkeliečiai, visą tai ma
tydami. taip pat pasitvarkė 
ir apsiginklavo, manydami, 
kad laukiama susidūrimo 
su partizanais. žodžiu, 
miestely pasidarė nuotaika, 
tarytum kiekvieną minutę 
prasidės koks puolimas iš 
pasalų.

Kai motorinė revizijos 
drezina prisiartino prie 
Dūkšto, ji jau buvo įspėta, 
kad Dūkštas pavojinga vie
ta ir kad laukiama susirė
mimo su partizanais. At
vykę į Dūkštą, jie iš tiesų 
pamatė sustiprintą sargybą, 
išstatytus kulkosvaidžius ir 
apsiginklavusius iki dantų 
vokiečių kareivius. Komi
sijos ponai ėmė rimtai jau
dintis.

(Bus daugiau)

Pakalbinkime kaimynus ir 

draugus užsisakyti “Kelei

vį.” Kaina metams $4.

I *
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Kas Yra Bosas Maskvoje?
Praėjo du mėnesiai nuojdovus už žioplumą, apsilei- 

Stalino galo, o pasaulis visldimą, nebudrumą ir nesi-Į 
dar tebespėlioja, kas yralorientavimą. Barniai buvo 
Stalino įpėdinis? Pradžio-įtaikomi lyg ir Beįios adre-! 
je atrodė, kad G. Malenkovlsu, kurio vyriausioj vado-!
užėmė Stalino sostą, bet vė 
liau pradėjo kilti abejonių, 
ir dabar tiek yra spėjimų, 
kiek yra Sovietų gyvenimo 
ekspertų.

G. Malenkov dar prieš 
Stalino mirtį ar nugalabiji
mą buvo skaitomas arti
miausias kandidatas į dik
tatoriaus sostą. Kai po Sta
lino laidotuvių G. Malenko
vas buvo paskirtas ir minis
terių pirmininku, ir kom
partijos centro komiteto 
prezidiumo pirmininku, ir 
kompartijos generaliniu 
sekretorių, visi manė, kad 
Malenkovas tikrai užsimo
vė Stalino čebatus ir ima 
valdyti Rusiją. Tą nuomo
nę lyg ir rėmė bolševikiška 
spauda, kuri buvo pradėju
si Malenkovą garbinti, kel
ti jį į aukštybes ir aplink jį 
tūpčioti, kaip apie erzac 
Staliną.

Bet praėjo keliolika die
nų nuo Stalino galo, ir vaiz
das pasikeitė. Pirmiausia 
G. Malenkovas, “jam pa 
čiam prašant,” buvo atleis 
tas iš kompartijos generali
nio sekretoriaus vietos ir į 
tą vietą buvo pasklidas 
Chruščev. Viena Stalino 
įsėdėta ir įšildyta vieta iš
slydo iš Malenkovo rankų

Greit po to bolševikų 
spauda lyg ir užmiršo Ma
lenkovą ir nustojo ji gar
binti, o jei dabar garbina, 
tai kartu su kitais vadais, 
ypač su Beria ir Molotovu. 
Bolševikų spaudoje pasiro 
dė net keistas straipsnis, 
kuris griežtai pasmerkė 
vienvadystę ir pasisakė už 
kolektyvinę vadovybę. Tas 
straipsnis nesmerkė Stalino 
vienvadystės, bet kalbėjo 
apie dabartį ir piršo kolek
tyvinę vadovybę, nes, girdi, 
vienas žmogus, kiek genia
lus jis bebūtų, negali būti 
visų gyvenimo sričių žino
vas, o todėl reikia vadams 
tartis ir kolektyviniai dary
ti sprendimus. . . .

Dar labiau pasaulį nuste
bino “žydų gydytojų” bylos 
likimas. Sausio mėnesi 
bolševikų spauda su di
džiausiu pasipiktinimu pra
nešė pasauliui apie sugau
tus “daktarus nuodytojus,’’ 
kurie sudarę sąmokslą neti
kusiu gydymu žudyti Sovie
tijos vadus, ypač karo va
dus. Devyni daktarai, dau
gumoje žydai, buvo suimti 
ir visi prisipažino nunuodi
ję Ždanovą ir Ščerbakovą, 
du įtakingus komunistų va
dus. Tie patys daktarai 
prisipažino bandę nunuo
dyti keletą sovietiškų gene
rolų.

“Daktarų nuodytojų” by
la buvo baigta ir užant
spauduota, tik bereikėjo 
“prasikaltusius” daktarus 
išvilkti į viešą teismą ir pa
smerkti. Tų daktarų skun
dikai buvo apdovanoti Le
nino ordinais, daktarai pri
sipažino, kad jie turėję ry
šius ir gaudavę pinigų iš 
Amerikos ir Anglijos šnipi
nėjimo įstaigų per Ameri
kos žydų labdaringą orga
nizaciją “Joint.” Tie pa
tys daktarai prisipažino pa
laikę ryšius su imperialistų 
šnijinėjimo lizdais per žy
dą artistą Maskvoje Mi
ch oels (jau mirusį).

Po tokių prisipažinimų 
bolševikų spauda putojo ir 
barė politinės policijos va

vybėj buvo politinės polici
jos veikla.

Po Stalino galo apie 
“daktarų nuodytojų” bylą- 
kurį laiką buvo tylu, o ba-j 
landžio 6 d. sprogo netikė-’ 
ta bomba. Bolševikų spau-Į 
da tą dieną paskelbė, kad- 
suimtieji daktarai esą visai’ 
nekalti. Tų daktarų jau pa
sirodė ne devyni, kaip bu
vo skelbiama sausio mėne-j 
si, bet visa 15. Bolševikų! 
spauda skelbė, kad dakta
rai buvo suimti be jokio pa
grindo, kad jie buvo pri
versti prisipažinti, kad juos 
suėmusieji ir tardžiusieji 
valdininkai yra niekšai, 
avantiūristai ir panašus 
biaurybės. Daktarai buvo 
paleisti iš kalėjimo, o į jų 
vietą buvo pasodinti buvu
sieji saugumo valdininkai, 
priešakyje su vice-ministe- 
riu Riuminu. Buvęs saugu
mo ministeris S. Ignatjev 
buvo apkaltintas žioplumu 
ir išlėkė iš partijos sekreto
riaus vietos.

“Daktarus nuodytojus” 
išteisino vidaus reikalų mi
nisteris Beria, kuris dabar 
valdo ir saugumą ir vidaus 
ministeriją. Tas čekistas 
pasiskelbė esąs piliečių tei
sių saugotojas ir plusta ne
sąžiningus valdininkus, ku 
rie be jokios kaltės arešta
vo gydytojus ir juos kanki
nimais privertė prisipažinti 
prie biaurių prasižengimų. 
Beria dedasi piliečių teisių 
saugotoju. . . .

O kur Malenkovas? Koks 
jo vaidmuo “daktarų nuo
dytojų” byloje? Ekspertų 
nuomonės dėl Malenkovo 
rolės “žydų daktarų” bylo
je skiriasi. Kai kurie ma
no, kad Malenkovas buvo 
pridėjęs savo ranką prie 
gydytojų apkaltinimo ir an
tisemitizmo ugdymo, o kiti 
mano, kad Malenkovas ir 
Beria abu buvę nekalti. 
Esą, už žydų daktarų ap
kaltinimą atsakomybė kren 
ta ant S. Ignatjevo ir ant 
“Stalino dešiniosios ran
kos” A. N. Poskrebyševo, 
kuris buvo Stalino asmeni
nis sekretorius ir vienas iš 
tų skerdikų, kurie padėjo 
Stalinui išvalyti visus “troc- 
kistus” ir kitokius nukrypę 
liūs nuo stalinizmo.

Kadangi “ekspertai” te
bespėlioja, tai nėra reikalo 
daryti išvadų dėl Malenko- 
vo vaidmens žydų daktarų 
apkaltinime ir vėliau jų iš
teisinime. Tik nėra abejo
nės, kad gruzinas čekistas 
Lavrentij Beria žydų gydy
tojų byloje pasirodė stiprus 
vyras ir sugebėjo perstaty
ti save visai Sovietijai kai
po “piliečių teisių” gynėjas. 
Čekistas ir piliečių tei
sės. . . .

Taip pat nėra jokios abe
jonės, kad Rusijoj dar teb
eina varžytynės dėl Stalino 
įpėdinystės. Kandidatai i 
Stalino sostą dar persiima 
ir kuris iš jų sugebės savo 
priešininkus išsmaugyti, pa
rodys tik ateitis. Jei šian

KELEIVIS, SO. "BOSTON
BELAISVIS IŠ KORĖJOS GRĮŽO NAMO

Kareivis John M. Jankovits iš Philadelphijos grįžta iš 
Korėjos bolševikų nelaisvės. Kareivis gabenamas neštu
vais. nes negali vaikščioti. Tokių sergančių musų karių 
bolševikai paleido iš nelaisvės 149 vyrus. Arti penkių 
tūkstančių musų vyrų yra bolševikų nelaisvėje.

(tljtt KvieCltt į I aiKtl'iš Gumbrioniu vienk.. Semeliš 
kiu v., Trakų apskr.

Lietuvių Enciklopedijos re
dakcija pradėjo intensyviai ir 
skubiai rinkti ir ruošti spaudai 
enciklopedinę medžiagą. Lietu
voje, kai buvo leidžiama Lietu
viškoji Enciklopedija, po visą 
kraštą išsisklaidę kunigai, mo
kytojai ir įstaigų tarnautojai 
labai uoliai talkininkaudavo 
Enciklopedijos redakcijai, savo 
apylinkėj parinkdami žinių apie 
vietoves, draugijas bei organi
zacijas, atsiųsdami žymesniųjų 
savo krašto veikėjų biografijas 
ir atvaizdus. Tokie nuoširdus 
talkininkai Enciklopedijai rei
kalingi ir čia. Amerikoje, o taip 
pat ir kituose kontinentuose, 
kur gyvena lietuviai. Vadina
mi senieji ir naujieji ateiviai 
vienodai gali jungtis į ši darbą 
ir lituanistine medžiaga pratur-

Aleksandras Matuiza. 
Stanislovas Rudys ir jo sesuo 

Stepanija Sešelkienė, kilę iš 
Satilgalio km., Kartenos vals., 
Kretingos apskr.

Antonija Rudytė (Rudys) iš

PEABODY’JE SPROGO 
PLASTIKŲ DIRBTUVE

Pereitą ketvirtadienį Bęa- 
body sprogo viena chemi
kalų dirbtuvė, American 
Polymer Corporation. Spro
gimas buvo toks baisus, kad 
dirbtuvė buvo suaižyta, vie-

šatilgalio km., Kartenos vals.,jnas darbininkas žuvo nelai- 
Kretingos apskr. mėje, o 30 žmonių buvo su-
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Antanas ir Feliksas šėma. 1

tų armija, kurios priešaky
je stovi Bulganin ir jo pa
dėjėjas Žukov. Kur keli 
stiprus bando jėgas, ten 
randa vietos ir tokios pil
kos būtybės, kaip Vorošilo- 
vas, Molotovas ir panašus 
mažai įtakingi vadai. Im
tynėse visokie sąjunginin
kai yra naudingi, o vėliau, 
kai vienas iš besivaržančių 
vadų iškils į pirmą vietą, 
silpnieji eis su juo, kaip jie 
ėjo su pergalingu Stalinu.

Bolševikų vadų imtynės 
dėl Stalino vietos pasauliui 
dar teks stebėti. Kol tos 
imtynės vyksta patylomis, 
taip sakant “prie uždarų 
durų,” tol pasaulis gali tik 
spėlioti dėl tų imtyfrių da
lyvių. Kremliaus vadovų 
kova dabar atrodo, kaip šu
nų rietenos po antklode— 
matai kad antklodė kilno
jasi, girdi šunų urzgimą, 
bet kuris kuriam kanda ne
gali matyti. Vėliau antklo
dė nukris ir užkramtyti 
kandidatai bus išmesti į 
šiukšlyną šalia Bucharino, 
Zinovjevo, Piatakovo, Troc
kio, Bykovo ir kitų išėdų.

Iš Rusijos dabar ateina 
Įdomių žinių. Ten paskelb
ta amnestija, kuri palietė 
apie 2 milionu “kriminalis
tų,” nusikaltusių prieš įvai
rius Sovietijos įstatymus. 

'Diktatoriai net pažadėjo 
pakeisti kai kuriuos žiau
rius įstatymus. Iš .Rusijos 
dabar plaukia į pasaulį 
“taikos” Šukiai, kurie irgi 
rodo Maskvos vadovų norą 
atsikvėpti, gauti ramybę už 
savo imperijų sienų, kol 
viduje sprendžiasi paveldė
jimo klausimas. Diktatoriai 
net ima kalbėti apie “pilie
čių teises,” arba apie tokį 
dalyką, apie kurį Rusijos 
žmonės jau senai yra už
miršę.

Kodėl Pakelėm 
“Keleivio” Kainą

Vienas gudins matemati
kas, pasirašęs raidėmis

Visos tos “geros žinios” 
iš Rusijos yra laikinas daly
kas, kol išsispręs kas ten 
yra bosas. Be vieno boso 
totalitarinė diktatūra nega
li būti. Kolektyvinė vado
vybė yra galima demokra
tinėj santvarkoj, bet dikta-

dien Malenkovas yra lyg ir turoje ji yra neįmanoma
pirmoj vietoj, tai tas nereiš
kia, kad jis jau yra visagalis 
diktatorius. Šalia jo stovi 
Beria su savo politine poli
cija ir su tos policijos kariš
kais daliniais, kurie yra 
puikiai ginkluoti ir gali bū
ti panaudoti vidaus kovose. 
Šalia Malenkovo vra Sovie-

. D.

Reikalinga* Žmogus
Ieškau pensininko, kuris supranta 

apie namų pataisymą ir bendrai apie 
namą. Darbas lengvas. Laisvu lai
ku gali žuvauti kieme. Dėl atlygi
nimo susitarsim per laišką.

Joe Toleikis.
35514 River Rd..

E. Roekwood, Mich.

tinti Lietuvių Enciklopediją. 
Todėl Lietuvių Enciklopedi

jos redakcija maloniai kviečia 
savo tautiečius, ypačiai visų 
lietuviškųjų organizacijų vado
vybes, tučtuojau siųsti žinias 
iš visų miestų, miestelių ir ki
tokių vietovių apie ten gyve
nančius lietuvius, jų skaičių, 
apie žymesniuosius veikėjus, 
apie veikiančias lietuvių drau
gijas religines, politines, kultū
rines, profesines, švietimo, 
sporto , apie lietuvių parapijas, 
mokyklas ir tt. Atžymėtinos 
ir lietuvių įstaigos—bankai, 
prekybos bendrovės, Įmonės, 
fabrikai, klubai, kultūros pa-

ABC, atsiuntė “Keleivio” statai bei paminklai. Siunčia- 
administracijai protestą dėl mose žiniose būtinai reikia nu 
laikraščio prenumeratos pa- rodyti draugijų įsikūrimo laiką, 
kėlimo. Jo išmanymu, pre- svarbesnius nuveiktuosius lie

Aleksas Staliulionis iš Liepe- 
liuonių km.. Stakliškių v., Aly
taus apskr.

Martynas Staliulionis iš Vil- 
kininkų km.. Stakliškių vals., 
Alytaus apskr.

Antanas ir Julius Stankevi
čius iš Budų km.. Vilkijos v., 
Kauno apskr.

Jono Strikolio giminės ar 
apie juos žinantieji, prašomi 
atsiliepti.

Juozas Trepkus ir sesues 
Adelė iš Lauksvidų km., Vilki
jos parapijos.

Jonas ir Vaclas Vadeika iš
Meškučių km., Nedzingės par.» « 

Ieškomieji ar apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti į:

Consulate General of Lithunia 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

žeista.
Sprogimas įvyko didžiu

liame katile, kuriame viri
nami chemikalai, iš kurių 
daromi plastikai. Nuosto
lių padalyta apie $350,000.

Tyrinėtojai bando išaiš
kinti sprogimo priežastis. 
Darbininkai sako, kad prieš 
sprogimą jie girdėjo che- 
michalus verdančiame kati
le šnibždėjimą ir išsigandę 
pradėjo bėgti iš dirbtuvės, 
bet jiems bebėgant įvyko 
sprogimas.

Parsiduoda Bizni*
Dėl senatvės parduodu mėsos ir 

valgomų daiktų krautuvę. Lietuviš
ka apylinkė, biznis eina jau 35 me
tai. Kreiptis: (19)

Peter Walent,
100 Perry St.,

Stoughton, Mass.

Biblijos Tyrinėtojų 
Garsinimas (14)

APSIVEDIMAI

numeratą kelti nereikėję, 
nes laikraštinė popiera pa
brangusi tik $20 už toną; 
kadangi tona turi 2,000 
svarų, o svaras 16 uncijų, 
gi laikraštis sveria tik 1 un
ciją, tai vienas centas pa
dengiąs visą 16-ko? laikraš
čių medžiagos pabrangimą.

tuvybės darbus ir žymesniuo
sius tų organizacijų veikėjus. 
Rašant apie asmenis, reikia

Šventasis "Dievo Žodis aiškiai pa
rodo kodėl įvyko tarsi atidėliojimas. 
Apreikšdamas kitą Dievo rankos pa
sirodymą žmonijos reikaluose šven
tasis Raštas parodo, kad per anuos 
19 šimtų metų Dievo planas išlais
vinti žmoniją žengė pirmyn be jo
kios pertraukos. Naujasis Testa
mentas aiškiausiai skelbia, kad tik
rieji Viešpaties pasekėjai, kuriuos 
Apaštalas Povilas vadina "gerais 
Jėzaus Kristaus kareiviais,” yra pa
kviesti eiti Jo meilės keliu ir gul
dyti su Juo savo gyvybes.

Ieškau merginos nuo 17 iki 20 
metų amžiaus, kuri mokėtų virti. 
Rašydamos, įdėkit fotografiją ir pa
rašykit, kaip mokat, angliškai ir lie
tuviškai. Aš esu 65 m. ,18)

J. B. I.inson,
26 Maujer St.,

Brooklyn 6, N. Y.

anip iuns suteikti šias žinias- Krikščionių kova susideda iš teisy- apie juos sutemti sias žinias. prie- saumylinjrą tiesos
pavardė, vardas, gimimo vieta, prieš klaidą, teisingumo prieš nuo-
gimimo data išsimokslinimas dėm? ir meilės prieš neapykantą, ir gimimo aata, įssimoKsnnimas, šitoje kovoje daivvauJa visi tikrieji

Lraiia, Kari UZ ma— inznncnu
tematiką” mes negalime 
duoti jam brandos atestato.

Visų pirma, laikraštinė 
popiera pabrango ne $20 
už toną, kaip jis sako, bet 
daug daugiau. Seniau “Ke 
leivis” mokėdavo už toną 
popieros $42, o šiandien 
moka $125.

Bet dėl popieros pabran
gimo nebutų dar daug bė
dos, jeigu nebutų padidėju 
sios kitos išlaidos: darbi
ninkų algos, taksai, kuras, 
apdrauda, namo ir mašinų 
pataisymai, laikraščio eks
pedicija. paštas ir visokia f

mokslinė, kultūrinė, politinė ar 
visuomeninė veikla, kūrybos 
darbai (knygos, straipsniai, 
laikraščių redagavimas, daili
ninkų paveikslai, architektų ir 

gĮatvhil
projektai, pastatai ir tt.).

Geros valios lietuviams talki
ninkams čia atsiveria plati dir
va ir didelis bei garbingas dar
bas : surinkti laisvajame pašau 
ly, o ypačiai J. A. Valstybėse 
esančią lituanistinę medžiagą.

kryžiaus kareiviai. Lygiai kaip ir 
patsai Jėzus jie stato save aukomis 
iki pat mirties. Tokiu keliu ėjo visi 
tikrieji krikščionys. Apaštalas Po' 
vilas rašo apie jų dalyvavimą su Jė
zumi aukoje, sakydamas: “nes mes 
suaugome su juo jo mirties panašu
me.”—Romiečiams 6:3-5.

Jėzaus auka buvo ganėtina at
pirkti pasaulį, bet Dievas savo be
galine išmintimi ir beribe malone 
buvo nutaręs duoti kai kuriems nu
puolusios padermės nariams progą 
dalyvauti išgelbėjime nupuolusios 
žmonijos iš mirties. Per savo Žodį 
Jis dovanojo šitiems nemirtingumo 
atlyginimą ir karalių vietą su Jėzu
mi Jo Karalystėje, šitą garbės vai
niką jie gali gauti sekdami savo

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

A. F.,
5327 Chancellor St., 
Philadelphia 32, I’a.

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

Mrs. P. Sh.,
036 E. Broadvvay,

So. Boston 27, Mass.

GAILIOS DILGĖLES

Lietuviu Enciklopedijos redak-J Viešpatį ir eidami meilės keliu ir 
.. . , , , . , .sunaudodami savo gyvenimą kaipocija ieško ir kitų būdų bei ke-.aUj<ą kitų palaiminimui, 

lių tai medžiagai rinkti, betgi I Jų patyrimai pasiaukojant ir su
niekad nebus nerdaiur ipi i ta Jais eir,s* kentėjimai prirengia juos .lienaa neous peroaug. jei Į tą ,atpities karaliavimui sn Kristumi, 
darbą įsijungs plačioji lietuvių
visuomenė ir jos organizacijų
vadovai. Tik visas jėgas su
telkę, sukursim tą didžiulį lie
tuviškosios kultūros paminklą 
Lietuvių Enciklopediją.

Tikėdami pasaulio lietuvių 
rūpestinga ir kruopščia talka

spaustuvės ir ofiso medžia-l^."1,didžiu,ia^ į“lta™s dar- 
1 , - bui, Lietuviu Enciklopednos rega. Visa tai padaro ne se- *

šioliktą cento dali, bet tūks
tančius dolerių.

Joks laikraštis nenori 
prenumeratos kelti, nes ži
no, kad skaitytojams tada 
bus sunkiau jį užrašyti. Ta
čiau padidėjusios išlaidos 
verčia prenumeratą kelti.

Keleivis” pakėlė savo pre
numeratą pats paskutinis, 
ir pakėlė ją mažiau, negu 
kiti laikraščiai. Jau ir pa
tys skaitytojai buvo pradė
ję raginti ją kelti.

Reikia pasakyti, kad tos 
pačios priežastys privertė ir 
angliškus laikraščius kelti 
kainą. Bostono dienraščiai 
pirma buvo pardavinėjami 
po 1 centą, o dabar jau po 
5 centus; gi mažesniuose 
miesteliuose, kur skaitytojų 
mažiau, už palyginamai 
menką anglišką dienraštį 
reikia mokėti 10 centų.

Taigi ir gudriam mate
matikui neverta taip drą
siai rodyt savo gudrumą ne- 
ištyrus dalyko.
“Keleivio” Administracija.

Pakalbinkim draugu* ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4«

daktoriai ir leidėjas iš anksto 
visiems talkininkams taria nuo
širdžiausią dėkui, žinias, straip
snius, aprašymus, fotografijas 
ir kitokią medžiagą prašome 
siųsti šiuo adresu:

Lietuvių Enciklopedija 
366 W. Broadvvay 

So. Boston 27. Mass.
Prof. VACL. BIRŽIŠKA.

L. E. Vyr. Redaktorius.
JUOZAS KAPOČIUS.

Leidėjas.
Bostonas, 1953 m. bai. 25 d.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE 

PAIEŠKOMI ASMENYS

I ateities karaliavimui sn Kristumi, 
‘ir tokiu budu atstovaudami Dievą 
jie dalyvaus amžiname visų žemės 
tautų palaiminime.

Per devynioliką šimtų metų šitie 
Dievo ištikimieji, nors pasaulio ne
pažįstami, sekė savo Atpirkėją ei
dami teisingumo ir meilės keliu, ku
riuo pagaliau ateis išgelbėjimas visų 
iš mirties kalėjimo.

(Bus daugiau)

Norėdami gauti daugiau panašaus 
turinio spausdiniu, gausite veltui, 
kreipkitės: Lithuanian Bible Student 
Association, 3444 S. Lituanica Avė., 
Chicago 8, III.

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

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

Alik Armin (20)
3444 Mass. St., Gary, Ind.

Aleksiunas, iš Ramygalos v., 
Raseinių apskr.

Antanas Buivydas.
Čeplaitės (čėpla), dukterys 

Marijonos Skirkevičiutės-čep- 
liertės.

ostas Ivanauskas iš Liepe- 
liuonių km., Stakliškių v., Aly
taus apskri.

Kastantas Kasparavičius.
Adomas Keršulis iš Mičiunų 

km., Skapiškio parapijos.
Jono Kielos (Kiela) ir jo 

brolio Petro ir sesers Vikto
rijos Klebonienės vaikai ar ži
nantieji apie juos, prašomi at
siliepti.

Jonas Kukta iš Gudonių km..

<u>
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r\——u: LtkLa -a V vAivo. —----
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 

" , / yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium 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, M asa.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

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

KELEIVIS
636 Broadvay, S. Boston, Mass.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajie&oiimu*.

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

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS 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.

SLA 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 We»t 30th Street, New York 1, N. Y. J
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IŠRINKTA NAUJA TA
RYBOS SKYRIAUS 

VALDYBA

CIVILĖS APSAUGOS 
PRATIMAI KET

VIRTADIENĮ

Nutarta Suruošti Liūdnų 
Birželio Įvykių Mi

nėjimą

Balandžio 30 vakarą So. 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose įvyko 
Amerikos Lietuvių Tarvbo: 
Bostono Skyriaus susirinki 
mas, kuris išklausė ir priė
mė iždininko p. Kasmaus- 
ko raportą iš buvusio Va 
sario šešioliktosios paminė
jimo. Iš raporto paaiškėjo, 
kad apmokėjus visas išlai
das, pelno iš to paminėji
mo liko §1,800 su viršum. 
Visi pinigai išsiųsti ALT 
centran Chicagoje.

Šį ketvirtadienį, gegužės 
7 d., iš ryto nuo 9:15 iki 
9:45 vai. Bostone ir apylii 
kėse (Region 5) vyks civi- 
lės apsaugos pratimai.

Įspėjamasis sirenų kauki
mas pasigirs 9:16, o oro 
puolimo pavojaus sirenos 
staugs 9:35. Nuo 9:35 iki 
9:45 iš ryto visi žmonės tu
ri būti slėptuvėse. Auto
mobilistai, išgirdę įspėja
mąjį signalą, turi pastatyti 
savo mašinas ir ieškoti 
slėptuvių. Žmonės namuo
se turi eiti į artimiausią 
slėptuvę.

Civilės apsaugos prati
muose girdėsime trijų rūšių

Al’DAlžVTAS KUMŠTININKAS SU ŠEIMA

Boksininkas Tom m v Collins nesenai kovėsi su lengvaus 
svorio bokso čempionu Jimmy Carter Bostone. Kautynės' 
buvo labai žiaurios ir Tommy Collins buvo skaudžiai ap- 
daužyas. Po žiauriu kumštynių kumštininkas nutrauktas 
savo šeimoje. Jo veidas liudija apie kautynių žiaurumą, 
žiaurios imtynės sukėlė daug protestų.

DRAUGAI ALEKNOS 
GRĮŽO IŠ FLORIDOS

Musų kaimynai draugai 
A. Aleknos pereitą antra
dienį grįžo iš Floridos, kur 
jie praleido keturius mėne
sius laiko. Grįžo gerai pa
silsėję, nudegę nuo saulės.

Draugų Aleknų namuose 
Miami mieste dabar apsi
gyveno south bostoniečiai 
petras Ketvirtis su žmona, 
kurie keta visai apsigyven
ti Floridoj.

NARRAGANSETT ALUS
“KING SIZE“ BUTELIUOSE

PIRMASIS PIKNIKAS

Užbaigus Vasario 16-tos s^na^us" , p;16 pasigirs
reikalus, buvo renkama “geltonas sirenų kaukimas 
nauja skyriaus valdyba (keturi dvidešimties sekun- 
šiems metams. Išrinkti šiel^į^ signalai su 10 sekun- 
veikėjai:

Pirm. adv. J. J. Grigalus: 
vice-pirm. Bruno Kalvaitis; 
sekr. P. Jančauskas; ižd. 
Povilas Brazaitis.

Revizijos komisija: adv., 
Chas. Kalinauskas ir Pra
nas Razvadauskas.

Po to buvo pakeltas klau
simas apie baisiųjų birželio 
įvykių paminėjimą. Kaip 
žinoma. 1941 metų birželio 
mėnesį Rusijos bolševikai 
areštavo ir išgabeno Sibi
ran apie 40.000 lietuvių su 
šeimomis. Daug suimtųjų 
užtroško užkaltuose gyvu
lių vagonuose be vandens 
ir oro. Taigi susirinkimas 
svarstė, ar nevertėtų tą 
musų tautos Golgotą kaip 
nors paminėti. Susirinku
siųjų nuomonė buvo tokia, 
kad prasižengimas butų to 
nepaminėti. Nutarta minė 
ti, bet kokiu budu, tai nu
tarta . palikti valdybos nuo 
žiūrai.

9:35
pavo-

džių pertraukomis). 
pasigirs ‘‘raudonas” 
jaus signalas, trijų minučių 
sirenų kaukimas, o 9:45 
vai. pasigirs “baltas” signa
las pratimams baigti. (Trys 
vienos minutės sirenų kau
kimai su dvejų minučių per
traukomis.)

Civilės apsaugos viršinin
kai prašo visų gyventojų 
bendradarbiauti su civilės 
apsaugos tvarkytojais.

L. R. D. RENGIA
PIRMĄ GEGUŽINĘ

Adv. J. J. Grigalus
Reabilitacijos Komitete j

PAKLYDUSIOS SIRENOS 
PRIKĖLĖ HYDE PARKĄ

Civilės apsaugos sirenos 
dėl klaidingų vielų sujun
gimo pradėjo kaukti sek
madienio nakčia Hyde Par
ke ir prikėlė nemažai žmo
nių ne tik Hyde Parke, bet 
Miltone. Dedhame. West 
Roxbury ir Roslindale. Si 
ienos pradėjo kaukti 6:30 
vai. iš ryto. Daugybė žmo
nių skambino į policijos 
nuovadas, klausdami, kas 
čia atsitiko.

Lietuvai Remti Draugi
jos pirmas skyrius V. orces- 
tery rengia pirmą šių metų 
gegužinę ateinanti sekma
dieni, gegužės 10 d., Bab- 
rausko pavilione. Leicester, 
Mass.

Lietuvai Remti Draugija 
šelpia suvargusius lietuvius 
ne tik Europoje, bet ir šia
me krašte. Kas tik krei
piasi pagalbos ir yra reika
lingas paramos, jos gauna. 
Todėl paremkime L. R. 
Draugijos pikniką šį sek
madieni. Koresp.

“Keleivy” jau buvo ra
šyta, kad miesto valdyba 
nutarė pagražinti South 
Bostono centrą, pradedant 
nuo Broadvvay tarp F ir I 
gatvių ir einant į pietus iki 
pajūrio. Tame plote bus 
taisomos gatvės ir sodinami 
medžiai, o namų savininkai 
bus verčiami taisyti ir da
žyti apleistus savo namus, 
o netinkamus gyvenimui vi- 
-ai nugriauti.

2,720 APGAVINGŲ
GAISRO ALIARMŲ

Dorchesterio Klubas
Pagerbs Motinas

Dorchesterio A. L. Pilie
čių Klubas rengia šaunią 

vo raporte miesto majorui I vakarienę pagerbti visoms 
praneša, kad per pereitus motinoms. Vakarienė įvyks 
1952 metus Bostono ugnia- šeštadienį, gegužės 9 d., 
gesiai buvo iššaukti 18,744

Bostono ugniagesybos de
partamento viršininkas sa-

kartus: iš to skaičiaus 2,722 
aliarmai buvo apgavingi. Ir 
jis parodo skaičiais, kad 
tos ugniagesių apgaudinėji
mas kasmet vis didėja. Tai 
vis jaunų chuliganų darbas. 
Pavyzdžiui, pereitą savaitę 
pasigėrę keturi tokie pikta
dariai pavogė automobilį ir 
leidosi per miestą skambin 
dami gaisro aliarmus. Jie 
iššaukė 17 ugniagesybos 
komandų, iki buvo policijos 
sulaikyti.

IŠGELBĖJO NUO KALNO 
DU SKAUTUKUS

Gegužės 3 d. du jauni 
skautai, 13 ir 15 metų, bu
vo išgelbėti nuo kalno Mo- 
nadnock, N. H. valstijoj. 
Vaikai šeštadienį apie pie
tus paklydo ir nutarė išbūti 
per naktį kalno viršūnėje, 
kur jie buvo atrasti tik ki
tą dieną ir gal su nušalu
siomis kojomis. Išgelbėtie
ji skautukai yra Paul Duf- 
fv, 15 metų, ir Kevin Con- 
don, 13 metų, abu iš 
Swampscott.

vai. vakaro, klubo s ve tai 
nėję. 1810 Dorchester Avė., 
Doreh estery.

Vakarienėj bus graži pro 
grama ir geras orkestras 
Jauni ir seni galės linksmai 
laiką praleisti. Atėję nesi
gailėsite, visiems užtikrina
me “gerą laiką.” Kviečia

Komisija.

Bostone Matoma
Providence Televizija

“Aušros” Minėjimas ir
Motinų Pagerbimas

Šį sekmadienį, gegužes 
10 d.. 6 vai. vakaro. San
daros svetainėje. 124 F St.,( 
So. Bostone, įvyks "Auš
ros” minėjimas. Kviečiame 
visus skaitlingai dalyvauti 
prof. Končiaus paskaitoj 
apie pirmą lietuvišką laik
raštį. Po paskaitos bus ar
batėlė ruošiama pp. Tuma- 
vičienės ir Chaplikienės. 
Vienkart bus motinų pager
bimas, ypatingai bus pa
gerbtos tos motinos, kurių 
sūnus yra kariuomenėj ar 
net Korėjoj: bus duodamos 
dovanos. Įėjimas laisvas. 
Minėjimą ruošia Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos Bosto
no skyrius.

Dabar galime pranešti, 
kad šitai reabilitacijai vy
kinti majoras Hynes pasky- 
įė jau komitetą iš 16 žy
mesnių South Bostono pi
liečių. Komitetan Įeina tei
sėjai, bankų viršininkai, 
fabrikantai ir organizacijų 
vadai. Į tą komitetą įeina 
ir adv. Jonas J. Grigalus.

Narragansett Brewing Co. 
yra didžiausis bravoras Naujoj 
Anglijoj. Jis gamina alų Rhode 
Island valstijoj jau per 60 me
tų. Dabar jis įvedė padidintus 
butelius, kuriuose telpa 16 un
cijų alaus, vietoj pirma buvu
sių 12 uncijų.

Padidintus butelius Narra- 
gansett kompanija pavadino 
“King Size,“ kas reiškia kara
lišką mierą.

Įvedus padidintus butelius, 
Narragansett alaus gamyba 
smarkiai pakilo, nes žmonės su
pranta, kad nusipirkę 3 “King 
Size” butelius jie gauna tiek

•alaus, kiek duoda 4 buteliai po 
12 uncijų.

Kainos žvilgsniu entuziastai 
taipgi mėgsta “King Size“ bu
telius. nes dažnai jie gauna ge
ro Narragansett Lagerio 16 un 
cijų už tą pačią kainą, kokią 
reikia mokėti už 12 uncijų 
“brangaus transporto” alaus.

Narragansett alus yra gami
namas Providence. R. I. At
vežti jį iš tenai j Bostoną, 
transportas kainuoja visai ma
žai. todėl Narragansett galėjo 
įvesti naujus “King Size” bute
lius, kad vartotojai galėtų gau
ti daugiau alaus.

Narragansett “King Size“ 
buteliai dabar gaunami beveik 
visose parduotuvėse Bostone ir 
Massachusetts rytuose. Jeigu 
kuris pardavėjas “King Size“ 
butelių neturi, reikalaukit kad 
gautų, taip kad jus galėtumėt 
nusipirkti už savo pinigus dau
giau gero alaus.

Pirmoji pavasarinė gegu
žinė (piknikas) rengiama 
L. R. K. Susivienijimo 94 
jaunimo kuopos, įvyks ge
gužės 31 d., Romuvos Par
ke, Brockton, Mass., 2 vai. 
po pietų.

Piogramą išpildys muz. 
Juliaus Gaidelio vadovau
jamas vyrų choras; šokiams 
gros Al Stevens šokių mu
zikos kapela.

Geri valgiai ir gėrimai pi
giomis kainomis ir tyras 
pušų oras bei įvairios ir 
gausios kitos pramogos su 
tvirtins jūsų kūną ir pra
skaidrins visų nuotaiką.

Tad visi į gamtą!
Autobusai pradės kur 

suoti 1 vai. po pietų nuo 
Lietuvių Piliečių Klubo, 
Broadway ir E gatvių kam
po. Kelionės kaina ten ir 
atgal tik $1.50.

Rengėjai.

Pereitos savaitės gale 
Naujosios Anglijos keliuose 
žuvo 10 žmonių, o visame 
krašte nelaiminguose atsiti
kimuose žuvo apie 50 žmo
nių.

RADIO PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis Į 
3altic Florists gėlių ir do

vanų krautuvę, 502 East 
3roadway, So. Bostone, 
ei. SO 8-0489. Ten gau

namas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

—TMD.

APIE SUFFOLK DOVVNS

Providence, R. I., televi
zijos stotis WJAR-TV per
ėjo iš kanalo 11 į kanalą 10 
r sustiprino savo pajėgumą. 
Dabar tos stoties perduoda
mi paveikslai matosi Bosto
ne ir apylinkėse.

Vagis Pavogė $4,000

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 S t., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-801S

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Cklrargaa

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

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

RO. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
Oflao Valandos: aaa S Ik* d 

ir bm 7 IU S

B4$
•o. 

Talafi

BROADWAY
BOSTON. M AM. 

BOUth Boaton 1

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

TaL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Bro«dway
SO. BOSTON, MASS.

DRAPANOS BŪNA ŠVARESNĖS UŽ PIGESNĘ KAINĄ

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

mus sekančią skalbimo dieną.

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

BLAN KETAI ir PAKLODĖS išskalbtos ir sausos 60c
MES taipgi valom mažus kilimus, gūneles vonioms, inpilus, 

išprosinam paklodes, pagalvių užvalkalus, marškinius.
DEVINE WAY LAUNDERETTE 

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

Telefonuokit: SO 8-9665.
(18)

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

A. J. NAMAKSY
BBAL RSTATE « INSŪBANCB

409 W. Broad way 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SObostdn 8-0948
Baa. 87 OBIOLB STBBBT 

Waat Rozbury, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

PAVASARIO VAISTAS
jaučiatės nuvargę sezonui 

Gal tada jums reikia 
“seny laikų" DEVY- 

ŽOLIŲ VAISTO, kuris 
per šimtmečius buvo vartojamas su 
gerom pasėkom “senoj tėvynėj”?

Jo galite gauti Lietuviškoj Aptie
kei. 172 L St.. So. Bostone. Mass.

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

Linkime geros sveikatos.

Gal 
keičiantis?
jagarscjusio 
NERIŲ <»)

Lietuviška Aptieka

Suffolk Dovms. tai vieta ne
toli Bostono, kur dabar eina 
arklių lenktynės—reisai. šio
mis dienomis tenai atvyko tre- 
niruotojas Tater VVhatley su 9 
arkliais, kurių savininkas yi 
Olen Sheage. Tie arkliai pasi 
rodys pirmu kartu Naujoj An
glijoj-

Jimmie O’Brey, kuris turi 16 
arklių, atvažiavo anądien iš 
Bouie.

Krank Shaw atsiuntė iš 
Bowie 6 žirgus, jų tarpe “Mes- 
merį” ir “Old Tom.“ Tais ark
liais lenktyniuos jojikas .J. A. 
Regalbutto. taip pat iš Bowie.

Jojikas Mike VValsh. kuris 
turi kontraktą lenktyniuoti 
Clyde Lncklear arkliais, pirma 
jojęs Hot Springs lenktynėse.

Lenktynių laimėtojams yra 
sudėtas vadinamas $7.500 Ka- 
neul Hali kapšys. Lenktynėse 
dalyvauja pagarsėjęs arklys 
Dark Destroyer. kuriuo joja 
džokėjas DeSpirito. Pernai jis 

8 kartus.

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

OPIU
• Titan. • Fri. 

aad S«*»r4jv 
TIL 9 P.M.SUPER

MARKE

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per mėtos 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

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. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

Somervillės gyventojai, 
brolis ir sesuo Alletzhauser,
60 ir 58 metų amžiaus, šeš
tadienį nakčia neteko 4,000 
dolerių. Jie buvo pasišali 
nę trims valandoms iš na
mų, o tuo tarpu į jų butą 
9 Wheatland St. įsilaužė. 
vagis ir išnešė jų sutaupąs. Įtuo arkliu laimėjo

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 receptų at- 
nešėt čionai išpildyt. Jis 
žino kad mes esam specia
listai. J

Tel. SO 8-2150
SAV-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 Dykai 
(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
. HARDWARE CO.

Savininkas A. J. Alekna 
628 East Broadway 

South Boston 27. Maaa. 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Narnama 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

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 niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuldo. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




