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Senato Komisija Tardo 
Komunistų Veiklą Bostone

KVOČIAMI UNIVERSITETŲ PROFESORIAI, KNYGŲ 
LEIDĖJAI IR ATOMINĖS BOMBOS EKSPERTAI

Prieš Juos Liudija Slaptas FBI Agentas Philbrick, Kuris 
Keletą Metų Veikė Tarp Raudonųjų Kaip

Jų Partijos Narys

Pereitą savaitę Bostonan 
atvyko iš Washingtono se
natoriaus Jennerio vado
vaujama komisija priešval
stybinės komunistų veiklos 
tyrinėti, nes FBI agentas 
Philbrick, kuris dirbo tarp 
jų keletą metų kaip geriau- 
sis jų paitijos narys, nese
nai iškėlė aikštėn, kad Bos
tono mokyklose, universite
tuose, knygynuose ir kito
kiose įstaigose yra pilna 
Maskvos agentų. Ir jis yra 
svarbiausis šito tardymo 
liudininkas. Jo nurodyti 
profesoriai, knygų leidėjai 
ir valstybės tarnautojai da
bar yra šaukiami Į komisi
jos posėdžius ir klausinėja
mi apie jų pritšvalstybinę 
veiklą komunistų pagrindy. 

Iš Philbricko parodymų

riausiais vardais.
Komisijos šaukiama ko

munistė Maitha Fletcher 
visai nepasirodė.

Fizikos profesorius Dr.
Morrison iš Cornell Univer
siteto, dabartiniu laiku 
skaitąs paskaitas Massa
chusetts Technologijos In
stitute, atsakinėjo manda
giai ir nesislėpė dirbęs su 
komunistais. Jisai dalyva
vęs slaptose jų sueigose ir 
veikęs jų vedamoj “Amen 
can Peace Crusade,” kurią 
čia organizavęs iš Maskvos 
atsiųstas propagandos inži
nierius Marcei Šchere^

Morrison prisipažino dir
bęs prie atominės bombos
kaip ekspertas, dalyvavęs Spauda sako, kad prezi- 
jos bandymuose ir paskui t dentas Eisenhoweris perei- 
buvęs nusiųstas į Pacifiką

ARTIE SHAW LIUDIJA APIE BOIAEVIKUS TEATRUOSE

Muzikantas ir muzikos kapeli jos vedėjas Artie Shaw. populiarus teatrų žmogus, liu
dija kongreso komisijoj apie bolševikų įtaką teatruose. Jis sakė, kad “kiek aš žinau, 
aš niekada nebuvau komunistu.” Tiesa, jis sakė, kad koks tai “V^right ar VVhite” 
pakišo jam pasirašyti kokį tai popierį ir ji paskui buvo keturiuose bolševikų mitin
guose, bet tai ir viskas, o, be to, jis ir nežinojęs, kad tai bolševikų mitingai. . .

NAUJAS PUSLAPIS 
AMERIKOS ISTORIJOJ

paaiškėjo, kad Bostone' vei-Uad at0,min« bombi?
kusi “Samuel A<iam5karo orlalvy- kuns paskul
Schooi” buvo komunistų 
propagandos mokykla. Ji 
buvo pavadinta Amerikos 
patrioto vardu, kad nesi
matytų jos tikrasis veidas. 
Vienas buvusių jos direkto
rių, Dr. Harrison L. Har- 
ley, dabar profesoriauja 
Simmonso kolegijoj. Visas 
tos Adamso mokyklos per
sonalas susidėjęs iš aiškių 
komunistų. Jos direktoriai 
ir mokytojai dalyvaudavę 
slaptuose komunistų susi
rinkimuose, skaitydavę 
jiems paskaitas ir duodavę 
nurodymų. Mokykla buvo 
palaikoma iš aukų ir narių 
duoklių. Duokles komunis
tai moka pagal savo paja
mas ir išgalę. Paprasto na
rio duoklė esanti 25 centai 
mėnesiui ir einanti laips
niais aukštyn. Dvi senos 
“leidės” buvo taip susižavė
jusios komunistų “apšvie- 
ta,” kad šitai jų mokyklai 
palaikyt’ mokėjo po $100 
kas mėnesi, nors apie ko
munizmą jos neturėjo jo
kio išmanymo. Tai buvo 
komunistų “melžiamos kar
vutės.”

Pašaukta tos mokyklos 
buvusi pareigūnė Sara Gor- 
don atsisakė aiškintis. Esą, 
jus neturit teisės knistis į 
mano politinius įsitikini
mus

Gi Angus Cameron, ko
munistinių knygų leidyklos 
vedėjas, stačiai koliojosi, 
kai komisija pradėjo jį 
klausinėti. Jis išvadino tar
dytojus “inkvizitoriais,” 
“raganų gaudvtojais,” “šni
pais” ir tt. Ir nedavė nei 
vieno pasiaiškinimo. Mano 
įsitikinimai, arba mano 
santykiai su kitais žmonė
mis, tai ne jūsų biznis, jis 
sako: tai mano privatiniai 
dalykai. FBI agentą Phil-

numetė ją į Hirosimos mie
stą. Po to jis buvo nuvy
kęs Japonijon pažiūrėti su
ardyto miesto.

Du knygynų vedėjai ir 
kai kurie mokytojai jau re
zignavo iš savo tarnybos, 
kai šitas tardymas parodė 
jų ryšius su komunistais.

Iš viso iki šios savaitės 
pradžios apklausinėta 50 
mokytojų bei profesorių. Iš 
to skaičiaus 20 švietėjų su
tiko su komisija kooperuo
ti ir jie buvo klausinėjami 
prie uždarų durų, kad laik 
raščiai negalėtų skelbti jų 
pavardes viešai. Kiti 30 at
sisakė l'udyt, ar jie komu
nistai, ar ne; šitų pavardės 
bus paduotos kolegijoms ir 
universitetams, kur jie mo
kytojauja.

SU GUBERNATORIAIS^

natoriy atskirų valstijų pa- 
bricką jisai išvadino biau- geidavimus.
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Massachusetts Valstija 
Prieš Mokestinį Vieškeli

SPEKULIANTAI NORI TIESTI JJ PER MIESTUS, 
GRIAUTI NAMUS IR KOLEKTUOTI PINIGUS

Toks Projektas Kainuotų Apie $200,000,000, Bankinin
kams Duotų Gražaus Pelno, o gyventojam* 

Reikštų Nuolatinį Triukšmą

UŽDARYS 100 ORO 
STOČIŲ

Massachusetts valstijoj, o 
ypač Bostono apylinkėj, pa-

------- - Įkilo didelė protestų audra
Mažindama visokias vai- prieš vadinamąjį mokestinį

stybės išlaidas, AVashingto- 
no valdžia nutarė uždaryti 
apie 100 meteorologijos 
stočių, kurios renka žinias 
apie oro sąlygas. Tos sto
tys nebuvo oro biurui labai 
svarbios, gi jų uždarymas 
sutaupys valstybės iždui 
apie $3,000,000 per metus.

STREIKAS GENERAL
ELECTRIC ĮMONĖJ

vieškelį (Toli Highway), 
kuris buvo sugalvotas prie 
buvusio gubernatoriaus De- 
verio. To kelio tikslas tu
rėtų būti neva susisiekimo 
pagerinimas, bet kiti sako, 
kad iš tikrųjų tai esąs pasi
pinigavimo planas, nes už 
naudojimąsi tuo vieškeliu 
norima įvesti tam tikrą 
mokestį. Sakoma, kad prie 
šito plano yra prisidėję ir 
kai kurie bankai. Kadangi 
tam planui vykinti reikėtų 
apie $200,000,000, tai ban
kai paskolintų pinigų ir

SUTINKA ATITO- į SUM°*^CO k°21unis’ 
UNTl LIETŲ 0,000

Hollyvvoodo filmų pro- 
dukuotojas A. Rossen prisi
pažino kongreso priešvals
tybinės veiklos komitetui, 
kad nuo 1937 iki 1947 me
tų jis prigulėjęs prie komu-

General Electric kompa
nijos mokslininkai yra iš
dirbę būdą lietui kontro
liuoti ir Dr. Wallace Hovv-

Trijose General Electric 
dirbtuvėse pereitą savaitę 
sustreikavo braižytojai, nes 
kompanija nepasiskubino'gautų riebių nuošimčių. 0 
priimti sšayttutis etaoinnn

tą savaitę įrašęs naują pus
lapį Amerikos istorijon.
Mat, skrisdamas į republi
konų sueigą Nevv Yorke ji-j6“ aP^iiIIia *Įiuo ' 
sai pasisamdė iš savo algos saugoti nu® lietaus busimą 
komercinį orlaivį, vietoj Harvardo Lniversiteto

priimti išstatytus jų reika
lavimus. Bet kiti tos fir-

kad biznio butų daugiau, 
vieškelio planuotojai nori 
vesti jį per daugelį mieste-

z^II “prisiimta cino Kuziu urr-'7UV<M
mos darbininkai, kurių čia lių ir net per patį Bostoną.

naudotis valstybiniu lėktu
vu, kuris visada yra paruoš
tas prezidento patamavi-

“Commencement Day.” Bet 
jis reikalauja už tai po 
$10,000 į dieną ir teismo

mams. Valstybiniu orlaiviu apmokėjimo, jei kas
jis nenorėjęs naudotis, nes'jj siųstų už nuostolių pa-
skridęs ne valstybiniais rei
kalais, bet į politinį parti
jos pokilį. Kiti prezidentai 
elgdavosi kitaip. Ypač Tru
manas mėgdavęs naudotis 
valstybės orlaiviais ir lai
vais privatinėms savo eks
kursijoms.

NUVILKO KUNIGUI 
JUPAS

Popiežiaus organas “L’ 
Osservatorė Romano” pa
skelbė žinią, kad Genujos 
katalikų kunigui buvo at
imta kunigystė ir uždraus
ta dėvėti kunigiškas drapa
nas. Jis buvęs nubaustas 
už nepaklusnumą. Jam bu
vę įsakyta nedalyvauti su 
komunistais, bet jis dalyva 
vęs jų mitinguose ir buvo 
net nuvykęs 1950 metais 
Varšuvon į komunistų su
šauktą “taikos kongresą.’

NUŽUDĖ 1,000 ŽYDŲ

Bremeno teismas pereitą 
savaitę nuteisė 8 metams 
kalėjimo Fritzą Hildebran- 
dtą, kuris' karo metu buvo 
nacių majoras ir dvejose 
stovyklose Lenkijoj nužudė 
1,000 žydų

_ .. .. _ Mažina Amerikiečių Štabą
buvo susirinkę vb, Ameri- Vokiefjo,
kos valstijų gubernatoriai. „ _ .
Prezidentas D. D. Eisenhow- Mažėjant okupacijos 
eris gubernatorius painfor- I funkcijoms Vokietijoj, iki 
mavo apie bendruosius kraš- Išių metų liepos 1 dienos bu
to reikalus ir išgirdo iš guber- šią paleista daugiau 2,400

amerikiečių ir vokiečių tar
nautojų iš U. S. tarnybos.

nistų ir per tą dešimtį me
tų sumokėjęs jų partijai 
$40,000 duoklių. Rossen 
yra rabino sūnūs, turtingas 
žydas. Ir šitoks dolerių 
maišas nori komunizmo!

yra 25,000, prie braižytojų 
streiko kol kas dar neprisi
dėjo.

Pavirtęs į Merginą Gauna 
$12,500 į Savaitę

darymą.
Tiesą pasakius, šitas bū

das lietaus nesulaiko, tik 
“išmelžta” debesį kitur. 
Aplink saugojamą vietą su
statomi pusračiu tam tikri 
aparatai. Šiuo atveju jų

$3,065,000,000 KAINOMS 
PALAIKYTI

Wasbingtono pranešimu, 
iki šių metų kovo pabaigos 
federalinė valdžia buvo su-

reikėtų apie 25 tarp Wor-Pirku?i ukio produktų už 
cesterio ir Plymoutho. Kai $3,065,000,000, kad palai- 
debesys artinasi, tie apara- produktų kainas.
tai bando jį iš pačios “iš
melžti.” Bet jei debesis 
nepasiduoda, tada orlaiviai 
jį pasiveja ir apsėja sausuo
ju ledu. Sušalęs debesis 
pradeda “verkti” ir “išver
kia” visas savo “ašaras.”

Bet tas dažnai pridaro

GAUS $5,000.000,000
VERTĖS GINKLŲ

Paskutinėsmis dienomis 
Eisenhowerio valdžia nuta
rė pagreitinti ginklų gamy
bą Amerikos aliantams.

bėdos. Paleiskim, toks lie- Karo departamento sekre
tus suliejo kam nors pikni-įtorius Wilson sako, kad dar 

' šiais metais Europai ir ki
toms mums artimoms vals
tybėms busią pristatyta ka
nuolių, tankų, orlaivių ir 
kitokių karo pabūklų už 
$5,000,000,000.

“KELEIVIO” REDAKTO
RIUS VĖL SUSIRGO

k„ arba sugadino šviežiai 
numaliavotą namą, ar kito
kių nuostolių kam nors pri
darė. Tuomet lietaus ga
mintojas gali būt traukia
mas teisman.

Dr. Hovvell yra Blue H i Ils 
observatorijos vedėjas ir 
sakosi galįs ne tiktai apsau
goti kurią nors vietą nuo 
lietaus, bet galįs ir padary
ti lietaus kur reikia. Prieš 
keletą metų jisai pagami
nęs lietaus New Yorko 
miestui, kurio rezervuarai 
buvo jau išsekę.

Per 3 Užpuolimu* Išplėšė 
$5,000

Pereito penktadienio va
karą Bostono gatvėse pada
ryti 3 užpuolimai, per ku
riuos banditai išplėšė iš 
praeivių $5,000.

Musų naujasis redakto
rius drg. Jonas Januškis 
vėl sunegalavo ir pereitą 
čtštadienį buvo nuvežtas į 
miesto ligoninę. Laikraštį 
tuo tarpu veda senasis re
daktorius M'chelsonas.

Paleis 3,766 Tarnautojus

Iždo Departamentas nu
tarė paleisti 3,766 nereika
lingus tarnautojus, kuriems 
Trumano valdžia išmokė
davo per metus $50,000,- 
000.

Christine Jorgensen, kuri 
pirma gyveno kaip vyras, 
vadinos' George Jorgenson 
ir tarnavo Amerikos armi
joj, bet po keleto operacijų 
tapo mergina, dabar gaus 
$12,500 už pasirodymą vie
name Los Angeles teatre. 
Be to, tasai teatras suti
ko dalintis su ja savo pelnu 
pusiau.

Dau? vvenamu namu ir biz---- --- v —
nio įstaigų turėtų būt nu
griauta, gi likusiems gyven
tojams nebūtų jokios ramy
bės, nes per jų vietoves 
nuolatos rūktų ir dardėtų 
didelis automobilių trafi
kas. Dėlto žmonės ir suki
lo prieš tą vieškelį. Dabar
tinis gubernatorius Herter 
irgi šitam planui neprita
ria. Kuo visa tai pasibaigs, 
šiandien dar sunku pasa
kyti.

MUŠTYNĖS IRANO PAR
LAMENTE

JIEDU SUSITIKO

Du Amerikos kareiviai. Rob
ert Erwin (viršuj) ir Henry 
Straahan. kartu buvo sužeis
ti mūšyje Korėjoj. Abu pa
teko į nelaisvę ir nesimatė, 
iki jie grįžę iš bolševiku ne
laisvės buvo padėti į tą patį

Pereitą sekmadienį Te
herano mieste susirinko 
naujas Irano (Persijos) 
parlamentas. Premjero 
Mossadagho šalininkai išjo
jo laukan vieną atstovą, 
kurio mandatas nebuvęs 
tvarkoj. Kiti užsistojo už 
išmestąjį atstovą ir tuojau 
prasidėjo muštynės, ku
rioms likviduoti reikėjo 
šauktis ginkluotos policijos. 
Pirmutinis posėdis iširo.

KRITO 60 TERORISTŲ

Kovoj su valdžios kariuo
mene, Afrikos Kenijoj per
eitą savaitę buvo užmušta 
60 čiabuvių teroristų, kurie 
užpuldinėja baltveidžius.

Argentinoje Areštai

Dėl padėtos andai dikta
toriui Peronui bombos, Ar
gentinoje dabar areštuoja
mi socialistų ir kitų demo
kratinių organizacijų vei
kėjai. Suimta jau daugiau 
kaip 200 žmonių. Brazili
jos laikraščiai pranašauja, 
kad greitu laiku Peronas 
uždarysiąs visas U. S. laik
raščių agentūras ir išvysiąs

ambulansą gabenti į užfrontę, korespondentus.
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Ginklavimosi Mažinimas
Vyriausybė siūlo kongresui apkarpyti Amerikos 

ginklavimosi biudžetą ateinantiems metams. Vietoje 45 
bilionų dolerių ginklavimosi reikalams siūloma išleisti 
40 bilionų dolerių.

Vyriau -. bė samprotauja, kad sutaupąs reikia būti
nai daryti, o jeigu daryti, tai pirmon eilėn ten, kur dau
giausia pinigu leidžiama. Iš vi-ų ministerijų vos pasi
sekė nugramdyti apie bilionų dolerių sutaupų, todėl ne
palietus ginkląrimo.'i išlaidų jokių rimtesnių sutaupų ne
galima padaryti.

Ginklavimosi mažinimą vyriausybė aiškina kaipo 
nepavojingą dalyką. Girdi, vietoje ruoštis ir pasiruošti 
1954 ar 1955 metams, pasiruošimas bu.- “ištemptas” ir 
eis ilgesnį laiką. Jei ru-ai ramiai sėdės, tai bus laiko 
apsiginkluoti ir pasiruošti.

Vyriausybės samprotavimuose Šaltasis karas bus il
gas ir nuobodu- dalykas, todėl nėra ko š\ ai.-tytis pini
gais. Vienas užsienių politikos ekspertas, \Valter Lipp- 
man, net pranašauja, kad Šaltai karšta kova tarp Rytų 
ir Vakarų tęsis “gentkariėmis,” kaip kadaise kova tarp 
krikščioniškojo ir mohametoniškojo pasaulių! Jei taip, 
tai ruoštis reikia nei.-Iaidžiai, nesi-vaistant pinigais, ne
nustatant datų, kada pa-iruo-imas turi būti baigtas.

Ginklavimosi mažinimo.- pirmon galvon palietė karo 
aviaciją, modemi.-kiav.-ią ginklą, kurio reikšmė busima
me susikirtime butų neišpasakytai svarbi. Daugelis žmo
nių dėl tokio taupumo stipriai baimijasi.

Ginklavimosi politika yra dalis užsienių politikos. Kai 
kraštui buvo žadama “išvadavimo politika,” tai tur būt 
niekas nemanė, kad tokia politika bu- bandoma vesti su 
mažesnėmis karo pajėgom).-. Jei ginklavimasis mažina
mas, tai tas reiškia, jo? išvadavimo politika paliekama 
tik dėl svieto akių, balsuotojam- džiugint’, o ne gyveni- 
man vykdyti. Taip tas reikalas ir yra visų suprantamas. 
Vyriausybės politika pasirodo ne pažaduose, ne rinkimi
nėse kalbose, bet šaltuose skaičiuose, kurie virsta gink
lais: ir daro Įtakos Į pasaulio reikalų tvarkymą.

Dalis ginklavimosi politikos yra ir užsieniams ski
riama parama. Vyriausybė užsieniams ginkluoti siūlo 
5,80(1,000,000 dolerių. Suma didelė, beveik tokia pat, 
kaip buvo skirta ir šiems metams. Daugelis taupių kon
gresmenų ir senatorių iš valdančios partijos mano, kad 
tą sumą galima lengvai sumažinti. Užtenka ją apkar
pyti ir tada biudžetas susibalansuos ir net bus progos 
sumažinti mokesčius, ką, girdi, būtinai reikia daryti, nes 
kitaip 1954 metu rinkimuose republikonų partijos kan
didatai prakiš rinkimus.

Mokesčių mažinimas vra neabejojamai svarbus da
lykas, o kai kuriems žmonėms iš riebiai uždirbančių kor
poracijų vpac nepatinka mokesti- nuo pelno perviršių. 
Kai jie kalba apie mokesčių mažinimą, jie turi galvoje 
mokestį nuo pelno ir tik paskui jau eina mokestis nuo 
pajamų.

Žadėta užsienių politika, kaip matome, atsiremia į 
busimų rinkimų samprotavimus ir į mokesčių klausimą 
ir virsta ne vadavimo politika, bet tupčiojimų, sulaikymo 

‘ginklavimosi ištempimo” politika.

ITALIJOS PREZIDEMAS b RITMĄ AMBASADORĘ

Italijos re'publiko- prt/idtn’a- Luiso Enandi. Kvirinalo 
rūmuose. priima Amer:k»>- amba-adorę, rašytoją Mrs. 
(lare Booth Lute. Pre/idvnta*, Einaudi sentalioja. todėl 
ji- ponią Lute priėmė tik io- Įgaliojimu įteikimui.

kybą, amatai, pramone.., 
kadangi Kinija pateko įjj 
bolševikų rankas, tai ir ki- į 
tuose kraštuose kiniečiai , 
linksta i bolševizmą. Ma- | 
lajuose kiniečių kilmės 
žmonių yra veik pusė, o jei 
imti su Singapore miestu, 
tai kiniečių ten bus daugu
ma gyventojų.

Pietryčių Azijos kraštai 
turi gyventojų:
Indonezija ........ 79,000,000
Indokinija ......... 28,000,000
Siamas (Thailan-

dasj ....................19,000,000
Filipinai ............19,000,000
Burma ....................18,000,000
Malajai ............. 6,500,000

Bolševikų laimėjimas piet
ryčių Azijos kraštuose nėra 
tikras dargi su Kinijos ir 
Rusijos pagalba. Štai, In
dokinijoj bolševikai jau 7 
metai veda karą. Malajuo
se jie jau penkti metai ka
riauja. Bet pergalės nei 
vienur nei kitur dar nėra.

ir

Apžvalga

BIMBAI “LABAI 
NEAIŠKU”

Kai kada Antanas Rim
bą, Maskvos patrubočius 
tarp bolševikiškų lietuvių 
Amerikoje, ima ir pradeda 
“sąmojų rodyti.” Tada ji

ir praryti dar kelias dešim 
tis milionų žmonių, kaip 
prarijo jau šimtus milionų 
žmonių Rytų Europoj ir 
Azijoj?

O kur atsidurtų “laisva
is:- pasaulis” be pietryčių

rašo štai tokiu- at-įprašant Azijos.' Jai reiškia be ry-
marks ištini us 
mus:

sam protą vi-

“Iki desperacijos yra persi
gandę ir keleiviniai men.-evi- 
kai. Velnias galįs parinkti 
prancūziškus imperialistus In
do Kinijoje. Jeigu kartais šitą 
sunkią kovą to krašto žmonės 
laimėtų, kur, o kur, šaukia Ke
leivis, atsidurtų ‘laisvasis pa
saulis’!?

žino,
Mari

“Otfi paraliai 
juomi atsitiktų, 
nas dalykas aiškus: Indo Kini
ja atsikratytų imp<riaJi-tinių 
pavergėjų.

“Kaip tas Bostono Keleivio 
bizniui pakenktų, man nelabai 
aišku.”

kas
tik vie-

Kas Savaite

Informacijai galima 
sakyti, kad Siamas iThai 
landj kasmet išveža i kita 
šalis apie 7 milionu- tonu' 
ryžių, kurie yra pagr::. 
Aziios žmonių mai-'.a-

»a- t ir žaliavų statytojas ki
tiems kraštams.

Dabar, kai Maskvos ir 
Pekino bosai bando Indo- 

“ r.itiijos likimą išspręsti i sa 
’ ‘ j /vo kišenę su Bimbų ir pa- 

.eža apie ' ašių -arndomų propagan-
mos ir daug kuo.-.ių Z<X'1U'leistų pagalba laisvuose

kraštuose, tai ir aklas mato, 
o? sprendžiasi ne tik In-

kitokių
vų. Burma kasmet išveža 
kelis milionu.- tonų ryžių, 
daug tabako, vaidu. gjmo<

“Vakaru Nonsensai”
Vienas cechų bolševikų 

laikraštis rašo, kad kalbos 
apie rusų "taikos ofensyvą” 
yra "Vakarų nonsensas,” o 
r.e kas kita. Girdi. Rusijos 
politika nepasikeitė. . . .

Tiesa. Maskvos valdovai 
kalba apie "koegzistavi
mą,” apie taikias derybas 
ir panašius dalykus. Bet ir 
Stalino laikais tokios kal
bos karts nuo karto iš Mas
kvos girdėdavosi, o taika 
dėlto neprisiartino nė žing
snio.

Kalbėdami apie taiką, 
bolševikų vadai kartu pra
deda veržtis giliau i Laoso 
valstybę ir pradeda partiza-i 
nini karą Siame. Taikios 
kalbos ir karingi žygiai. 
Taip buvo prie Stalino, taip 
lieka prie Malenkovo ir Be 
rios.

O Korėjoj? Ten irgi nie
ko naujo—žingsnis pirmyn 
ciu atgal, o taiko- ar paliau
bų vežimas vis vietoje.

Jei Vakaruose butų ma
žiau taikos niekdžiugių 
bolševikams nebūtų pras
mės taikiomis kalbomis 
žmones bovyti, bet dabai 
jiems tas apsimoka daryti 
nes, žiūrėkit, kiek žmonės 
prikalbėjo apie “taiką

Užulėny Antanas.
Dabar kai kurie žmonės

sumanė minėti Mindaugo 
karunavimosi 700 metų. 
Kaip matome, Mindaugo 
kartina yra daug senesnė, 
negu neuždėta Vytauto ka
rūna. O betgi Mindaugo 
karunavimosi Antanas Lžu- 
lėniškis nebuvo paskelbęs 
valstybine švente. Pražiop- 

ar ką?

Jeiir kitokių gerybių, 
sos tos gėry be
plaukti i bolševikų 
mus kraštus, “laisva.-:- 
saulis” pajustų didelį 
kurną, o Maskva ir I'ei 
pajustų malonų 
Taip pat ir Indei-:!: !'• 
ji nebuvo pilietinio ka 
riejama, buvo žymu.-

gHifclU
valdo

ną-

tur ną.
-z.l

ne
dokinijos, bet visos pietry
čių Azijos likimas.

Bimba yra Maskvos žmo
gų.-. Jis kalba, kaip Mask- 
• ai naudinga. Bet ir Bim- 
' -kaitytojai, jei jie nėra 
i-l'Sai užjakuštaiš sniege 

r imis. žino, kad Azijos to 
lybėse sprendžiasi 

‘-va:bos klausimai.

• •

didelės

Pietrvciu Azija
v t V

oar
be1 Ji

.4 a

Br

zių atsargų, be gumos, be 
cinos, be galy’bės kitokių 
žaliavų? A. Bimba sako, 
kad “paraliai žino,” kas su 
tuo laisvuoju pasauliu atsi- S1 
tiktų. Bimba ir nepaiso to 
“laisvojo pasaulio,” bet jis 
labai paiso Maskvos impe
rializmo interesų. Jei Bur
ma, Indokinija, Malajai ir 
kitos Azijos pietryčių šalys 

su'patektų Į bolševizmo “įta-

Po pasauli pa-klid ži 
kad Ūolševikiški “tarti: 
nai” pradėjo veik ’ 
(Thailando) vai-'; 
ten pasirodė pietin
valstybė:- dalyje, prie 
jų ir Indokinijc- 
Reiškia dar viena v 
Įtraukiama i karą. 
vikai imasi “išlai- -. i
amo valstybę, kuri nuo ar - 
žiu buvo netrikiau 1 • 
Bolševikams jų “lai-vi n i 
mo” darbą pade- ta- fa - 
tas, kad “tha:-’ (siamicčiųi 
tautos žmonių gyvena šiau 
rinėj Burnoj, pietinėj Ki
nijoj ir Indokinijoj (Laoso

os

Ką gali pakenkti “Kelei
vio” bizniui Indijos pralai
mėjimas? Aišku, nieko. Te
gu Maskva ima Indiją ir 
Pakistanu, Burmą ir Sia
mą, Indoneziją ir Filipinus, 
ką tas kam gali pakenkti? 
O jeigu “bizniui” nekenkia, 
tai kodėl gailėtis, kari Mas
kva ir Pekinas bando ap
žioti naujus žemių {įlotus

kos sferą,” tai tos šalys tik
tai atsikratytų ir prancūziš
kų ir kitokių vadinamų 
“imperialistų” ir tikrai už
sikartų sau ant sprando 
maskvinius imperialistus, 
kurie pavergtas šalis moka 
daug šlykščiau ir daug pik
čiau išnaudoti, negu patys 
pasiučTausieji 19-jo am
žiaus imperialistai. Mask
vai tai butų grynas pelnas, 
o todėl Bimba maskvinių 
grobikų žygį “laimina” ir 
klausia, ką Maskvos laimė
jimas pakenktų South Bos
tone gyvenantiems žmo
nėms?

Pietryčių Azijos likimas 
visą laisvąjį pasaulį stato 
prieš sunkų klausimą-ką 
daryli? Leisti Rusijai ir 
Kinijai įsigalėti tuose kraš
tuose ir pavergti dar daug 
milionų žmonių? Priešin
tis? Kaip priešintis?

Pietryčių Azija yra Azi
jos duonos aruodas. Indo
kinija. Siamas ir Burma ga
mina daug ryžių, kurie yra 
pagrindinis Azijos žmonių
maistas. Be to, pietryčių;apie kurią bolševikų bosai 
Azijos kraštai gamina daugjir nesapnavo, 
gumos, cinos, akmeninių! w
anglių aliejaus ir kitų svar- Sn Sutaupo,
bių žaliavų, vien ekonomi-l

Vyriausybė daro įvairias 
sutaupąs, karpo ginklavi
mosi išlaidas ir siekia ba-

bių žaliavų, 
niais sumetimais bolševi
kams ten turi būti užkirstas 
kelias.

Priešinimasis bolševikų 
agresijai pietryčių Azijoj 
pirmon galvon yra pačių 
vietos žmonių reikalas. Ma
lajai ir Indokinija, kur dar 
yra užsilikę anglų ir pran-
euzų įtakos, ginasi su anglųljomų
• 11- 1- . • TV

i už tos mažos komu- 
ą partijos nestovėtų ga 

i:.va Kinija, o už jos kita
galingesnė šalis—So- 

. irtų Rusija. Iš Maskvos 
i Pekino karo gaisras ple- 
' lamas į pietryčių Aziją, o 

t n be abejonės tas karo 
' ras bus keliamas į In- 

i a ir į Pakistaną.

ir prancūzų pagalba, bet ir 
tuose kraštuose sunkiausio
ji priešinimosi našta gula 
ant vietinių žmonių. Siame 
bus tas pats, juo labiau, 
kad ten jokie “imperialis
tai” niekada nėra šeiminin- *
kavę. Laisvasis pasaulis tu
rės tuos kraštus remti, kaip 
Kinija ir Rusija remia tų 
kraštų bolševikus.

—ab.

valstybėj). Iš Indokini 
ir Kinijos jau skeičia i 
“laisvieji thai,” kurie ko-

i
Pietryčių Azija visa, is- 

!tus tik Siamo valstybę, 
e: iau buvo svetimųjų val

doma. Taip pat ir Indija, 
Pakistanas ir Ceilonas irgi 

: buvo svetimųjų valdomos 
k . Tik po karo tos ša- 

atgavo teisę pačios

De Gaulle Partija 
Traukias iš Politikos

llvs

norį išlaisvinti 
mą iš “Amerikos 
mo samdiniu.”

visą bia- 
kapitaiiz-

Prieš Siamą bolševikai 
dabar varo piktą pio*>a?ac- 
dą, ypač Kinijos bolševikai 
piktai spiaudosi ir Įvairiai 
pravardžiuoja Siamo “val
dančius sluogsrius.”

Bolševizmas yra skurdo 
parazitas. Kur skurdas, 
kur tautinės nesantaikos, 
ten bolševizmas iieršasi i 
talką ir siūlosi vi.-as nege 
rovės pašalinti. Pagal bol
ševikų propagandą užtenka 
tik bolševikus Įkelti į vai 
džią, tuoj visos negerovės 
išnyks ir prasidės laimin
gas gyvenimas. O kur nė
ra skurdo ir negerovių? Jų 
yra visur. Netrūksta jų nė 
Siamo krašte. Maža Siamo 
komunistų partija negalėtų 
nė svajoti “išlaisvinti” Sia
mą į savo diktatūros kiše-

r a kytis. Bet nepriklauso
mybė nėra viskas. Ir atga- 

neprikausomybę tuose 
iaštuose neišnyko skurdas 

vargas. I tas vargo šalis 
olševizmas ir pradeda 

briautis su “išlaisvinimo” 
pažadais ir su kanuolėmis.

Indokinijoj karas jau ei
na 7 metai. Siame jis dar 
ik prasideda. Malajuose 
ara- jau eina 5 metai. Bur

moje, kur valdžią turi so
cialistai, bolševikai iš kelių 
kartų bandė ginkluotu suki
limu valdžią nuversti ir 
iv< sti savo diktatūrą. Tas 
jiems iki šiolei dar nepasi
ekė. Neramumai betgi ten 
dar vyksta ir su parama iš 
Kinijos bolševikai gali ir 
Burmoje įsigalėti.

Ir Siame, ir Burmoje, ir 
Malajuose, kaip ir Indoki
nijoj gyvena daug kiniečių. 
Siame ir Burmoje kiniečių 
vra po kelis milionus žmo 
nių. Miestuose kiniečių 
rankose yra veik visa pre-

lansuoto biudžeto. Kaip 
tas seksis padaryti, dar gal 
peranksti spėlioti. Bet kai 
kurios sutaupos jau spėjo 
pasiekti nuogo kaulo ir 
pradeda kelti visokių abe-

Pavyzdžiui, 
visai panaikino

vyriausybė 
“Voice of

:ojo,
Ko nepadarė Antanas, tą 

keta padalyti tautininkų są
junga čia Amerikoje. Min
daugo karūnos intencijai ji 
rengia sąskrydį Washingto- 
ne, o į tą sąskrydį keta nu
skristi net 200 “kongresmo- 
nų, senatorių ir kitos aukš
tuomenės.”

Mažiems žmonėms su 
“aukštuomene” sunku bus 
sutapti. Todėl tie maži 
žmonės galės minėti Min
daugo atsimetimą nuo krik
ščionybės 1260 metais, ka
da jis atsisakė ir nuo krik
ščionybės ir nuo kartinos. 
Taip visi bus patenkinti— 
ir karūnos šalininkai ir tie 
žmonės, kurie karūnas nori 
matyli padėtas istoriniame 
muzėjuje.

Riebi Dovana
Po virš mėnesio kalbų ir 

ginčų senatas pereitą savai
tę 56 balsais (35 republiko
nai ir 21 demokratai) prieš 
35 (9 rep., 25 dem. ir 1 ne
priklausomas) nusprendė 
atiduoti aliejų po jura at
skirų valstijų pakraščiuose 
toms valstijoms, kaipo jų 
nuosavybę “istorinėse sie
nose” (tai reiškia 3 mylias 
į juras, o Meksikos įlankoje 
10 mylių į jurą). Atstovų 
rūmai panašų sprendimą, 
tik kitaip surašytą, priėmė 
jau seniau.

Balsavimas senate rodo, 
kad prezidentas galėtų tą

Prancuzijos dešiniausia 
generolo de Gaulle vedama 
partija, pasivadinusi Pran
cūzų Tautiniu Sambūriu, 
nutarė trauktis iš politikos. 
Partija nebestatys savo 
kandidatų į parlamentą ir 
nebedalyvaus parlamento 
politikoje, “kombinacijose, 
susitarimuose, pasitikėjimo 
balsavimuose” ir panašiuo
se politiniuose žaidimuose, 
kurie esą “nuodai.”

Generolas de Gaulle sa
ko,. kad jo “sambūris” tęs 
ir toliau prancūzų organi
zavimo darbą ir kovos už 
pakeitimą dabartinės Pran
cūzijos konstitucijos, kuri 
yra kenksminga kraštui, 
bet tas bus daroma už par
lamento ribų.

Prie degolistų partijos 
“traukimosi iš politikos” 
prisidėjo tos partijos visa 
eilė pralaimėjimų įvairiuo
se rinkimuose. Paskutiniuo
se savivaldybių rinkimuose 
partija vos besurinko 10 7- 
balsų, o seniau už ją balsa
vo apie 25% visų balsuoto
ji-

America” radio pranešimus įstatymą vetuoti ir jis at- 
pultų. Bet to netenka lauk
ti, nes prezidentas Eisen- 
hovveris prieš rinkimus pa
sisakė už perleidimą alie
jaus po juromis atskiroms 
valstijoms.

Tokiu budu nuo 50 bilio
nų iki 300 bilionų dolerių 
vertės požemio turtai tenka 
keturioms valstijoms (Kali
fornijai, Texas, Louisianai 
ir Floridai). Tos valstijos 
gali džiaugtis, bet visi kraš
to gyventojai tokiu dosnu
mu vargu turi ko džiaugtis.

Įstatymo oponentai dąr 
keta tą klausimą nuvilkti į 
aukščiausiąjį teismą, bet 
vilties atgauti tą “dovaną” 
maža bėra.

x
Muitų Klausimas

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower prašė kongresą pra
tęsti dabar veikiantį įstaty
mą apie užsienių prekybos 
ir muitų tvarkymą vieniems 
metams. Per tą laiką vy
riausybė žadėjo klausimą 
išstudijuoti ir pasiūlyti ge
resnį įstatymą.

Kongresas vyriausybės 
prašymą išklausė ir . . . pra
dėjo svarstyti ne tiek įsta
tymo pratęsimą, kiek muitų 
pakėlimo reikalą. Įvairiu 
pramonės šakų atstovai 
kongrese liudija apie būti
ną reikalą kelti muitus

Atrodo, kad “trade, not 
aid” politika pasiliks tik 
nuikus pažadas, kuris rin
kimų metu neblogai skam
bėjo, bet šiaip jau tinka tik 
mesti į gurbą.

—J. D.

į Pietų Ameriką ispanų ir 
portugalų kalbomis. Tie 
pranešimai buvo perduoda
mi kasdien po 2 valandas 
ir 20 minučių ispanų kal
boje ir po 45 minutes por
tugalų kalboje. Jie tiesiog 
ar per 184 radio stotis Lo
tynų Amerikoje pasiekda
vo 103 milionų ispaniškai 
kalbančių gyventojų kraš
tus ir 53 milionų žmonių 
kraštą kalbantį portugališ
kai.

Dabar bus tyla. Nutrau
kiamos ir anglų kalba per
duodamos žinios į Pietų 
Ameriką. Oro bangomis į 
Pietų Amerikos kraštus da
bar kalbės tik rusai iš savo 
trumpųjų radio bangų sto
čių, Argentina, Vokietija ir 
Anglija.

Jei vokiečių ir anglų pra
nešimai yra neutralus, tai 
rusų ir Argentinos praneši
mai yra nukreipti aiškiai 
prieš Ameriką ir į juos nie
kas nebeatsakinės.

Už tą tylos laimėjimą 
Amerika sutaupys 250,000 
dolerių ar kiek daugiau 
Veria ar ne?

Mindaugo Karūna
Kasmet rugsėjo 8 d. kai 

kurie lietuviai švenčia Vy
tauto nesikarunavimo die
ną. Girdi, Vytautas norė
jęs užsidėti karūną, bet tas 
jam nepavyko, o todėl geri 
patriotai turi tą dieną švęs
ti, kaipo valstybinę šventę. 
Ir švenčia, nes taip buvo 
patvarkęs toks nekarunuo- 
tas Lietuvos valdonas—
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAIO 

TAS DUONOS NIPRA6G

Kas Naujo Brooklyne
Lietuvos Steigiamojo Seimo 

Minėjimas

LSS 19 kuopa yra nuta
rusi su LDD 7 kuopa su
ruošti Lietuvos Steigiamojo 
Seimo minėjimą.

Minėjimas bus gegužės 
16 d., šį šeštadienį, 6 vai. 
vakare, Atletų Klube, 168 
Marcy Avė., Brooklyne.

Lietuvos Steigiamasis Sei
mas yra ir bus nepamiršta
mas didžiaisiais savo dar
bais: demokratine Lietuvos 
Respublikos konstitucija, 
žemės reformos įstatymu ir 
kt.

Dabar Lietuvoje siautėja 
žiauriausioji diktatūra. Mi
nėdami Lietuvos Steigia
mąjį Seimą, stiprinsime vil
tį ir pasiryžimą sugrąžinti

išdidžiai šuktelėjo, kad tas 
visas užsiėmimas su lietu 
viškumu musų parapijos 
mokykloje yra negeras ir 
kad mes tame reikale neiš
manėliai. Jis nori vaikus 
suvyti į šeštadieninę mo
kyklą; taip man atrodė ir 
taip mano dipukai suprato. 
Ir jie man pritarė, kad p. 
Benderius klysta, išsišoko.

Taigi išsišoko, o mums 
skauda širdį, kad jis ardo 
lietuvišką darbą, niekina 
senųjų sugebėjimus ar ne
sugebėjimus. Ponas Ben
derius per savo draugus pa
leido gandą, kad jis profe
sorius, daktaras, didelis 
veikėjas; o aš sužinojau 
(labai rimtoje įstaigoje), 
kad tai nevisai taip, o kas

JAPONAI SVEIKINA PRINCĄ AKIHITO

Japonijos sosto Įpėdinis, jaunas princas Akihito. dabar 
lankosi Anglijoj, kur jis dalyvaus Anglijos karalienės ka
rūnavime. Japonų draugijos Londone pirmininkas svei
kina svečią iš gimtinės.

dėl lietuviško veikimo, tai 
musų tėvynei laisvę. Minė- mes visi esame nemaži vei- 
jime dalyvaus ir kalbės Lie- kejai. Tegu tik p. Bendo- 
tuvos Steigiamojo Seimo rius tiek nuveikia, kiek mes 
buvę nariai. 'čia nuveikėme dėl lietuvy-

Kviečiami dalyvauti visi bes ir neturėdami ar net ir 
demokratinio nusistatymo, turimų titulų, laipsnių ne
lietuviai, kuriems yra bran- jvallodami. Labai teisingai Sandaros 16 kuopos ruoš- 
gi tėvynė Lietuva. Įėjimas P- Bendoriui atsakė p. Vin-tas linksmas vakaras balan-

WORCESTER, MASS.

nemokamas. Aukų rinki
mo nebus.

Kuopos Valdyba. 

Nukalbėjo
Pas mus New Yorke da

bar vis nuolat organizuoja
mas! ir daug kalbama apie 
Lietuvių Bendruomenę, o 
ta proga seniau atvažiavu
sieji vis gauna antausių ir 
nežinia už ką. Be to neap
siėjo nė balandžio 24 d. 
Brooklyne, Apreiškimo pa- 
įapijos mokykloje, kur bu
vo susirinkę kultūrininkai,

cas Klinavičius ir dramos 
aktorius p. Kazys Vasiliau
skas. Juodu trumpai įrodė, 
kad parapijos mokykloje 
senųjų ir naujųjų vaikai 
mokosi lietuvių kalbos kas
dien (ne dėl juoko vieną 
dieną), kad bendrauja kar
tu—o kas to nežino, kad čia 
auga senųjų ir naujųjų vie
nybė, pastiprinama savo
mis dainomis, papročiais, 
sava istorija, geografija ir 
gražiais pamokinimais, mi
nėjimais, parengimais. Kaip 
ten bebūtų—tai mums mie
la, malonu ir brangu. O

džio 11 d., L. P. Klubo sve
tainėj, puikiai pavyko. Pub
likos buvo pilnutėlė svetai
nė. Programą pildė Hen
rikas Kačinskas, humoris
tas A. Gustaitis ir solistė 
Rožė Mainelytė. Šokiams 
grojo ‘‘Tango” orkestrą.

rius tam klubui paramstyti. 
Ir kunigai dėl to niekę ne
sako ir pačių musų tautie
čių susipratimas toks yra 
menkas, kad jie nežino ką 
daro.

Gegužės 1 d. kunigai 
bažnyčiose žmonėms sakė, 
kad tą dieną, nors ir penk
tadienis, bet galima valgy-j 
ti mėsą. Mat,

rinktas SLA Pildomosios 
Tarybos iždo globėju, o V. 
Kamarauskas prie to pridė
jo, kad gerai yra turėti cen
tre atstovą iš savos apylin
kės, nes tuo budu lengviau 
sužinome, kokioje padėtyje 
yra visas SLA.

Mandatų komisija prane
šė, kad suvažiavime daly
vauja 63 delegatai (ės).

Valdybos posėdžių pro
tokolai skaityti ir priimti. 
Nutarta rengti šią vasarą 
pikniką.

A. Mackevičius pranešė 
kasos stovį. Pinigų kasoje 
yra $1,045.63. Nutarta pra
šyti kuopas išrinkti po vie
ną atstovą į seimo mosimo 
komisiją. SLA seimas at- 
einančią vasarą įvyks 
Wilkes-Barre, Pa., mieste.

Kalbant dar apie meninę 
programą reikia paminėti, 
kad programos pildyme da- 
Ivvavo jaunasis Marčiukas, 
iis grojo akordionu kelius 
dalykus, o Karolina Mar- 
eiukaitė skambino solo pia 
nu. Tai trys žmonės iš vie
nos šeimos dalyvavo meniš
kos programos išpildyme. 
Ona Kuprytė ir Jonas Ja
nuška susilaukė karštų plo
jimų iš publikos savo due 
tais.

SLA 50 kuopa padarė 
’nešima ir pasiūlyta SLA 
centrui, kad jis padėtų kuo
poms kurti savo klubus. 
Tas nutarimas padarytas 
(tais

Eastono Padangėje
Ulba sako: J. John-

Tai p. Sodaitis ir 
Rytoj aš nunešiu

Mirus žmonijos krauge- šė? M 
riui Stalinui pradingu irjsona.-'. 
musų Eastono Lietuvių Pi- sako:
iiečių Klubo raudonųjų ižu-.šiuos lapelius į saugumą, 
luinas. Jeigu dar kišenėje FBI, ir turės išaiškinti, kur 
py^4 h' rodo, tai vis ne tuos lapelius spausdino ir 

.aip jau įžūliai. Įkas juos platino, nes už tokį
Jie baisiai nekęsdavo darbą geruoju nesibaigs!— 

naujai atvykusiųjų. Iš pra- Ir atsisėdo.
džios kai pradėjo atvykti 
buvusieji DP į Kaštoną ir
jo apylinkes, tai jie smalsu
mo vedami lisdavo, teirau
davosi, tuo pačiu pasiūly
dami užsirašyti “Laisvę” ir 
prisirašyti prie Lietuvių 
Darbininkų Susivienijimo. 
Nesipriešindavo naujaku
riams prisirašyti pilnatei
siais klubo nariais. Mat, 
senojoj klubo konstitucijoj 
nėra pasakyta, kad tik lie
tuvis Amerikos pilietis gali 
būti pilnateisis klubo narys. 
Todėl kartais eiliniuose 
klubo susirinkimuose nau- 
akuriai su senaisiais lietu
siais patriotais sugadinda
vo raudonųjų planus.

Y ra ’ ir daugiau katrie 
duodasi bolševikams už no
sies vedžiojami. Ir taip 
konstitucija buvo pakeista. 
Po šito laimėjimo bolševi
kai visai į isteriją buvo 
įpuolę, net kumščius buvo 
paleidę į darbą.

Vasario šešioliktosios mi
nėjimui buvo užprašyta kle
bono parapijos salė ir buvo 
numatyta minėjimą atlikti 
vasario 15 d. Bet, visų nu
stebimui, pora. savaičių 
prieš vasario 15-tą klebonas 
pranešė, kad salės tai die
nai negalęsiąs duoti, nes 
vasario 15 d. ruošias vaka
rienę. Vasario 16 minėji
mą turėjome atidėti į va-

Galutinai naujakuriai už- sario 22. Ir ką gi teko ma- 
dtraukė raudonųjų rūstybę tyli vakarienėje? Ogi visi 
1950 metais gegužės mene-1 raudonieji dalyvavo! Tai 
sį už piketavimą komunistų bendras frontas.
propagandinės filmos “Pa- Bet Vasario 16 minėjime 
parčio Žiedas.” Už to biz- nesimatė nė vieno bolše vi- 
nio sugadinimą jie ir šian- ko.

Lietuvių karo veteranų, 
ruoštas spektaklis savomis 
jėgomis balandžio 17 d. 
Providence Junior High 
School salėje praėjo geru 
pasisekimu. Programoj da
lyvavo jaunųjų bubnų ir tri
mitų orkestrą, vedama Ber- 
nice Kvedtraitės ir muz.,

jai. Buvome kviesti ir se-j vežti į tą mokyklą, tas tegu Alberto Jodžionio, ir ---- -1
nieji. Tūlas Antanas Ben- nebumoja. Mes vistiek šio
dorius be reikalo čia musų je parapijoje ir šioje mo

-švietėjai, artistai ir veikė-, kas savo vaikus tingi at-

akyse ėmė mandriai niekiu 
ti šioje mokykloje seniau 
įvestas ir šiemet sunormin
tas lietuvių kalbos pamo
kas, kurių pionierė buvo ir 
tebėra Domą Kunskaitė. o 
dar ji turi pagelbininkę Jo
cienę; dar ten pagelbsti 
kun. Račkauskas ir muzi
kas Sakas. Musų vaikai 
mokosi ir mes labai paten
kinti. Ir suvažiuojame iš 
gana toli. Mat, mes nori
me toje parapijoje išsilai
kyti, čia mes krikštyti, čia 
vinčiavoti, čia musų vai
kams vieta. Suvažiuojame 
pas kleboną Pakalnį ir tie, 
kuriuos mus kai kas vadina 
socialistais, šiokiais ir kito
kiais. O p. Bendorius taip

kykloje liksime, nors p. 
Bendoruis, dipukus suklai
dinęs, išsivestų į savo vie
nos dienos mokslinyčią. Aš 
labai gerai esu patyręs, 
kad musų parapijos moky
tojos ir jų pagelbininkės 
geriau vaikus sutvarko ne
gu Bendorius. Tą aš pa
stebėjau ir tą mano dipukai 
pripažįsta. Tegu jis para
pijos veikimo mokykloje 
neniekina ir pats susitvar
ko, nesikarščiuoja, nerus- 
tauja. Gana antausių ir 
kritikos seniesiems iš tų, 
kurie veikia ir ne ką ten 
nuveikia, o tik labai suer
zina. labai užgauna.

T. Vaiteli#.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa

žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 

Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 

bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 

ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var

dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra

dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 

kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už

ims jo vietą, kai giltinė jį ausinei ?

Brožiura didelio formato, gražiais varteliais, 82 pus

lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke

leivio’’ knygyne:

KELEIVIS
SMatk Boston 27, Maaa.

mesą. Mat, ir popiežius’?*”sumetimais, kad kitaip 
darbininkų šventę pagerbė SLA kuopoms vargu seksis
su lašiniais penktadienį.

Gegužės 16 d., 7:30 vai. 
vakaro, L. P. Klubo svetai
nėje “Tango“ orkestrą ren
gia muzikos ir dainų vaka
rą. ~
bufetas. Verta paremti tos 

’orkestros viešą pasirody-

išlaikvti savo narius.
J. V. Stanislovaitis.

LOWELL, MASS.

J. Šatiiki*.

RAC1NE, WIS.

21 d. 
Įvyko 
klubo

Pranešimas—Kvietimas
Gegužės 30 d. Racine ko

lonijos lietuviai rengia, 75 
metų amžiaus proga, iškil
mingą vakarienę-pagerbtu- 
ves Profesoriui Dr. Inž. Jo- 

Šimoliunui, Lietuvoje

dien negali dovanoti. Ker
šydami raudonieji prisikal
bino katalikus kad reikia 
gelbėti padėtį ir keisti klu 
bo konstituciją.

1952 metų rugsėjo 
ašytais pakvietimais 

narių susirinkimas
konstitucijos keitimo reika
lu. Mitingą atidarė klubo 

ii mininkas M: Urba. Po 
atidarymo ceremonijų, pir
mas gavo žodį naujakuris 
npronomas V. Žiogas. Bet 
tik spėjus jam pradėti kal
bėti, kaip raudonieji iš visų 
kampų pradėjo baubti. K. 
’ ukauskis (Šarkys) su 
bo 1 artenderiu Strauku

Prieš 6 metus D. L. K.
Po programos šokiai ir y tauto Klubas buv o nuta

ręs statyti naują klubo na
mą, bet vis negalėjo prisi
rengti to nutarimo vykdyti 

buvo visokių kliūčių. 
Dabar, stojus klubui va

dovauti naujam pirminin
kui A. Staniulioniui, namo 
statymo klausimas pajudė- 
o iš vietos. Namas jau 

statomas ir bus baigtas sta
tyti rugpiučio 1 d.

vyrųjmą, nes svarbu turėti kolo- 
choras vedamas Jurgio Mo-Snijoj gerą lietuvišką orkės- V1S 
zuraičio. ‘tra. Koresp.

Operos solistui Ipolitui į 
Nauragiui pagerbti jubilėji-l 
nis koncertas balandžio 26. 
d. sutraukė į Providence 
Junior High School svetai
nę apie 400
navo jubilėjatas T.-^Jfeura- 
gis, solistas tenoras S. Ba
ranauskas ir solistė sopra
nas Suzana Griškaitė. Bu
vo vertingas koncertas.

EINGHAMTON, N. Y.

Gražioj ir erdvingoj lie
tuviu svetainėj balandžio 
,26 d.

žmonių. . Dai-jk įskriejo suvažiAvijnge. <
Konfererfbiją atidarė ’St^A 

50 kuopos pirmininkas Mar
kūnas. Kuopos vyrų grupė 
iš penkių—A. Bučinskas, 
A. Marčiukas, J. Slaveckas, 
A. Bejurenas ir J. Sudaus- 

Mrs

. įvyko SLA 7-to - „J-į^ellieėia'i galime 
•CK) ■--------- ' '

aukė _
laukan visus dipukus, kam
;ia įeikia kumelvagių! 

Nemalonu buvo matyti,v 7
kad mu<u klu- kad pučia vieną dudą SU 
bus m„d^,M^:,krafto ^kasiais bol-

nui
Vytauto Didžiojo Universi
teto Kaune profesoriui, Vo
kietijoje—Pabaltijo ir Unr- 
ros Universitetų profeso
riui. šiuo metu Pasaulio 
Lietuvių Inžinierių ir Ar

klu- chitektų Sąjungos pirmi
ninkui.

garsiausiai: Išmesti Vakarienė įvyksta Dan-
T i i » f 1- T)  1__ 1 TT^ll 710ish Brotherhood Hali, 710 

Grand Avė., Racine, gegu-. 
žės 30 d., šeštadienį, 7 vai.

P-!ės Babuškinaitės bale
to studijos spektaklis ba
landžio 12 d. Aušros Vartų 
parapijos svetainėje sutrau
kė nedaug publikos. Gal 
todėl, kad oras pasitaikė 
labai blogas. Spektaklis 
buvo labai įdomus ir gaila, 
kad lietus daug žmonių at
baidė.

Vietos bolševikuojančių 
žmonių Aido Choras turėjo 
koncertą Endicott gatvės 
svetainėje balandžio 26 d. 
Chorui vadovauja Jonas 
Dirvelis. Vienas bolševi- 
kuojantis žmogus man sa
kė, kad “jeigu kapitalistinė 
Amerikos valdžia leistų, tai 
tą chorą siųstume į tarybi
nę Lietuvą pasirodyti.” Kas 
jiems to neleidžia -daryti, 
jis taip ir nepasakė.

Vienos vietinės bažnyčios 
kolektoriai savo sunums ir 
dukroms vestuves ir “show- 
er pares” ruošia Endicott 
gatvės svetainėj. Tokie pa 
rengimai klubui duoda ne
maža pajamų, o šventably- 
vi žmonės neša savo dole-

bo pastatas dus 
klausias ir gražiausias visoj 
lietuviškoj Naujojoj Angli
joj.

Be to, klubas nupirko 
daugiau žemės ir joje buskas. akompanuojant .urs. ;teisyta vieta automobi. 

BucinskaiJei -• Zalmens--|iian,s pastatyti, galima bus
pastatyti apie 300 automo
bilių. Ir namo statyba ir

sugiedojo Amerikos ir Lie
tuvos himnus. Pietų metu 
ta pati grupė padainavo 
keletą komiškų dainelių. 
Publikai labai patiko. Ir 
publikos buvo susirinkę ne
mažai prie stalų.

Formaliai SLA apskričio 
konferenciją atidarė ap
skrities . pirmininkas M 
Kapris. Jis tuoj po posė
džio atidarymo paskyrė 
vairias komisijas.

Pranešimą darė SLA cen- 
ro urėdas J. Maceina. Kal

bėjo apie SLA padėtį ir nu
rodė, kad SLA prarado 
apie 500 narių. Naujai per 
vajus Įrašytieji nariai neat- 
pildo mirusiųjų ir pasitrau
kusiųjų iš organizacijos na
rių. Nurodė, kad vienai 
priežastis esanti sumažini
mas pašalpų mokėjimo li
goje. Papasakojo apie fi
nansinę padėtį ir sakė, kad 
SLA piniginiu žvilgsniu yra 
tvirtas.

Adv. Virbalis kalbėda 
mas pareiškė noro, kad J. 
Maceina ir ateityje butų iš-

žemės pirkimas pareikalavo 
daug darbo, bet musų klu
bo pirmininkas nesigaili 
darbo ir dėka jo darbštu
mui klubo nariai galės pa
sidžiaugti nauju pastatu.

Kadangi savo svetainė? 
klubas šiuo tarpu neturi, tai j 
gegužės 10 d. susirinkimas | 
buvo laikomas šv. Juozą ne 
parapijos svetainėje. Už 
leidimą naudotis svetaine 
reikia tarti ačiū klebonui 
J. Skilandžiui.

Vyt. Ramanauskas.

■evikais ir katalikai. Štai 
.ienas neužginčijamas fak
tas: šio susirinkimo išvaka
rėse pasirodė atsišaukimų, 
parašytų lietuvių ir anglų 
kalbomis, raginančių lietu
vius apvalyti klubą nuo 
bolševikų. Visų nustebi
mui, atsistojo p. B. Sodai
tis, praktikuojantis katali
kas, pasiėmė pluošteli atsi
šaukimų ir rodydamas nėra 
klausia: Kas juos čia atne-

vakaro.
Rengėjai

rienėje dalyvauti gerb. pro
fesoriaus bičiulius, pažįsta
mus, kolegas ir mokinius. 
Norintieji dalyvauti prašo
mi iš anksto apie tai pain
formuoti rengėjus sekančiu 
adresu: Stasys Budrys,
1018 Birth St.. Racine, Wis. 
Tel. 4-1228. Tuo pačiu ad
resu siųstini ir sveikinimai. 

Svetainėje *vietų skaičius 
ribotas, Įėjimas $3.

Rengėjai.

kviečia

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 

gauti “Keleivio“ knygyne gau

siai iliustruotą, su 272 paveiks

lais ir “Salemono Galva” Didiji 

Sapnininką. Su prisiuntimu kai

na $1 .56. Adresuokit: 

KELEIVIS

636 Broad vra y, S. Boston, Mass.

REMIA PREZIDENTO PROGRAMĄ

Valstybės sekretorins John Foster Dulles (kairėj). Har
old Stassen. užsieniams remti įstaigos viršininkas, ir se
natorius \lexander Wiley tariasi .apie prezidento pasiūly
tą užsieniams remti sumą arti 6 bilionų dolerių. Vyriau
sybės atstovai aiškina, kad tokia pagalba užsieniams yra 
reikalinga pačios Amerikos saugumo sumetimais.
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Vabalas Ėda Namus
Kasmet vabzdžiai, vadi- liulioza, arba mediena. Jie

narni termitai, arba balto
sios skruzdėlės, padaro 
Amerikoje nuostoliu už 100 
milionų dolerių. Tie vabz- . 
džiai ėda namus, bet ėda|se,,I?om,s’, kuilose yra trijų 
taip, kad to niekas nepaste- !U5?\ vaMzių: darbinin- 

medinė?'kal: kanal tr patelės kiauši-

graužia medį ir tuo minta.

Kaip skruzdėlės taip ir 
termitai gyvena didelėmis

iki namas, ar

—Tegul bus pagarbintas; 
Maike!

—Laba diena, tėve. Kas 
girdėti?

—Kaip girdėti, Maike, 
tai mudu turėsim važiuoti 
į Vašinktoną.

—O ką tenai darysim?
—Parodysim, svietui, kad 

prieš 700 metų buvo Lietu
vos karaliaus Mindaugio 
karūnacija.

—Tai kas iš to bus?
—Ve, tu tuoj su savo 

“kas bus’’! Būti gal ir ne
bus, ale pasirodyt nieko ne=

atskirti nuo žemės; jie su
griauna palei pamatus pa
darytus termitų urvelius, iš
nuodija vabalus ir užnuodi
ja žemę po namu ir apie 
namą įvairiais chemikalais 
kelias pėdas gilumo. Taip 
apvalius namą reikia karts 
nuo karto vėl patikrinti, 
kad termitai nebūtų susira
dę naujo kelio į namą. 
Bendrai įsimetusius i namą 
termitus yra labai sunku iš
varyti. Sako, kad Ameri
koje kai kur iš kiekvieno 
šimto namų apie 40 yra su 
“įnamiais” termitais. Ai
tas skaičius yra tikras sun
ku pasakyti, bet nėra abe
jonės, kad termitai užka
riauja vis naują gyvenimo 
erdvę. Prieš kelioliką me
tu buvo skaitoma, kad tik*- e t
trys namai iš šimto turi tų 
nenaudėlių, o dabar jie jau 
graužia 40 namų iš kiekvie
no šimto. Seniau termitai 
daug nuostolių padarydavo 
tik {lietinėse valstijose, o 
dabar jų “graužimo erdvė” 
tęsiasi nuo pietinių valstijų 
į Kanadą.

Termitai yra šiltų kraštų 
vabzdžiai, bet jie palengva 
įpranta į sakesnį šiaurinių 
valstijų ir net Kanados kli
matą. Termitų graužimo 
“darbas” eina iš palengvo, 
jie įsimetę į namą ne per 
metus, kitus, bet gal tik per 
desėtką metų jį taip su
graužia, kad ar tai grindys, 
ar “porčiai,” ar kurios kitos 
medinės namo dalys prade
da griūti. Pastebėjus tuos 
vabalus nėra ko išgąstauti, 
bet reikia pasiieškoti tinka
mą termitų naikintoją spe
cialistą ir pradėti prieš tuos 
vabalus kara be gailesčio.

—F. V.

išprašyti. Vienintelis būdas 
nuo jų atsikratyti yra at
kirsti jų kelius tarp žemės 
ir medinių namo dalių, bet 
tas nelengva yra padaryti. 
Statant namą dabar tarp 
pamatų ir namo yra deda
mos metalinės plokštelės, 
žemvn nulenktos, kad ter- 
mitai negalėtų surasti kelio 
i namą. Bet reikia žiūrėti, 
kad joks jnedis iš namo ne
siektų žemės, nei laiptai, 
nei grindų atramos, nei sie
nų apačios. Per mūrinius 
pamatus termitai suranda 
kelią į namą per įvairius ce
mento plyšius, o jei jie ne
gali susirasti kelio, tai jie iš 
žemės išsistato sau palei 
pamatus tamsius urviukus, 
kuriais ir pasiekia namo 
medį.

*
Kiekviename mieste Ame

rikoje dabar yra termitų 
naikintojų, kurie tuo ir ver
čiasi, kad gina namus nuo 
tų graužikų. Termitų nai
kintojai pirmiausiai sten
giasi namo medines dalis

kia maišyti su lekiančiomis 
skruzdėlėmis, kurios yra 
mažai kenksmingos. Kaip 
jau minėta, termitus lengva 
atskilti nuo skruzdėlių tuo, 
kad jie neturi pergnybto 
“širšės’* pilvo.

Termitai kareiviai ir dar
bininkai niekada nesirodo 
saulės šviesoje. Jie gyvena 
amžinoj tamsoj ir šviesos 
jiems nereikia, nes jie yra 
akli. Sauso oro jie bijo. 
Giliai iš žemės termitai pa
sidaro kelius į namus ir' 
juose graužia medį, bet 
graužia taip, kad iš lauko 
pusės niekas negali paste
bėti, kad medis yra grau
žiamas. Jei termitai per 
klaidą kaltais prasigraužia 
i medžio paviršių, jie tuoj 
išgraužtą skylutę užtaiso ir 
jokios graužimo žymės nė
ra. Termitai lyg ir nujau
čia, kiek jie gali medį

nėliams dėti. Kai termitų 
.:^ima» kb3* pasidaugina, 

Termitai yra labai pana-1 jie “išleidžia spiečių,” kaip 
sus į skruzdėles, bet juos bitės. Pavasarį arba anks- 
lengva nuo skruzdėlių at- ti rudeni termitų sparnuo- 
skirti tuo. kad jie neturi tos patelės dideliais būriais 
pergniaužto pilvo, kaip išlenda iš žemės ir lekia 
skiuzdėlės. Paprastai ter-,ieškoti naujos gyvenimo
mitai yra baltos spalvų... vietos. Suradusios tokią
nors jų yra ir rudos spalvos, vietą jos nusikrato savo 
Termitu dydis yra apie k- t- sparnus ir pradeda naują 
virtadalis colio ilgumo. šeimyninį gyvenimą giliai 

Termitai gyvena giliai žemėje. Jei kur savo na- 
zemėje, kur yra drėgmės? muose, tusiuose ar priean- 
Jie nepakenčia sausumos ir giuose pastebėsite krovas 
nepakenčia saulės šviesos.
Kai jie patenka į sausą orą
ar į saulę, jie greit nugaiš-įsikraustė į jūsų namą gy
ta. Maitinasi termitai ce-jVenti. Termitų betgi nerei

namo dalys, pradeda griūti.i.

mažų bespalvių sparnelių, graužti, kad jis nesusmuk
tai žinokit, kad termitai at tų.

Jei termitai įsimeta į na 
mą, juos labai sunku yra

Dabar daugiau už jusu pinigus
KARALIŠKO SAIZO

ralienės pikčeris. Na, tai 
ką dabar pasakysi?

—Aš galiu pasakyt, kac 
Anglija šiemet vainikuoja 
savo naują karalienę. Ka
nada yra Anglijos domini
ja, todėl ir atsispausdino 
pašto ženklelių su karalie
nės atvaizdu.

—Bet ne viena tik Kana
da garbina karališką vardą. 
Garbina ir musų Amerika. 
Tik tu pažiūrėk i Amerikos 
gazietas. Taip ir mirga ka
rališki žodžiai. Karališko 

zo c i gar etai, karališko
iškadys. Tegul pamato žmo- saizo bonkos alaus, karališ- 
nės, kad Amerikos dar ant ko saizo balionės, karališko 
svieto nebuvo, o mes jau saizo mergų kiškos—viskas 
turėjom didelę karalystę ir karališka. Na, tai pasakyk, 
savo karalių su karūna. Juk Maike, kodėl mes turėtume 
tai ne baikos, Maike. j slėpti nuo svieto akių tą

-Vadinasi, tėvas norėtum teis\h- .ka<l tauU
paminėti Mindaugo vaini-Į)a!laaa ls karališkos paka
kavimąsi, ar taip? Jenes. ... ...

I —Nėra reikalo slėpti, te- 
dėl ve* nėra k° ir girtis,

kad keli šimtai metų atgal 
užsidėjo vaini-

—Šiur taip.
—Bet kodėl reikėtų 

to važiuoti į VVashingtoną
ir mėtyt be reikalo pinigus, Mindaugas 

ir svarbiems rei-1 ^5 aat ?avo
kiek reikia.rland,?n ,s to mums 
tu norėtum'ar »aTbė 
laikyt? —Bet

kurių mes 
kalams neturim 

—Nu, tai kur 
tokius atlaidus 

—Mindaugo 
mas, tėve, nėra

pamineji- 
jokie atlai-

Kokia
nauda

jeigu mes patys 
nesigirsim, Maike, tai kas 
gi kitas mus pagirs.

Bet ar žinai, tėve, kaddai ir ypatingos vietos tam —r,et ar žinai, 
nereikia. Tą galima atlikti kas pats giriasi, iš to visi 
lietuvių salėj. įjuokiasi. Tėvas, tur būt,

—Ne, Maike, lietuvių sa-'dar atsimeni, kaip anais 
lėj negerai. J metais girdavosi Etiopijos

—Kodėl negerai? karaliukas, kai italai jo ka-
—Todėl, kad čia niekas ralystę naikino. Jis buvo 

mus nematytų. Mes turim net Amerikon atvykęs pasi- 
parodyt visai* Amerikai,‘girti, kad jis esąs ne pap- 
kad turėjom savo karalių! rastas karalius, bet “Jude- 

—Bet Amerika, tėve, ka- jos Liūtas,” “Karalių Ka
ralių negarbina ir jie jai ralius” ir tt. Amerika iš to 
neįdomus. Savo laiku ji juokėsi. Nėra abejonės, 
turėjo net karą pakelti, kad kad ji taip pat juoktųsi ir 
išvytų iš čia karaliaus vai-iš Lietuvos karaliaus Min- 
džią. Todėl aš nemanau?daugo, jeigu jis, prisikėlęs 
tėve, kad butų labai išmin-uš numirusių, atvyktų šian- 
tinga mums važiuoti į Wa- dien Amerikon pasirodyt su 
shingtoną ir rodyti ameri-į savo karūna ant galvos, 
kiečiams, jog mes esam tiek
dar atsilikę nuo progreso, —Kaip aš matau, Maike, 

tai šiandien mudu prie tol- 
ko rieprieisim. Gudbai.

—Lik sveikas, tėve.

Kalendorius Išsibaigė

kad net ir šiandien garbi
nam karalius. Jie galėtų 
padalyti iš to visai nepa
lankią mums išvadą. Jie 
galėtų pasakyti, jog mes

kratiškai valdytis, jeigu , Š'1-' mctV. .ka
mums taip patinka karaliai? len.lorius jau issibaige ir

-Maike, tu turi mistei-’ Prafom dauPau užsakymų
ką, kad Amerika karalių nehe?"jyt1-________ __
negarbina. Vakar aš ga-,
vau gromatą iš Kanados su Pakalbinkim draugus
kanadeiska stampa, ii ai tu pažj$tamu> užsisakyti “Ke- 
žinai, kas ant tos stampos
išdrukavota? Anglijos ka- leivį”. Kaina metams $4.

PP**''jįSSii-

KiNG

■

JUST MEASURE IT! 
you 33'/?% nore than 

regular 12 oz. bottles 
BIGhisbe... BI6 i» quality!

MAOOSCANSCTT COMFANV. C»*NSTOH, IMOJt Ul*»»

Kristus Gyvenu ir 
Mirė Japonijoj

Taip tiki japonai, ku
riems krikščionių misionie
riai įkalbėjo Kristaus moks
lą.

Tačiau krikščionių švent
raščiu tie japonai netiki. 
Biblija meluoja, jie sako. 
Kristus nebuvo žydas ir ne
buvo nukryžiuotas. Jis bu
vęs tikras japonas, gyvenęs 
Herai miestelio apylinkėj, 
šiaurės Japonijoj, ir miręs 
tenai būdamas jau 106 me
tų amžiaus.

Herai miestelio archy
vuose esąs senas dokumen
tas, kuri pats Kristus para
šęs savo ranka. Tame do
kumente esą pasakyta, kad 
jis, Kristus, atvykęs į Herai 
būdamas 21 metų amžiaus 
ir skelbęs tenai savo moks
lą per 12 metų. Tuomet jis 
išvykęs Kinijon ir apsisto
jęs Makao apylinkėj. Te
nai Budos garbintojai norė
ję ji nukryžiuoti, bet jam 
pavyko pabėgti atgal Japo- 
nijon. Nespėjęs pabėgti 
tiktai Kristaus brolis, kwi 
budistai sugavę ir prikalę 
prie kryžiaus.

Dabar nukryžiuotojo 
Kristaus brolio atminčiai ja
ponai turi pastatę kryžių 
ant kalnelio, netoli nuo He- 
lai miestelio.

Kristus gi miręs Herai 
miestely ir čia esąs jo ka
pas. Žinoma, ne visi japo
nai tiki, kad Kristus čia bu
tų palaidotas, bet rytiečiai 
budistai kasmet per Kalė
das aplanko tą kapą ir pa
deda gėlių.

Tiesa, jie netiki, kad 
Kristus buvo “Dievo sū
nūs,” kaip misionieriai 
jiems aiškina: vis dėlto jie 
pripažįsta, kad jis buvo žy
mas žmogus, todėl pagerbti 
jo atmintį verta.
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Keturi Buožes
'Tėvynėj Brangioj’

Esame girdėję, kad lite-Lietuvos kaimo tvarka bu- 
ratura yra gyvenimo atspin-.vo apversta aukštyn kojo 
dis. Gal taip yra “supuvu- mis: valstiečiai buvo suva- 
siame kapitalizme,” bet ne ryti į milžiniškus kolchozus,
bolševikijoj. Sovietų tvar
koje literatūra yra ne gyve
nimo atspindis, bet valdan
čios partijos diktatūros gy
nėja.

Jei rašytojai Vakaruose 
piešia gyvenimą margą, pil
ną konfliktų tarp atskirų 
asmenų, tarp visuomenės 
grupių, tarp atskiro asmens 
ir visuomenės, tai bolševi
kijoj rašytojai piešia gyve
nimą ne toki, koks jis yra, 
bet koks jis turėtų būti pa
gal bolševikų partijos nuro
dymus. Bolševikai sako, 
kad jų rašytojai laikosi 
“socialistinio realizmo,” bet 
realizmo (tikrovės) jų raš
tuose nėra: yra “užsakytas 
realizmas," pagal partijos 
patvarkymą ir pagal rašy
tojams duodamus nurody
mus.

Šiomis dienomis j mano 
rankas pakliuvo Lietuvoje 
nesenai išleista knyga, už
vardinta “Tėvynė Brangio
ji” (išleista valstybinės gro
žinės literatūros Vilniuje, 
1952 m., 367 puslapiai). 
Knygoje įdėta kelių dešim
tų rašytojų eilių, vaizdelių, 
įvairių straipsnių. Tai sa
vo rūšies bolševikų rašyto
jų antologija, nors tarpe 
bolševikų rašytojų ten už
tinkame ir Baranauską, ir 
Duonelaiti, ir Maironį, ir 
Balį Sruogą ir kt. rašytojus.

Nekalbėsime apie minėtų 
rašytojų ne bolševikų raštų

kurie vėliau buvo dar padi
dinti, o iš Lietuvos valstie
čių tarpo buvo išrankioti 
“buožės” (ūkininkai turin
tieji virš 15 dešimtinių že
mės) ir išgabenti į Rusijos 
vergiją prie įvairių sunkių 
darbų kasyklose, giriose, 
kanalų kasime ir pan. At
sargiai imant, iš Lietuvos 
kaimų buvo išgabenta į kie
tą vergiją ir į tikrą mirtį 
apie 120,000 ūkininkų šei
mų—buožių!

Tokio kraujo nuleidimo 
lietuvių tauta nebuvo paty
rusi visoj savo istorijoj. 
Praeityje tik Čingizchano 
gaujos, kai užkariaudavo 
kokią nors šalį, visada ne
mažą dalį gyventojų iš- 
skersdavo arba išveždavo į 
vergiją. Dabar bolševizmas 
tą daro ir vadina tą žmonių 
naikinimą “klasių kova,” 
arba “naikinimu buožių 
kaipo klasės.”

Pakrikštytieji “buožėmis” 
žmonės buvo labai įvairus, 
kaip įvairus yna pats Lietu
vos valstiečių sąstatas. Jų

KELEIVIS. SO. BOSTON
JIS VEDA DERYBAS BE GALO

Generolas William K. Harrison (karėj) vyriausias Alian- 
tu delegatas nepabaigiamose I’anmunjom paliaubų dery
bose. Gen. Harrison Įspėjo bolševikus, kad Aliantai nepa
kęs plepalynės be galo, bet kol kas Įspėjimas nieko negel
bėjo. derybos tęsiasi.

jurgis pasiskundė kolchozo 
valdininkui, kad jo žmona 
serganti. Kolchozo virši
ninkas tuoj paskambino te
lefonu ir iš kur tai atvažia
vo automobilis ir ligonę iš
vežė į ligoninę. Kuljurgis 
negali atsistebėti naujos 
.varkos geraširdiškumu ir 
papasakojo, kaip seniau bu
vo.

Kuljurgio sūnūs M arty 
nukas tarnavo bernu pas 
buožę Miegalį. Bernas su
sirgo, o Miegalis jį parvežė 
pas tėvus ir išmetė lauk. 
ievas prašinėjo ir Miegalį 
ir kitus kaimynus, kad duo- 
Lų arklį sunui nuvežti į li
goninę, bet niekas nedavė. 
Pagaliau jis pats su žmona 
<unų padėjo ant “kalnelio 
... su vienu tekiniu, kur 
velėnos karuojamos,” ir ve
žė 20 kilometrų, bet nuvežė 
: ligoninę jau lavoną. ...

’Pastipusiai Pigu’

---įsirauna?, nui iv terkvnicd l aucvi

knygon tarp kitko. Visi ki
ti raštai “Tėvynėj Bran
gioj” yra parašyti pagal 
bolševiku partijos instruk
cijas ir piešia mums Lietu
vos gyvenimą tokį, koks jis 
turėtų būti pagal bolševikų 
partijos išmanymą. Žino
ma. ir bolševikų partijos li
teratūros bosai žino, kad 
Lietuvos gyvenimas vra vi- 
sai ne toks, koks jis piešia 
mas bolševikų rašytojų raš 
tuose, bet kas iš to? Lite
ratūra bolševikams yra jų 
diktatūros priedas ir įran
kis palaikyti savo vž 

Tai yra priemonė kalti 
žmonėms į galvas bolševi
kų obalsius, piešti žmo
nėms gyvenimą, kurio nėra,

gal “socialistinį realizmą.” 
Rašytojai gavo nurodymą 
atvaizduoti išvežtuosius 
buožes, kaipo šlykščiausius 
kraugerius, prakaito ir 
kraujo siurbikus, lupikus, 
beširdžius, išnaudotojus, 
plėšikus ir kitokius nenau
dėlius.

Beširdis miegalis dabar 
“dingo,” jo grįčioje gyvena 
neturtingas Kuljurgis, lai
mingas, judrus, nors ir su
laukęs 67 metų amžiaus. Ir

ir jo vaikas “demokratas.”
Senis Barvainis buvo lu

pikas. Jis skolindavo ne
turtingiems kaimynams ja- Ieva Simonaitytė ir Kuljur

Mes, paprasti žmonės, 
stebimės kuomet skaitom 
laikraščiuose, kad didžiųjų 
korporacijų vadai gauna po 
$400,000 algos metams. Bet 
aukščiau atpasakota- pono 
Fairless kalba parodo, kad 
ne be reikalo tokios algos 
mokamos. Tie ponai moka 
labai įtikinančiai savo biz
nio reikalus ginti. Jie gali 
net įtikinti žmogų, kad 
‘plienas yra pigesnis negu 
purvas.”

Taip daro ir kitos milži
niškos korporacijos. Pavyz
džiui, kai telefono korpora
cija nusprendžia kelti tele
fono kainas, tai ji pradeda 
jau iš kalno skelbti spaudo
je, kad niekas nėra taip 
naudinga ir taip pigu, kaip 
telefonas.

Gi pieno biznieriai, kurie 
superka pieną iš farmerių 
po 10 centų už kvortą, nu
griebia grietinę ir paskui 
parduoda baltą vandenį po 
25 centus už kvortą, skel
bia, kad pienas yra pats 
naudingiausias ir pats “pi
giausias” maistas.

Atsimenu, vienas farme- 
rys panašiai aiškino, kad 
80 centų už tuziną kiauši
nių yra “pastipusiai pigu.” 
Tik pagalvok, girdi; iš 
kiaušinio išeina čielas viš
čiukas—su galva, akimis,’ 
kojomis, plunksnomis, kau
lais ir kitais galais. Taigi 
kiaušinis turėtų būt tiek pat 
vertas, kiek čiela višta.

Gaila, kad kainų negali 
nustatyti patys vartotojai, 
kurie tokias reikmenis per
ka. —S. M.

Matyt, Amerikos plieno 
tinstąs ruošiasi kelti plieno 
kainas, nes jau kelintą sa
vaitę spaudoje ir per radio 
eina propaganda, kad plie
nas šiandien labai pigus.

Pereitą savaitę buvo Uni
ted States Steel korporaci
jos šėrininkų suvažiavimas, 
ir tos korporacijos viršinin
kas Fairless skambino ant 
tos pačios stygos: plienas 
labai pigus, pigiausias už 
viską, pigesnis net už pur
vą.

Ir kad tai neatrodytų tuš
ti žodžiai, šitam tvirtinimui 
paremti jisai pabėrė viso
kių argumentų, ir kai kurie 
jų gana įdomus. Štai, jis 
sako, pradėkim nuo 1940 
metų. Nuo tų metų U. S. 
Steel korporacijos darbi
ninkų algos pakilusios jau 
155' <. Visokių reikmenų 
kainos, kurias šita korpora 
cija perka, nuo to laiko pa
kilusios 138%. Bet plieno 
kaina nuo to laiko pakilusi 

87%.
Plieno kainos negalėju

sios proporcionaliai kilti, 
jis sako, nes jos buvo dik
tuojamos iš Washingtono

vų sėklai ar duonai ir už tai 
imdavo nuošimčius darba
dieniais. Senis Barvainis 
pakišdavo giltiems kaimy- 

Taip apibiaUriojus nams pasirašyti vekselius ir 
rašytojams duo- paskui kaimynus išvaryda

vo ubagais. Jis savo bega
liniu gobšumu prarijo daug 

šventus kaimynų žemių ir visą apy
linkę nuteriojo, apiplėšė. 
Jis išvarė iš vargingos grį 
čios ir Stepo motiną su ku-

“buožes,” 
tas kitas nurodymas piešti 
bolševikų tvarkos šalinin
kus, kaino kone

abu, gale pasakojimo, tiktaigis
sutinka, kad 
je kiekvienas 
gus ”

“Tarybų šaly- 
žmogus bran-

Taigi, Ievute,
brangus,” bet tie, kuriuos politiniais sumetimais. Pa- 
tamsta spiaudai, tur būt ne-, vyzdžiui, kai pernai CIO 
buvo žmonės? Kietaširdis unija pareikalavo algų pa

zmogus

tarpe buvo turtingesnių njžmones, pilnus- 
biednesnių, buvo šviesesnių visokių dorybių, 
ir tamsesnių, darbštesnių irimo, pasišventimo 
tingesnių, gerų žmonių ir
savanaudžių, “gudruolių” 
ir prasčiokų. Naikinant 
‘buožes, kaipo klasę,” nai- 
ninami visi be atodairos.
Niekas buožiu neskirstė 1

ar beširdis Miegalis ir kiti 
kaimynai, kurie ligoniui iš
vežti nedavė arklio, tamstai 
yra kopėčios pakopti “tary

drkiu, pats pirma padegęslbinėj” tvarkoj šiek tiek

bet kuris, pagal bolševikųpylomis? 
pažadus, kada nors turėtų 
būti ir vardan kurio visokie 
žiaurumai yra pateisinami.

Įdomu skaityti “Tėvynėj 
Brangioj" sodžiaus gyveni
mo vaizdavimą. Lietuvos 
kaime prie bolševikų įvy
ko didžiausias perversmas.

gerus ir blogus, visi buvo 
griebiami ir išvežami į ver
giją, jų šeimos buvo pa
skirstytos: moterys į 
rų stovyklas, -vyrai į vyrų 
stovyklas, vaikai kartais 
paliekami su motinomis, 
kartais išvežami į jaunik 
lių stovyklas “perauklėji
mui.” Seniai ir nepajėgian
tieji dirbti greit buvo išma
rinti badu stovyklose, kur 
jiems, kaipo nedarbin
giems, buvo duodama tokia 
maisto porcija, kad po 
lių mėnesių jų maitinti 
bereikėjo.

Klausimas kyla, kaip ra
šytojai, dargi patys di
džiausieji Stalino ir jo bu
delių garbintojai, gali vaiz
duoti Lietuvos kaimo gyve
nimą po tokios tragedijos? 
Ar jie gali praeiti pro “buo
žių naikinimo” tragediją

ke-
ne-

kėlimo, ir kai plieno pra
monė atsakė, kad ji tokio 
reikalavimo negali išpildyt 
jeigu valdžia neleis pakelti 
plieno kainų, tai preziden 
tas Trumanas per radio ap
kaltinęs pramonę savanau
diškumu ir paskelbęs neva 
faktą, buk plieno kųmpani- 
jos uždirbančios po $22.50 
nuo kiekvienos plieno to
nos. Ir jis pareiškęs, kad 
darydamos tokius milžiniš
kus pelnus, plieno kompa
nijos galinčios lengvai al
gas pakelti, nepakeliant 
plieno kainų. Šita kalba, 
aišku, buvusi jam parašyta 
CIO propagandos komiteto 
ir jis ją išdrožęs per radio, 
kad užtikrintų CIO unijistų 
paramą savo partijai rinki
mams atėjus. Ir visuome
nė patikėjusi, kad plieno 
kompanijos iš tikrųjų pada
ro daug pinigų. Bet tai bu
vusi klaidinanti propagan 
da. sako plieno bosas, nes 
uždarbis nėra pelnas. Kai 
plieno kompanija užmoka 
valdžiai mokesčius iš to už
darbio, kai atskaito mašinų 
nusidėvėjimą ir kitus daly
kus, tai pelno jai lieka nuo 
plieno tonos ne $22.50, bet 
vos tik apie $5.

Iš to pelno reikia gi nors 
kiek paskirti šėrininkų divi- 
dentams, o jei kas lieka, 
reikia padėti į atsargą, nes 
būna laikų, kuomet kompa
nija turi nuostolių.

Plieno Įmonės įrengimas 
reikalauja labai dideliu ka
pitalų, sako jisai. Kiekvie
nam tos įmonės darbininkui 
vra investuota $72,000. To
dėl reikia, esą, atsiminti, 
kad ne vien tik darbinin
kams reikia mokėti atlygi
nimą, bet taip pat reikalin
gas atlyginimas ir tiems, 
kurie sudėjo kapitalą, kad 
darbininkai galėtų dirbti.

Toliau p. Fairless daro ši
tokį palyginimą:

Pradedant nuo 1940 me
tų, plieno svaras pabrango 
21 2 centų; svaras pieno, 
apie 5’2 centų; svaras duo
nos, apie 2’j centų; gėlių 
parduotuvėse New Yorke 
svaras žemės vazonams 
kainuoja daugiau, negu 
svaras gatavo plieno. “Tai 
gi, plienas pigesnis net 

Įkaip purvas.”

jos grįtelę, kad ji butų pri- 
” versta išsikraustyti. Niek- 

buvo Barvainis, bet tur
tingas. Jo sūnūs, tėvui mi
rus, perėmė ūkį ir dėjosi 
esąs “demokratas,” bet plė
šė žmones dar pasiučiau,

tarp šas

įsmmties, 
daibštu- 
ir “susi

pratimo.”
Pagal seną šabloną kova 

tarp “šviesos ir tamso; 
tarp Dievo ir Šėtono,
niekšų ir didvyrių pergelta 
į lietuviškąjį kaimą ir ra
šytojai priešpastato “stali
ninius didvyrius” ir “buo
žes lupikus.” Visa šviesa, 
visos dorybės yra stalininiu 
biedniokų ir kompartijos 
veikėjų pusėje: visos nedo
rybės ir šlykštybės suver
čiamos ant buvusių buožių. 
Taip gaunasi .sukolektyvin
to lietuviškojo kaimo vaiz
das. kurio tikrovėje ir die
nos metu su žiburiu neuž
tiksi.

“Buožės” Lietuvoje buvo 
bolševikiško režimo aukos. 
Bolševikų partija pavedė 
rašytojams tas aukas ap-

aukščiau.

ROMUALDAS LUKINS- 
kas “Mėlyname Lauke” pa
sakoja apie keistą senį, ku
ris gyvena iš pensijos ir ku
riam niekas neleidžia dirb
ti, nes jis jau senas ir visinors . karta ią*. savo kaimy- , . .

nams per petį paplodavo J /menes
mandagiai pasikalbėdavo. jSK.a}^0’ Ka? Jau J

atidirbęs ir nebeturi vargti.
Barvainių sodyboje da

bar klesti kolūkis ir jame 
gyvena laimingi valstiečiai, 
o jaunasis Barvainis, “de
mokratas,” rusams grįžtant 
į Lietuvą, pabėgo į užsie
nius (į Sibirą A. Gricius jo 
neišsiuntė, tur būt, atsimi
nęs savo buvimą tame Sta 
lino rojuje).

JONAS ŠIMKUS “Joni
ko Paršiukuose” pasakoja,spiaudyti ir paskandinti tu , . .... . . .. .

auku kruvina atminti ražai "į13* vabt1,eSla? ra-
liniamc purtė. “Buožiu” se? » kalcil?z«; ,kal kurle 
spiaudvmo darbo “Tėvynėj'nct nor«daml ahlem ran-

pasirašyti. Tik buo- 
vadinamas 

“šikšna,” 
suriko:

Radio Klausytojai 
Girdėjo Dvikovą

Aišku negalima praeiti 
visai tylomis pro tą faktą, 
kad lietuviškame kaime 
kas trečia šeima yra išvežta 
į vergiją. O jeigu minėti, 
tai kaip tą įvykį paminėti? 
Ot čia tai rašytojams bolše
vikų partija ir davė užduotį

Nuo amžių nusistovėjusi piešti buožių naikinimą pa

MES ATLIEKAM .. .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ P.TZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Brangioj” imasi keturi ra-ik?m„. .
šytoiai: Augustinas Gricius'SKurall:kas’
(tas pats Pivoša iš “Lietu-Idel. gobšumo
vos Aido. perėjęs visas'-. . . •+ ? • e-r- F Pasikarkite, ir pasiėmęspartijas, patekęs i Sibirą,! . ’ *x___ N „ -_ - -- ■ • savo žmona, su dviem kibet šunuodegavimu įssipir
kęs ir prisitaikęs prie nau
jųjų Lietuvos valdovų), Jo
nas Šimkus (“Lietuvos Ži
nių” redakcijos narys, buož- 
vaikis be ypatingų gabumų, 
bet stropus partijos linijos 
akrobatas). Ieva Simonai
tytė (“Aukštųjų Šimonių” 
autorė, valstybinės premi
jos laimėtoja, Lietuvos kai
mo gera žinovė, bet pano
rusi pluduriuoti viršūnėse), 
ir Romualdas Lukinskas, iš 
jaunųjų rašytojų.

AUGUSTINAS GRICIUS 
“Barvainio Sodyboje” pie
šia laimingą kolchozą, ku
rio nariai eina lenktynių 
dėl paruošų normų išpildy
mo, dėl pilno pristatymo 
valstybei, ir dėl kitų bolše
vikiškų dorybių įrodymo. 
Apysakaitės didvyris yra 
traktorininkas Stepas, skly
pininko sūnūs, per vargą ir 
skurdą išsimokęs mašinisto 
darbo ir dabar iš traktorių 
garso pažįstąs traktorių 
“sveikatą.” Apysakaitės pa
baisa vra buožė Barvainis

Pasikarkite, 
avo žmoną, 

tais buožėmis 
linkimo.” O

il
su
išėjo iš susi 

‘partorgas’
užtikrino, kad “Skurausko 
i kolūkį niekas nepriims.”

Taip buvo įsteigtas kol
ūkis “Lenino Keliu.” Buo
žė “šikšna” ir kiti panašus 
šikšnos dingo, o kolūkyje 
prasidėjo laimingas gyveni 
mas. Mažažemis Jonikas 
savo užsispyrimo ir nekas
dieninių dorybių varomas, 
kolūkyje įsteigė žuvų ūkį 
ir augina karpius, kurie 
duoda papildomų pajamų 
kolūkiui ir padeda maitinti 
ir geroj nuotaikoj palaiky
ti visą “Lenino Kelią.”

Jonas Šimkus buožes pie
šia trumpai ir keliais saki
niais juos apspiaudęs likvi
davo. Matomai sarmatijo- 
si plačiau jų nedorybes 
pfešti, atsimindamas savo 
kaimynus ir namiškius. .. .

IEVA SIMONAITYTĖ 
“Automobilyje” aprašo lai
mingą kolchozą prie Mini
jos upės. Ji kalba arkli
ninko, buvusio mažažemio 
Kuljurgio, lupomis. Kul-

Senis betgi nerimsta ir dar 
norėtų pasidarbuoti. Ne
rimdamas senis nuvyksta į 
savo gimtąjį Žvagučių so
džių ir ten pamato laimingą 
kolchozo gyvęnimą, kuris 
yra laimingas dėka “part
orgo” pastangoms, o kartu 
senis prisimena pabaisą 
buožę šešelgį. kuris skriau
dė silpnesnius kaimynus, gi 
ypač skriaudė kolchozo 
traktorių mašinisto senelį ir 
tėvą.

šešelgis ir kiti buožės iš
nyko; jų vietoje laimingi 
žmonės iš kelmynės ir ak
menynės padarė puikų mė 
lyną lauką, kuriame liūliuo
ja linai.

Kur Šešelgis, Miegalis, 
Skurauskas ir šimtai tūks
tančių kitų žmonių? Jie 
Sibire “ęocializmą kuria, 
jei dar gyvi yra išlikę. Jų 
atmintį rašytojai purvina, 
juodina, maišo su dumblais.

Bet ar tokia literatūra 
gali žmones paveikti? Juk 
Lietuvoje visi suaugę žmo
nės dar atsimena savo iš
vežtuosius kaimynus. Atsi
mena jų kasdieninį gyveni
mą, kuris nebuvo pabaisų 
gyvenimas, bet buvo toks 
pat, kaip ir visų kitų vals
tiečių; atsimena jų ašaras, 
jų išardytas šeimas, jų nuo 
amžių gyventas ir prakaitu 
laistytas sodybas ir ta at
mintis negali būti supeizo- 
ta tokių Gricių, Simonaity- 
čių, Šimkų ir panašių sam
domų ir paklusnių plunks
nų, už kurių nesislepia nei 
kietas nugarkaulis, nei dar
gi paprasčiausias padoru
mas. Tai okupanto užsaky
ta literatūra žmogžudiškam 
režimui pateisinti.

J. Str.

Urugvajaus respublikoje, 
Montevideo mieste, gegu
žės 6 d. įvyko dvikova tarp 
vieno aukšto valdininko, 
Dr. Alfeo Brunio, ir laik
raštininko, Dr. Ulyses Pe- 
reyra. Tiedu vyrai susipy
ko. Pirma per laikraščius 
jie apsibarė, o paskui susi
tikę apsikumščiavo ir paga
liau “garbės teismas” nuta
rė, kad jie turi muštis dvi
kovoj.

Priešininkai kovėsi re
volveriais kariškame aero
drome 10 vai. ryto. Dviko
vos Lotynų Amerikos kraš
tuose įvyksta dažnai ir ne
sukelia didesnio skandalo. 
Bet šį kartą dvikova buvo 
nepaprasta tuo, kad ji bu
vo perduodama per radio ir 
visi Urugvajaus gyventojai, 
kurie tik turėjo laiko ir ra
dio, klausėsi, kaip eina dvi
kova revolveriais tarp dvie
jų žymių žmonių.

Pranešėjai apie dvikovos 
eigą pranešinėjo kaip apie 
bulių kautvnes arba bokso 
imtynes. Klausytojai gir
dėjo dviejų revolverių šū
vius, o pranešėjas sakė, 
kad “pirmieji šūviai iššau
ti.” Pirmieji šūviai nieko 
nesužeidė. Priešininkai vėl 
užtaisė revolverius ir vėl 
šovė vienas į kitą, bet ir vėl 
pro šalį.

Po pasikeitimo dviem šū
viais kova buvo nutraukta. 
Dvikovos žiurėjo Andrės 
Martinez Trueba. Urugva
jaus federalinės tarybos 
prezidentas, ir daug kito
kios “aukštuomenės.” Prie
šininkai po dvikovos išsi
skyrė nesusitaikę.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metanu $4.
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Kas Daugiau Knarkia, Vgrai ar Moterys?
Rašo Ona

Kas daugiau knarkia 
miegodami, vyrai ar mote
rys? Klausimas atrodo juo
kingas, bet tikrovėje jis 
toks nėra. Knarkimas yra 
svarbus dalykas, ir žinovai 
sako, kad vyro arba moters 
knarkimas yra išardęs ne 
vieną šeimą. Daug vedusių 
porų blogai sugyvena dėl 
to, kad vyras naktimis 
knarkia. Knarkimo tyrinė
tojai taip pat sako, kad 
kiekviena mergina turėtų 
saugotis vyrų, kurie kalba 
per nosi, nes jie knarkia 
daugiausia. Kai užmiega, 
tai jie pučia kaip per dūdą,
nes jie turi taip vadinamą :lis tuomet nustoja knarkęs, 
“paraphonia causa,” ir su bet ar ilgam, tai kitas klau- 
tokiais vyrais nieko nepa-j rimas. Taigi, moterėlės, 
dal ysi — jie knarkė ir Jeigu jūsų vyrai knarkia, 
knarks. [pabandykit jiems pašvilpti.

Įdomu, kas daugiau knar-.Be to. vyrai mažiau knar-

B. Kubiliene

nes šeimyninė santaika yra 
brangesnė už viską.

šiais laikais yra išrasta 
net apie 300 priemonių 
knarkimui sustabdyti, bet 
ne visos iš jų tikrai geros. 
Yra vartojamos plastiko 
kaukės, be to, kaukės ant 
dantų ir apatinės lupos, 
daktarai moko, kaip gulėti, 
kad neknarkti, bet visos tos 
priemonės nėra tobulos, nes 
jos knarkimo nesustabdo 
arba sustabdo tik laikinai.

žmonės stabdyda
vo knarkėjus švilpimu. Kai 
tik žmogus pradeda knark
ti, reikia sušvilpti. Miega-

kia, vyrai 
Knarkimo

ar moterys? 
tyrinėtojai ir

kia, jeigu guli ant šono. 
Žmogus, gulėdamas ant nu-

miego žinovai sako, kad garės, daugiau knarkia, 
knarkiančių vyrų yra tris Taip pat, žinovai pataria, 
kan daugiau negu moterų, jeigu vyras smarkiai knar- 
Daug vyrų ne tik knarkia, kia, suimti jį už nosies ir pa- 
bet ir dantimis griežia J spausti. Galima ir su po- 
Kuo žmogus daugiau atsi-■ gal ve keletą kartų suduoti 
leidęs (daugiau “relaxed”), per pilvą
tuo jis daugiau knarkia.
Vyrai daugiau knarkia pel
nosi, o moterys pučia lupo
mis. Jos taip pat dažniau 
per miegus kalba.

Knarkimas yra nemalo
nus dalykas. Jis kitam 
žmogui trukdo miegą ir vei
kia nervus. Kas reikia da
ryti, jeigu vyras labai knar
kia? Priemonių prieš knar-

Tie patarimai gal būt 
skamba juokingai, bet ati
dėjus juokus į šalį, kiekvie
nas pripažins, kad miegoti 
su knarkiančiu žmogum nė
ra malonus dalykas. Vedu
sioms poroms tai sukelia 
barnių ir nemalonumų. Vy-

Lmovlzifi rita 110*15411V* C* npom
moterys, ir dėl vyrų knarki
mo moterys daug naktų tu

kimą yra visokių, tačiau ne ** pialeisti be miego, bet
visos ir ne visiem geros. Ge
riausia priemonė apsisau 
goti nuo knarkimo—tai mie 
goti atskiruose kambariuo
se, bet šita priemonė ne vi
siems vedusiems gali patik 
ti. Be to, ne visos šeimos 
turi tiek daug kambarių, 
kad kiekvienas galėtų įsi
rengti sau atskirą miegamą
jį-

Jeigu moteris yra stiprių 
nervų ir prie vyro knarki
mo pripranta, tai visas 
klausimas išsisprendžia sa
vaime. Tačiau jei moteris 
yra nervinga, jautri, nemie
ga naktimis dėl vyro knar
kimo, tai ryto metą ji būna 
pikta, ieško priekabių, yra 
nesukalbama ir tarp poros 
iškyla barniai ir nesutari
mai. Tuomet reikia kas 
nors daiyti prieš knarkimą.

dar neatsirado tokio gud
raus vyro, kurs išrastų būdą 
knarkimui sustabdyti. Mo
terims tenka bandyti viso
kias priemones, kad knar
kimas jų nevargintų.

Įdomu žinoti, 
skaitytojai, kas 
knarkia? Vyrai,

ką' mano 
daugiau 

ar mote-
rys?

.11 DEPORTUOJU O JIS JUOKIASI

Dvieju metu vyras. Shamin Johnathan Ahmed. gardžiai 
juokiasi, kai imigracijos valdininkai ji su mama ir bro
liuku suėmė deportacijai iš Amerikos. Mažiukui gal ir 
nesvarbu, kur jis gyvens, bet molinai ir visai šeimai ru
pesnio daug. šeima kreipėsi i kongresą, kad ją paliktu 
Amerikoj.

Aplinkui Tik Dairosi Akys
Aplinkui tik dairosi akys nustebusios,
Kai mainos stebuklų stebuklai pasauly. 
Pasislinkit i pakraščius, debesys,
Kad matyčiau sugrįžtančią saulę.
Šiandien sprogsta laukuose grudų miliardai. 
Girdžiu, kaip diegai pirmą kaitą alsuoja,
Kaip miško krūtinėj sula kunkuliuodama verda. 
Visi paukščiai sujudę pakrūmėms balsuoja,— 
Tur būt renka mane savo viešpačiu.
O, šiandien aš skrajot ir dainuot pasirengęs! 
Ei tu, lengvasai vėjas iš priešpiečių,
Nuvalyk tik greičiau man padanges!

K. BINKIS.

Prašo Pagalbos .me. kaip

Pasilikusių Vokietijoje trem
tinių gyvenimas yra labai sun
kus ir skurdus. Ypač sunku 
išsiversti senesnio amžiaus 
žmonėms ir ligoniams, kuriems 
ir maisto trūksta, ir pinigų nė
ra. Vienas musų skaitytojas 
iš W. Hanoverio prisiuntė 
mums laišką, kuri jis gavo nuo 
nepažįstamo tremtinio Vokieti
joje. Laiško ištraukas pa lu 
dame.—Red.

ŠEIMININKĖM
Bobutės “Keik,*”

Reikia paimti: 
puodelis sviesto 
puodeliai cukraus 
puodeliai sijotų miltų 
kiaušinius
šaukštelius kepinio miltelių 

Žiupsneli druskos (pusę šaukš
čiuko)

1 puodelį pieno 
1 šaukštelį vanilės ekstrakto

MYKOL1S:

Pro Mano Akinius
(žiupsnelis Prisiminimų)

(Tęsinys)
Pasitikau juos pasipuo

šęs kaip i muši: su šalmu 
ant galvos, granatom prie 
diržo ir lengvu automatu. 
Tokia mano apranga pada
rė jiems įspūdžio. Pirm ne-

.............. gu priėjau, pažvelgiau per
Pirmiausia gerai išmaisy- niutonus į tolį, tartum lauk

damas priešo, ir pamačiau, 
kaip ūkininkas prie kuolo

ti sviestą ir cukrų, kol pasi
darys šviesi ir minkšta ko
šė. Po to įplakti po vieną 
4 kiaušinius, visą laiką mai
šant. Atskirai sumaišyti 
miltus, kepimo miltelius, 
druską ir juos sudėti į košę, 
pakaitomis dapilant pieno. 
Gerai išmaišyti ir galop pri
dėti vanilės ekstrakto.

tiems žmonėms at 
sidėkoti. Dar kartą atsi
prašau už mano drąsą. 

(21-a) Detmold,
Irttgęr 6- Block 57-9. 
Augustdorf, Germany

Sako, Nereikės
Traukti Dantų

Kepti riebalais išteptoj 
formoj apie valandą arba 
tris ketvirčius valandos. 
Pečius turi būti vidutinio 
karščio (350-375 ). Gali
ma visą tešlą padalyti į dvi 
dalis ir kepti dviejose for
mose apie 25 minutes. Kai 
iškeps ir truputį atvės, ap
tepti vieną “keiką” marme-|nas 
ladu pagal skonį, ant vir
šaus uždėti kitą “keiką” ir 
užtepti smetonelės kremu, 
kuris darosi taip:
Paimti 2 šaukštus miltų 
*/* puodelio cukraus 
*4 puodelio riebalų (pusę svies

to ir pusę shortening)
*4 puodelio pieno

Sumaišyti pieną su mil
tais ir pavirinti, visą laiką 
maišant, kol pasidarys tirš
tas. Gerai atšaldyti. Po to 
pridėti cukraus ir riebalų 
ir su elektriniu maišyklių 
(mixer) gerai išmaišyti. 
Kam nepatinka smetonelės 
kremas, gali pasidary kaka
vos kremą, kuris daroma 

jtaip:

. aš esu ūkininko su-1,. T . ,. . ipasKaitą
nūs ir Lietuvoj neblogai gv-i •
venau. Auginau

Kas yra cinikas? Tai 
toks žmogus, kuris žino 
kiekvieno daikto kainą, bet 
nežino nei vieno iš jų ver
tės. —Oscar Wilde.

Bostone pereitą savaitę 
buvo Massachusetts dantis
tų di augijos suvažiavimas, 
kur I)r. Glickrnanas skaitė 

apie dantų ligas,
patyrimu, žmonės po 35

... . . V^J^Įmetų amžiaus netenka dan-
įr linų, ir kanapių, betdaugiausia dėl piorejos 

iš manęs nieko nė-pp^pj^^ šita smegenų
. . EsU kesvetkans (l210vl-jiiga esanti labai išsiplatinu- 

mnkas ir jau nejaunas, tu

javų 
šiandien 
ra.

nu oo metus 
apie tiek.
nių neturim, ir toj biednoj 
Vokietijoj tuose nelemtuo- 

tik’se lageriuose skurdžiai gy-

rišo karvę. Aplinkui stovė
ję apsaugos karininkai taip 
pat ėmė žvalgytis per žiū
ronus, patys nežinodami, 
ką jie turi stebėti. Komisi
ja pasijuto patekusi į labai j nį. 
pavojingą vietą ir stovėjo, savi, 
kaip ant žarijų. Pasisvei
kinus, skubėjo eiti į trauki
nį, kur drebėdamas laukė 
raštinės vedėjas. Ant va
gonų stogų buvo išstatyti 
kulkosvaidžiai, o prie va
gonų virė darbas: darbi
ninkai nešiojo sunkius sker
sinius, kurie niekam nebu
vo reikalingi, ir garsiai vie- 

kitą komandavo, ra
gindami skubėti.

Įšokę į raštinę, revizijos 
ponai perbėgo viską aki
mis, išlenkė kelias taures 
jiems paruošto “stipresnio 
gėrimo,” trumpai užkando 
ir, nė nepatikrinę darbinin
kų sąrašų ir raštinės popie
rių, nudumė su drezina at
gal į Rygą, toliau nuo “pa
vojingojo” Dūkšto.

Po to jau nesulaukiau ki
tos revizijos iš Rygos. Ga
lėjau ir toliau duoti darbi
ninkams atostogų ir, pasi
naudojant tuo, kad dirbom 
pavojingose vietovėse, rei
kalauti jiems visokių leng
vatų.

Važiuodamas į Turmon- 
tą, gavau slaptą įsakymą, 
kuriame buvo skelbiamas 
nepaprastas apsiausties sto- vieno 
vis. Visos sargybos ir gin
klą valdą tarnautojai nuo 
šios dienos privalėjo mie
goti net su rūbais ir batais, 
kiekvieną minutę pasiren
gę kovai. Ginklai taip pat 
turėjo būti visą laiką pa
rengti. Raudonos rakietos 
skelbė pavojų ir šaukimą 
pagalbon. Mano Laukinio 
žmonės tokiu atveju turėjo 
eiti pagalbon.

Kiekvieną dieną buvo 
duodami slaptažodžiai: ka
riams vieni, o darbinin
kams kiti. Joks karinis da
linys be komendanto leidi
mo negalėjo nė pajudėti iš 
vietos. Tas įsakymas lietė 
ir mano traukinį. Kiekvie
ną dieną, išvykdamas į dar
bą, turėjau pranešti apie tai 
komendantui.

Dėl to perdėto atsargu
mo ir “apsiausties stovio” 
iš pradžių turėjome keletą 
nemalonių įvykių.

Vieną naktį aštuonių 
žmonių sargyba slinko ge
ležinkelio pakraščiu. Per
važos sargybinis, miesto 
kareivis, pamatęs juos, pa
laikė partizanais ir atbėgęs 
pas mus į traukinį pasišau
kė pagalbos. • Remdamiesi 
nauju įsakymu, greitai šo
kome ir per miestelį aniems 
už akių užbėgome. Veikiai 
jie mus pastebėjo mėnulio 
šviesoje, perbėgę geležin 
kelio pylimą sugulė, o mes, 
laikydami juos partizaaais, 
taipgi sugulėm, pasiruošę 
šaudyti. Parašiutininkai vy
rai buvo nebailųs ir prislin
ko visai arti “priešo.” 
gulėjome mes iki aušros, gi 
praaušus ir paaiškėjus klai
dai, sukilome spjaudydami, 
kad nugulėjome šonus.

Buvo ir liūdnesnių ne
susipratimų. Kartą geležin
kelio sargyba, susidurusi su 
partizanais, šaukėsi pagal
bos. Mes galvotrūkčiais iš
skubėjome. Tuo tarpu iš 
miesto vokiečių SD ir SS 
kuopa taip pat išskubėjo. 
Kad lengviau butų eiti, pa
suko geležinkelio pylimu. 
Kai pajuto užpakaly mus 
atskubančius, norėjo bėgti 
nuo pylimo žemyn, bet mes 
įau buvom juos pastebėję. 
Iš tolo palaikėme rusais 
partizanais ir atidarėm ug- 

Kol išsiaiškinom kad 
keletą vyrų tiek mu

ši. tiek jų pusėje, buvo su
žeista.

★

Musų darbo traukiniui 
nuolat būnant užkampiuo
se, mažai turėjau žinių, kas 
dedasi pačioje Lietuvoje, 
centriniuose miestuose. Ži
nojau. kad Lietuvoje eina 
įvairus slapti pogrindiniai 
laikraščiai prieš nacius, kad 
Gestapas lietuvius suiminė- 
įa, o jiems talkininkauja 
latvių daliniai. Tas kėlė 
pyktį prieš latvius. Vokie
čių politika buvo gudri. Jie 
norėjo užimtus kraštus pju
dyti prieš viens kitą. Į Lat
viją jie pasiuntė lietuviu ir 
ukrainiečių dalinius, į Lie
tuvą atsiuntė latvius ir uk
rainiečius.

Paimti * j. puodelio svies
to ir 1 puodelį cukraus pud
ros (confectioner’s sugar), 
gerai išmaišyti ir pridėti 
V3 puodelio kakavos. Vėl 
gerai išmaišyti. Po to po 
vieną pridėti tris šaukštus 
smetonelės, po kiekvieno 
įdėjimo gerai išmaišant. 
Galop pridėti šaukštuką va
nilės, šaukštuką lemono 
sunkos, sumaišyti ir kremą 
galite tepti ant “keiko.”

Vokiečiams fronte ėmė 
vis daugiau nesisekti. Iki 
šiol pavyzdinga tiekimo 
tvarka ėmė griūti. Prasidė
jo trukumai visokių reik
menų, ypač skysto kuro, o 
vėliau net ir amunicijos.

Frontui nesisekant, mano 
traukinys dažnai be jokio 
veikalo buvo mėtomas iš 

krašto į kitą ir be
darbų vėl blaškomas atgal. 
Atsidūriau net Kraslavoje, 
Baltgudijoje, kur girdėjosi 
nuolatinis artilerijos šaudy
mas. Frontas buvo netolie
se. Iš fronto linijų traukė
si daug sumuštų ir išblaš
kytų dalinių. Įspūdis buvo 
labai nekoks, prisiminus 
“pergalingą” armiją, kuri 
1941 metais taip greitai už
ėmė Pabaltijį, nepaprastai 
išgąsdino rusus ir žadėjo už 
trijų dienų būti Leningra
de. Dabar, po trijų metų, 
jie nepasiekę Leningrado 
traukėsi atgal.

Išaušo pavasaris, o kartu 
su juo žmones apėmė pani
ka. Vokiečiai vis daugiau 
traukėsi ir rusai artėjo prie 
Lietuvos sienos. Niekas ne
norėjo daleisti minties, kad 
rusai antrą kartą grįš Lietu
von. Visi tikėjosi, kad pas
kutinę minutę “kas nors at
sitiks,” bijodami priimti tik
rovę tokią, kokia ji rodėsi.

Mane su traukiniu atkė
lė į Vilnių. Džiaugiausi, 
kad pagaliau palikau pa
frontę. Vilniuje jau pusiau 
atvirai veikė lenkai partiza
nai. Nors mano traukiny, 
kaip ir visur kitur vokiečių 
laikais, politikuoti buvo 
draudžiama, bet lenkai dar
bininkai atvirai kalbėjosi, 
kad partizanu štabas esąs 
Gardine. Gal ir vokiečiai 
tai žinojo, bet jau buvo be
jėgiai ką nors daryti.

Rusų partizanų vis dau
giau dygo ir veikti pradėjo 
jie labai drąsiai. Negana 
to, rusai pradėjo bombar
duoti Vilnių.

(Bus daugiau)

. .isi. Daugiausia nuo jos nu- 
Žmona ng-p:enčia moterys tarp 38 ir 

aiku n ginu-.,- amžiaus, kuomet
pi asideda
maina.”

‘gyvenimo per-
Kepta Žuvis su Muštardos 

Padažu

Siame pasauly yra
dvi tragedijos: viena trage-jvenam. Bet gyventi reikia, 
dija yra negauti to, ko no-jnes gyviems kapų nėra. 
ri, o kita tragedija yra—;Mes Vokietijoj likusieji,

ypač seni ir nesveiki, gyve 
Inam iš menkutės vokiečių 
duodamos pašalpos ir pus
badžiai maitihamės. Anks
čiau visai nesitikėjau, kad 
senatvėje reikės badauti, o 
dabar reikia. Mums visko 
trūksta, kaip maisto, taip ir 
drabužių, apavo, o ypač 
trūksta cento, už kuri galė
tume nusipirkti pavalgyti. 
Labai atsiprašau už mano 
drąsą. Lietuviška patarlė 
sako, kad alkanas žmogų- 
piktesnis už šunį. Alkanam 
žmogui ir drąsa atsiranda. 
Aš tamstos nepažįstu, bet 
drįstu paprašyti man ir 
žmonai paramos. Kad bent 
kiek galėtume apsiginti nuo 
pusbadžio gyvenimo. Mu
du su žmona nuolankiai 
prašom jus surasti dėl mu
sų gerų žmonių, kurie gal 
galėtų mudu kaip nesveikus 
ir senus sušelpti, pasiun- 
čiant mums nors po 2 dole
riu per mėnesį. Tai mums 
butų jau didelė parama ir 
mes iš džiaugsmo nežinotu-

gauti visa tai, ko nori.
—Oscar Wilde.

BALANDIS SUSUKO LIZDĄ NEVIETOJ

Balandis padėjo du kiaušiniu ir pradėjo perėti savo vaikus 
Amerikos Geografijos Draugijos būstinėj Washingtone. 
Už pastogę balandis turi leisti save fotografuoti ir dėti 
mvo paveikslų į draugijos žurnalą ir į spaudą.

I ioreja pragaištingai vei
kia dantų šaknis, sako Dr. 
Glickrnanas. Dantys pasi
daro liuosi ir dantistai pap
rastai juos ištraukia. Bet 
traukti nereikėtų, jis sako, 
jeigu dantistai kreiptų dau
giau dėmesio į savo pacien
tų dantų smegenis. Tai li- 
ejfi pašalinti, esą, užtenka 
lengvutės operacijos. Už
krėstas smegenis reikia iš
kirpti. Smegenys greitai at 
augančios. Tokia operaci
ja esanti daug lengvesnė 
negu dantų traukimas.

Žinoma, kuomet liga ap
ima visas smegenis, tuomet 
au nelengva ją pašalinti. 

Užtai dantistų pareiga tu- šyk 
sėtų būt neleisti piorejai su
gadinti visą paciento bur
ną.

Atrodo, kad ateity dantų 
traukti gal visai nereikės.

2 svarai žuvies
3 šaukštai ištirpyto sviesto 
2 šaukštai miltų
1 šaukštas lemor.o sunkos 
1(4 puoduko verdančio van

dens
1 kupinas šaukštas paruoštos 

muštardos
1 nevisai pilnas puodukas duo

nos trupinių
Druska Ir pipirai

Motina yra kaip žvakė, 
kuri visą gyvenimą mums 
dega ramiai, paprastai, 
švelniai ir naudingai, visą 
laiką skleisdama aplink sa
ve šviesą.

—Lee Shippey.

Nuvalius žuvį, supiaustyk 
ją nedideliais gabalais, api
barstyk druska ir pipirais, 
ir sudėk į taukais išteptą 
skauradą. Atskirai ištirpink 
sviestą, įmaišyk miltus, su
pilk verdantį vandenį, le
mono sunką, ir įdėk muš- 
tardą. Viską gerai išmai- 

ir supilk ant žuvies.
Ant pat galo apibarstyk 
duonos trupiniais, uždenk 
ir kepk karštam pečiuje 
ap*e 25 minutes. Išėmus 
iš pečiaus, sudėk į karštą 
lėkštę ir apdėk lemono rie
kutėmis. Galima dar su
piaustyti kietai virintų 
kiaušinių ir apdėti aplinkui. 
Ant viršaus galima pabars
tyti smulkiai sukapotų ža
lių petruškos lapelių. Tada 
galima duot stalam



Nr. 19, Gegužė 13, 1953 Pužiapfe Sęptfataa

Pagyrų Puodas
Maskvoje išeina keturiųi duoda kainos. Jei už vieną 

puslapių savaitraštis garsiu!drabužių eilutę (siutą) rei- 
pavadinimu: “Literatui- kia mokėti 1,200 rublių, o
naja Gazeta.” Tai SSSR už batų porą 400 rublių, tai 
rašytojų laikraštis skirtas koks gi yra tų kolthozninkų 
literatūros ir jos kritikosIgerbūvis? Kiekvienam jų
reikalams. Iš tikrųjų, ten 
rasi apie viską rašant, o 
apie literatūrą tiek, kiek 
katino priverkta, kaip rusai 
sako. Tai kaip ir daugelis 
panašių kitų savaitraščių 
yra tik propagandos lape
lis, pritaikytas komunistų 
lygio galvoms.

Viename iš to savaitraš
čio numerių įžanginiu
straiiisniu labai nusiskun- choze negauna. Jis jame 
ūžiama, kad SSSR visų te-j ne maitinamas, turi visą ki- 
atrų kritikai rašo veik visi tą kas valgiui reikalinga iš

grudų tenka po 761 kilogra
mą per metus, arba trupu
čiuką daugiau kai du kilo
gramu per dieną. O buhių 
kiekvienai galvai bus po 
491 kilogramą, tai tik tru-J 
pučiuką daugiau kai vienas 
kilogramas per dieną.

Turėkime galvoj, kad kol- 
chozininkas jokio kito mai
sto, ar kitų produktų kol
choze negauna.

KĖLKTVtS, 50. BOSTOfl
JAPONAI DEMONSTRUOJA PRIEŠ AMERIKĄ

t 1
*
4 t

J a ponu bolševiką demonstrantai Gegužės Pirmą dieną To
kio mieste nešė plakatus, kuriuose kviečia Ameriką “eiti 
namo.’’ šiais metais demonstracija betgi praėjo ramiai, 
o pernai jvyko muštynės.

vienodu stiliumi ir labai 
panašiu turiniu. Girdi, nie
kas iš tų kritikų giliau be
pažvelgia i veikalo turini ir 
visai paviršutiniškai, nieko 
nesakančiai rašo apie sce
noje pasirodančius artistus.

Čia to laikraščio pasta- tas SSSR! 
bos visai vietoje, nes kas 
gali iš SSSR nors ir teatrų 
kritikų drįsti viešai pasaky
ti savo nuomonę ir atvirai 
pasisakyti apie scenos dar
bininkus? Nuo to rusų ra
šytojai ir kritikai senai jau 
atprato.

tą kas valgiui reiKalinga iš 
savo turimų lėšų nusipirkti. 
Bulvė ir grūdas kiekvieno 
kolchozininko pagrindinis 
maistas.

Štai kaip kolchozo bose
lio šeima gyvena! Tarp 
kvailių—palaimintas kraš-

J. Keistas.

Stipendijos Norintiems 
Studijuoti Už J. A.

Valstybių Ribų

Ir vėl tame pačiame laik
rašty vasario mėnesio pas
kutiniame numery įdėtas 
straipsnis apie kolchozų gy 
venimą. Aišku, straipsny 
nė žodžio apie literatūrą!

Straipsnis ilgas, buvo įdė
tas atkarpoje. Juo visokiais 
budais įrodinėjama, skaity
tojas įtikinėjamas kaip so
tu kolchozuose dabar gy 
venti. Atrodo, kad ten jau 
visko pilna, tik upėmis dar 
degtinė neteka, trūksta 
kregždžių pieno ir dar kar
vės kiaušinių nededa.

Jei tas straipsnis nebūtų 
skaičiais pamargintas, tai 
jo saldžiais žodžiais veik 
butum įtikintas. O tas kas 
skaičiais pasakyta, apverčia 
viską aukštyn kojomis.

Ivanas Semenovičius Se- 
menovas yra vieno kolcho
zo brigadyrius, vadinasi, 
boselis. Jis dirba, dirba jo 

. žmona, dirba dvi dukterys 
ir sūnūs. Visi jie pereitais 
metais užsidirbo 12,416 
rublių ir dar gavo 3,808 ki
logramus grudų ir 2,458 ki
logramus bulvių! Vargšai, 
turi kuo girtis. Už tuos vi 
su penkių žmonių kartu per 
metus uždirbtus pinigus ką 
gi jie gali nusipirkti? Tai
gi, atsakymą į šitą klausimą

Pasitaiko lietuvių stu 
dentų, kurie norėtų ii- turi
momis kvalifikacijomis ga
lėtų pasinaudoti stipendijo 
mis teikiamomis studen
tams, norintiems studijuoti 
Europos ir kitų kontinentų 
universitetuose.

Iš kandidatų tokioms sti
pendijoms reikalaujama, 
kad pirmoje eilėje jie butų 
JAV piliečiai ir mokėtų tos 
šalies kalbą, kurioje numa
to studijuoti.

Iš atvykusių tremtinių 
jaunimo dauguma moka 
svetimas kalbas, bet jų dar 
maža tėra JAV piliečiais. 
Iš kitos pusės, J. A. Valsty
bėse gimusieji lietuviai stu 
dentai lengvai galėtų tomis 
stipendijomis pasinaudoti, 
bet tik jiems sunkiau su 
svetimų kalbų mokėjimu.

Norintieji smulkesnių in 
formacijų apie studijų gali
mumus užsienyje turėtų įsi
gyti “Fellovship Oppor- 
tunities for American Stu- 
dents to Study Abroad 
1953-54,” kuri gaunama ne
mokamai kreipiantis į In
stitute of International Ed- 
ucation, 1 E. 67th St., New| 
York 21, N. Y.

Lietuvos Gen. Konsulatas 
Nevv Yorke.

Perdaug Skolų?
Bankai praneša, kad 

Amerikos vartotojai 1952 
metų gale buvo sulindę “iki 
kaklo” į skolas už įvairias 
krautuvėse pirktas prekes. 
Iš viso vartotojai 1952 me
tų gale buvo įsiskolinę 23 
bilionus ir 700 milionų do
leriu!

Daugiausiai skolų varto
tojai turėjo už paimtas 
“ant išsimokėjimo” prekes 
Tokių skolų vartotojai tu
rėjo net 16 su puse bilionų 
dolerių. Pirkimas ant išsi
mokėjimo čia yra labai ma
doje. Ant išsimokėjimo ga
lima pirkti galybes visokių 
daiktų: šaldytuvus, auto
mobilius, skalbiamas maši
nas, televizijos aparatus, 
bahius ir daugybę kitokių 
daiktų. Jei galima, tai ir 
perkama. Vien už automo
bilius žmonės yra skolingi 
automobilių pardavėjams 
5 bilionus dolerių! (Jei 
-kaityti, kad viena mašina

IšSIMOKĖ SKRAIDYTI

B. „.
i

Edinburgo hercogas, Anglijos karalienės vyras, gavo la
kūno (piloto) laisnį, atlikęs nustatytus pratimus karo 
aviacijoj.

• musų žymiam menininkuijlos “Vandens Ūkis,” Vaclo- 
reprezentuoti mus pačius ir.”- -t

mus kraštą Lietuvą. Kul
tą sekmadienio vakarą bu
vo Nevv Yorko lietuviai ir 
visa eilė intelektualų?

Vacy* R-a*.

Iš Pietų Amerikos.
Svetimų ir Savųjų 
Pagerbta* Nartus 
Urugvajaus Lietuvis

Kilęs nuo Lazdijų lietu
vis. Juozas Petruškevičius, 
praeitų metų pabaigoje, 
kaipo šoferis, išvežiojo Shel 
Mox kompanijos naftą 
Montevideo mieste. Nuvy
kęs į vieną garažą ir supy
lęs ten keletą tūkstančių 
litrų naftos į tanką, jis jau 

' buvo besiruošiąs vykti, bet
staiga pastebėjo, kad vie-!niams aiškinti. Gediminas 
nas garažo tarnautojas nu- Galva rašo apie “Ūkio Ty-

vo Biržiškos “Laikinosios 
‘Vyriausybės,’ ” A. Rukui- 
žos “Nederlingų Plotų Iš
naudojimas,” B. Nemicko 
“Tarptautinių Nusikaltimų 
Kodeksas,” Vlado Juodei- 
kio “Žemės Valdymo Klau
simu.” Žurnale yra plato-

KNYGŲ LENTYNA, Nr. 1-2
(56-57), sausio-vasario mėn., 
1953 m.

TARPTAUTINĖS VARLIŲ 
LENKTYNĖS CALAVERE

Kalifornijoj, Calaveras 
apskričio metinėj mugėj, 

ka apžvalga ir knygų recen- gegužės 15 d. įvyks varlių 
zUa- j lenktynės, kuriose dalyvaus

; • — dvi varlės iš Anglijos ir dvi
Kazio Binkio BALTASIS (Varj^g įg Pietų Afrikos. Vi- 

VILKAS (pasaka). Iliustravo ,„ .... , «sos kitos lenktynių varles

dideli.) formato SS pusi. leidi! vietines, daugiausiai is 

Kaina SI. Išleido Gabi- Calaveras apskričio balų.nys.
ja, 335 Union Avė., Brooklyn 
11, N. Y.

Lietuvos Ūkio Atstatymo 
Studijų Komisijos Darbai, są
siuvinis IX, 1953 m.

Šis devintas sąsiuvinis 
skirtas ūkio tylimo klausi

bankuose auga, žmonės tu 
ri daug lengvai parduoda
mų valdžios bonų ir kitokių 
vertybės popierių, todėl ne
są ko bijoti.

Kaip paprastai, kai vie
nas sako, jog yra pavojus, 
kitas sako, kad pavojaus 
nėra. Įsiskolinimo pavojų 
gali parodyti tik pats gyve
nimas.

K-ri».

Didžioji Spauda
Apie Bacevičių

Vytauto Bacevičiaus šeš
tas Carnegie Hali, Nevv 
Yorke, balandžio 26 d. kon
certas praėjo dideliu pasi
sekimu. Gana gausiai kon- 
certan atsilankiusi ameri
kiečių publika žymųjį lietu- • • • . • - -vrų pianistą pneme nepsp= 
rastu entuziazmu. Karštais 
publikos pageidavimais 
koncertantas daug kartų 
buvo iššauktas ir penkis

garažo
metė degantį degtuką tie 
siog į tanką..

Nieko nelaukdamas drą
susis lietuvis pribėgo prie 
tanko ir jį uždarė. Tuom 
jis užslopino gaisrą, išveng
damas sprogimo, kuris tu
rėjo įvykti. Išvengta nuo
stolių ir žmonių aukų. Tą 
narsųjį lietuvį kompanija 
gausiai apdovanojo pini
gais ir kitomis dovanomis, 
o jo pagerbimui suruošė 
banketą. Vietos dienraš
čiai įdėjo jo paveikslą ir 
pažymėjo, kad jis Lituano. 
Š. m. balandžio 19 d. Uru
gvajaus Lietuvių Kultūros

rimą,” o Dr. J. Budzeika 
apie “Ūkio Tyrimo Institu
tus.”

Leidinys gaunamas pas 
J. Dačinską, 701 E. Fifth 
St., So. Boston, Mass.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (15)

PRANAŠŲ LIUDIJIMAI
Dievo ranka žmonių reikaluose 

yra toliau parodyta Dieyo Žodžio 
pranašavimuose, kuriuose parašyta 
apie musų dienų įvykius kaip apie 
tai, kas turėjo įvykti prieš pat at
siliepimų į Krikščionio maldą: “Te-' 
ateinie tavo Karalystė, tebūnie tavo 
valia kaip danguje taip ir žemėje.”. 
Nuo 1914 metų prasidėjo ir įvyko 
daug pavojingų įvykių, kurie nustū
mė karalius nuo jų sostų; pajudino 
valstybių bažnyčias ir per karą, ba

Draugijos patalpose lietu- Jf,ir
viai irgi suruošė J. PetlUS- jame Rašte. Neapnbotoji Dievo iš- 

. ° , . . , mintis, Jo šventajai dvasiai tarpi-keVlCiaUS pagerbimui ban- ninkaujant, parodė ir gelbėjo prana-
ketą. Jame dalyvavo dau
giausiai pažangiųjų vietos 
lietuvių šeimynų.

Bendrai banketo nuotai-

kartus buvo priverstas 
kainuoja 2,090 dolerių, taiNj<ambinti virš programos, 
už penkius bilionus dolerių] Amerikos didžioji spau- 
galima nupirkti pustrečio <ja Vėl pakartotinai, ir už-
miliono mašinų!)

Vartotojai Įsiskolina ne 
Liktai pirkdami ant išsimo
kėjimo, bet ir kitokiais bu
dais. Pavyzdžiui, dabar ma
doje yra pirkti stačiai ant 
skolos (charge account). 
Nueini į krautuvę, pasakai 
savo sąskaitos numerį ir 
imi, ko tau reikia, o mėne
sio gale, ar rečiau, žiūrint 
kaip sutarta, moki savo 
skolas krautuvei.

Vartotojų įsiskolinimas 
dabar yra didelis, net tris 
su puse kartus didesnis 
kaip 1929 metais, kada už
ėjo garsioji depresija. Įsi
skolinimas dabar yra pen
kis kartus didesnis, kaip 
1945 metais, tuoj po karo. 
Prieš antrąjį pasaulinį ka
rą Amerikos vartotojų įsi
skolinimas siekė tiktai 9 bi
lionų dolerių su viršum.

Kai kurie bankai baukš- 
tosi, kad didelis vartotojų 
įsiskolinimas gali būti pa
vojingas. Pavyzdžiui, jei 
užeitų depresija, tai dauge
lis žmonių savo skolų nega
lėtų laiku sumokėti, arba 
negalėtų visai sumokėti. 
Tada prekių pardavėjai at
sidurtų bėdoje, nes nebe
gautų iš kostumerių skolų 
ir taip, vienas po kito, visi 
paskęstų savo skolose.

Bet kiti žmonės mano, 
kad tas pavojus nėra dide
lis. Darbai dabar gerai ei
na, todėl pirkėjai turi paja
mų ir gali savo skolas mo
kėti. Be to, ne tiktai žmo 
nių įsiskolinimas yra dide 
lis, bet ir žmonių sutaupos

Anglijos dvi varlės, pa
vadintos “Sir Winston” ir 
“Clem,” kaip ir Pietų Afri
kos varlės buvo atgabentos 
į Ameriką sprausminiais 
lėktuvais.

Varlių lenktynės Kalifor
nijoj yra senas sportas. Vie
nas tokias lenktynes Cala
veras apskrity išgarsino 
amerikiečių rašytojas Mark 
Twain savo apysakaitėj 
“The Celebrated' Jumping 
Frog of Calaveras Coun
ty/’_____________________

Nauja* Išradimas dėl 
ARTRAICIO— 
REUMATIZMO

Nežiūrint kiek vaistų butum ban
dęs, ar kaip butum nusivylęs—- 
TURĖK VILTIES—nes yra nauja, 
moksliška, ĮRODYTA formulė pa
lengvinimui, Reumatizmo, Artraičio, 
Strėndieglių ir Bursičio skausmų. 
Šis gydymas yra tiek efektingas, 
kad mes sugrąžinsime jums kiek
vieną centą už jį mums užmokėtą, 
jeigu po 5 dienų jau nesijausit ge
riau.

ARTONE TABLETĖS. Jos ne
nuodingos, asperino neturi. 12 die
nų bandymui (50 taitiečių) tiktai 
$2.00. Nurodymas ant bonkos. Pri- 
siųsk čekį arba money orderį, o mes 
apmokėsim paštą. Arba per C.O.I). 
ir pridedant paštą. (22)mintis, Jo šventajai dvasiai tarpi

mams permatyti musų dienas ir tei
singai jas aprašyti.

Jėzus, didysis visų amžių Moky
tojas ir Pranašas, pasakė, kad kuo
met mes matome visa tai įvykstant, 
turime pakelti savo galvas su pasi
tikėjimu ir su viltimi ir žinoti kad

ka buvo gera ir draugiška. musų išgelbėjimas arti.
_ ° . .Į “Aš Dievas ir nėra kito Dievo pa-
BUVO tam pagerbimui pri- našaus j mane. Aš skelbiu nuo pat
tol Vintu Valhn. dainų, o Do'^™8 paskutinius dalykus ir nuo *"—"''77 - n - r j praOZiOS, Kas Oaf H€įVj!ie. r>
to atsirado ir muzika, prie kau: Mano nutarimas išliks ir visa 

mano valia įvyks. . . . Mano žodis 
kurs išeina iš mano burnos, negrįš 
į mane tuščias, bet padarys ko tik 
aš norėjau, ir bus sėkmingas tuose 
dalykuose, kuriems aš jį siunčiu.”

—Izaijo 46:9, 10; 55:11. 
BIBLIJOS STUDENTŲ KNYGOS

Didžiausis Mokytojas ir Tiesos 
Skelbėjas, Viešpats Jėzus Kristus, 

[pasakė: “Pažinsite tiesą ir tiesa pa-
_______ Įdarys jus laisvus.” Artimiau susi-

.. . , ... .pažinti su Tiesa, kuri yra Dievo Žo-Nobelio premijos laureato pareikalauk daugiau panašios
S. Reymonto KAIMIEČIAI, I (Tiesos literatūros. Už prieinama 
tomas, 352 pusi. Kaina 3. Iš- tai"» ea,i knyeelę
leido “Nemunas.” 3153 So. Hal-

NORTHWAY PlIARMACAL CO. 
P. O. Box 1357, Rochester 3, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI

kurios jaunimas ir senimas 
linksminosi ligi vėlyvos 
nakties.

M. Kra*in*lta*.

Nauji Leidiniai

Aš, Ieva Mockus iš Vozbučių kai
mo, Kuršėnų valse., Šiaulių apskri
ties, po vyru Yanuškis, paieškau ar
timiausių giminių ir pažįstamų Ame
rikoje. Atsiliepkit: (20)

Eva Yanuškis,
227 W. Fifth St.,

So. Boston 27, Mass.
Paieškau savo pusseserės Elzės 

Draskiniutės (po vyru Daugilienės), 
kuri gyvena Kanadoje, Montrealyje. 
Ji pati ar ją žinantieji praneškite 
adresu: (20)

Juozas Draskinis,
197 W. Seeond St.,
So. Boston 27, Mass.

tarnautai, įvertino Bacevi
čių kaip pirmheilį virtuozą 
ir kaip kompozitorių.

“The New York Herald- 
Tribune” balandžio 27 d. 
pažymi, kad Lietuvos pia
nistas visoj programoj pa
demonstravo didelę techni 
ką. Jo tonas buvo muzika 
liškai pritraukiantis. Jo 
skambinimas turėjo energi 
jos, judėjimo, ištvermės pa
jėgą. Paties koncertanto 
kūrinys—trečioji sonata— 
turi nuosavą atmosferą ir 
pasižymėjo ekspertiška ir 
įkvėpta interpretacija.

The Nevv York Times” 
tos pat dienos laidoje rašo: 
“Mr. Bacevičius pasirodė 
esąs techniškai įgudęs ir 
kompetentiškas pianistas. 
Jo koncepcijos yra vienin
gai gerame stovyje. Kaip 
technikas jis yra aukščiau 
daugumos pianistų. Jo tre
čioji sonata yra tai konser
vatyvus tradicionalinis tri
jų dalių veikalas, pianistiš- 
kai įdomus, svyruojantis 
tarp impresionistiškos ir 
nūdienės muzikos . . .”

Vytauto Bacevičiaus as
menyje, kaip pianisto ir 
kaip instrumentalės muzi
kos kurėjo-kompozitoriaus 
lietuvių tauta turi žymią 
meno pajėgą, galima sakyti 
pačią stipriausią ir našiau
sią. '

Sprendžiant iš negausaus 
lietuviškos publikos kon- 
certan atsilankymo negali
ma butų pasakyti, kad ir 
mes lygiai entuziastiškai ir 
nuoširdžiai talkininkaujam

Dievas ir Protas, 91 pusi., kaina 10 
centų.

Gražus Giesmių Rinkinys, 190 gies-
”’in. kaina 50c ir $1.

Biblija arba Visas šventasis Raštas,
Senasis ir Naujasis Testamentas, 
geruose apdaruose, kaina $2.50.

Šis garsus veikalas išver- Už aukščiau pažymėtas kainas
stas į visų kulturingu tautų PrSXkkenataipS‘ pat veltui duo

damos literatūros ir su mielu noru 
prisiusime kokios turime.

Visus užsakymus ir pareikalavi
mus siųskite adresu:
V. Klovas, 3444 So. 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 
pa (pašto ženklą) už 3c.

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

sted St., Chicago 8, III. Su
krauta J. Karvelio prekyboje, 
3249 So. Halsted St., Chicagoj.

kalbas ir kai kuriuose kraš
tuose susilaukė 43-čią lai
dą. Šį premijuotą Nobelio 
premijos veikalą nepriklau
somoje Lietuvoje buvo iš
leidęs “Sakalas” ir vienų 
metų laikotarpyje visa lai
da buvo išsemta.

LIETUVA, politikos žurnalas,
1953 m. sausio-kovo mėn.,
Nr. 3.

Trečiame “Lietuvos” nr. 
įdėti straipsniai: S. Sužie
dėlio “Vasario 16-sios Isto
rinės Atramos,” S. Kolupai-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jai dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis Ir Nenritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
ša, išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rome Products Co., Dept. s-9 
1708 Fanrell Ave^ Chieago 45, III.

Parsiduoda Biznis
Dėl senatvės parduodu mėsos ir 

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

Peter Walent,
100 Perry St.,

Stoughton, Mass.

GAILIOS DILGĖLĖS
Dzūkijoje sakydavo, ♦.
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėiiij 
buizų. Mokslininką 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiudse 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 Broadway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS J 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 
fraternalėmis 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.

t
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Ar Eisite į “Indranus”?

Nr. 19, Gegužės 13, 1953

MINĖSIME BIRŽELIO 
ĮVYKIUS

A. L. Tarybos Bostono 
skyrius, ryšium su birželio 
įvykių minėjimu šiais me
tais, kviečia visų esamų 
Bostone ir jo apylinkėse lie
tuviškų organizacijų atsto
vus į tuo reikalu pasitarimų. 
Pasitarimas Įvyks gegužės 
15 d. Lietuvių Piliečių 
Draugijos patalpose 7 vai. 
vakaro.

Dėl laiko stokos ir dėl to, 
kad ne visų organizacijų 
adresai yra žinomi, Taryba 
negalės pakviesti raštu, to
dėl šis pranešimas kartu 
yra ir kvietimas visiems as
menims ir organizacijoms 
bei spaudos atstovams, ku
riems rupi Lietuvos reika
lai.

Taryba maloniai kviečia

Taip, girdėjom, klausė 
vienas tautietis kitą, susiti
kęs markete. Ir jų pasikal
bėjimo paskutinė išvada 
buvo, kad tikrai verta eiti.

Jeigu nusenęs rengiesi 
savo neklaužadai sunui pa
likti turtą, nueik pirma i 
‘indranus” pažiūrėti, kas iš 
to kartais atsitinka. Žino
ma, ne būtinai ir tau taip 
turi atsitikti.

Jeigu nori pamatyti tėvą. 
vaikų užgrūstą užpečkin, 
jeigu nori patikrinti, kaip 
jis ten jaučiasi, irgi nueik 
i “Indranus.”

Jeigu turi piktą marčią, 
kuri tave jau baigia liežu
viu užplakti, nusivesk ją Į 
“Indranus,” tegul ten ji pa
mato pati save, kaip nulup
tą, ir ji tikrai nedrįs tau

tum kuo po vaidinimo nu
sišluostyti šaltą prakaitą.

R. Blaumanio 5 veiksmų 
dramą “Indianai” stato tas 
pats Bostono Lietuvių Dra
mos Kolektyvas, kuris vai
dino ir “Atžalyną.” Čia vėl 
matysite scenoje K. Bara
nauską, J. Andrių. P. Aver- 
ką, J. Jasinską. A. Kontau- 
taitę, I. Nikolskytę. D. Pap
lauskaitę. J. Venckų. Z. Za
rankaitę. P. Žičkų ir buvu
sią Latvijos teatro aktorę, 
kilme lietuvaitę. Mariją Ur- 
niežus-Lembergs.

Veikalą režisuoja aktorė 
Aleksandra Gustaitienė. 
Dekoracijas piešia dailinin
kas Viktoras Vizgirda.

“Indianai” vaidinami ge
gužės 24 d., sekmadieni,
3:30 vai. po pietų. So. Bos
ton High School (Thomas 
Park) salėje.

PADĖKOS ŽODIS

PAMINĖJO SAVO
40 METŲ SUKAKTI

Paipoms sutaisyti
... kvieskit plumberį

SAVINGS BANK

visus aktyviai dalyvauti ir
tenebus nei vienos oi gani-.daugiau ausų zulinti, 
zacijos, kudos atstovai ta ! Jeigu turi kaimyną, 
me pasitarime nedalyvautų.

ku-

ROŽĖNAI PASTATĖ
SALĘ PIKNIKAMS

Pp. Rožėnai turi labai 
gražų ūki prie ežero, Rayn- 
hamo apylinkėj, ir Bostono 
lietuviai yra turėję tenai 
jau keletą piknikų. Vieta 
piknikams tenai labai gra
ži, tik tiek buvo nepatogu, 
kad nebuvo salės šokiams. 
Dabar šitą trukumą pp. Ro
žėnai pašalino pastatydami 
erdvią salę. Šiame pusla
pyje telpa jų pačių skelbi
mas, kur yra paduotas aiš
kus adresas ir telefonas.

riam sūnūs už paliktą turtą 
išmušė paskutinį krūmini 
dantį, kuriuo iki šiol dar 
sukramtydavo steiką. pa
ragink juodu nueiti i “In
dranus,” ir jie tikrai susi
graudinę ims bučiuotis.

Nuvesk savo žmoną, kad 
ji išmoktų tave mylėti se
natvėje, nusivesk į “Indra
nus” ir vaiką, kad tas pa
matytų ten savo ožį, para
gink nueiti i teatrą ir duk
terį, kad ji paskui butų at
sargesnė meilėje ir nepultų 
pinmam .sutiktam bomui 
prie ūsų.

Nuoširdžiausiai reiškiu 
padėką mano visiems geros 
širdies prieteliams, kurie 
sunkioje ligoje atsiminė 
mane savo maldose, pri
siuntė užuojautos pareiški
mus ir Įvairias dovanas ir 
lankė mane ligoninėje.

Labai apgailestauju, kad 
nepajėgiau kiekvienam at
skirai padėkoti, nes dar ir 
dabar dėl nusilpnėjimo iš
vykstu i sanatoriją galuti
nam sveikatos atgavimui.

Pasveikęs, kiek Dievas 
man duos jėgų. stengsiuos 
savo maldomis ir darbais 
atsilyginti lietuvių visuome
nei. o ypač esu pasiryžęs, 
Amerikos lietuviams pade
dant, toliau teikti visoke- 

pagalbą tremtiniams, 
jos yra labai reika-

nopą
kurie

Va

Sutaupoms daryti
... eikit į Savings Banką

u pats.T* nusinešk icau linoriiiug*.

Visiems Tremtiniams
Bostone ir Apylinkėse

f
’napkin” nosinių, kad turė-, Kan. Prof. J. B. Končius.

Šeštadieni, gegužės 16 d., 
7 vai. vakaro So. Bostono 
lietuvių parapijos salėje po 
bažnyčia yra kviečiamas 
tremtinių ratelio susirinki
mas tolimesniam ratelio li
kimui nuspręsti. Visi trem
tiniai kviečiami dalyvauti.

Valdyba.

Šeštadieninės Mokyklos 
Tėvams

Šeštadienį, gegužės 16 d., 
8 vai. vakaro parapijos sa
lėje po bažnyčia yra kvie
čiamas Bostono šeštadieni
nės lietuvių mokyklos mo
kinių tėvų susirinkimas 
mokslo metų pabaigos ii- ki
tais svarbiais reikalais. Vi
si tėvai kviečiami būtinai 
dalyvauti.

Mokyklos Vedėjas ir 
Tėvų Komitetas.

Iš Protestantų Veiklos

Evangelijos surinkimo 
trečioji metinė šventė Įvy
ko gegužės 3 d., sekmadie
nį, 11 vai. ryto, pamaldų 
namuose, E. 4th St., South 
Bostone. Ten pat gegužės 
1 ir 2 vakarais buvo laiko
mi surinkimai, kur atvykę 
evangelistai A. Talačka iš 
Philadelphijos ir J. Frank 
iš Chieagos skaitė paskai
tas. Buvo atvykusių ir dau
giau svečių iš Chieagos, 
Waterbury, Conn., ir Pea- 
body. Dalyvis.

Poniai Magdalenai Gani- 
prauskienei, pavaišinusiai 
skaniu lietuvišku pyragu 
musų gerbiamus svečius iš 
Philadelphijos, Chieagos ir 
kitur,, paskutinę protestan
tų konferencijos dieną (ge 
gūžės 3), išreiškiame šir
dingiausią padėką.

M. B. Micpoviliai.

Amerikoj Nematytas Veikalas
1953 m. gegužės (May) 24 d., 3:30 vai. po pietų

SOUTH BOSTONO HIGH SCHOOL SALĖJE 
Thomas Park

BOSTONO LIETUVIŲ DRAMOS KOLEKTYVAS 
Ateito

’I n d r a n a i’
žymaus Rašytojo R. BLAUMANIO 5 \ eiksmų Dramą

Režisuoja buvusi Lietuvos Valstybės Teatro Artistė 
ALEKSANDRA GUSTAITIENĖ 

Dekoracijos Dailininko VJKTORO VIZGIRDO 
Kas matėt “Atžalyną.’’ aplankykit ir “Indranus"!

BILIETAI iš anksto gaunami: pp. Minkų gėlių parduotu
vėj, pp. Ivaškų Lithuanian Furniture Co.. p. Ivas agentūroj. 
“Keleivio“ redakcijoj ir vaidinimo dieną prie įėjimo.

Vaidinimo globėja—
LIETUVIŲ-LATVIŲ VIENYBĖS DRAUGIJA.

Lietuvių Radijo Valandos Vedėjo A. Kneižio

DIDYSIS KONCERTAS
įvyksta š. m. Gegužės 17 d., Sekmadienį, 3 vai. p. p.

' So. Boston High School Salėje
THOMAS PARK

Programą atliks garsusis dainos menininkas solistas 
IPOLITAS NAURAGIS. patiekdamas šiame koncerte ypa
tingą naujieną—Boriso mirties sceną, iš operos “Boris Go- 
dunof.”

Solistė ONA SABALIAUSKAITĖ-OLšAUSKAS (lyri
nis sopranas) padainuos operų arijas bei lietuviškų dainų.

Muzikos instruktorė ELENA PLEVOKAITĖ—smuiku 
solo atliks įžymius muzikos kurinius.

L.M.M.R. CHORAS iš Worcester. Mass., ved. Z. SN'AR- 
SKIO. pasirodys su turtingu lietuvių kompozitorių reper 
tuaru. Bilietų kaina $1.20 ir $2.00.

RENGIMO KOMITETAS.

i

Protinga yra kviesti specialistą specialiam 
darbui. Ir protinga yra pasirinkti banką spe
cialiam reikalui.

Masachusetts’e yra 188 Savings Bankai. 
Įkurti specialiam tikslui—saugoti sutaupąs to
kių žmonių, kaip jus. Jie buvo saugi vieta su
taupoms per karus, gerais metais ir depresijos 
laikais. Kaip visada, taip ir šiandien sutaupos 
padeda jums Įsigyti ko reikia—sau. savo šeimai 
ar namams.

Kožnas Savings Bankas Massachusetts’e yra 
savitarpi įstaiga. Tai reiškia, kad bankas ne
turi šėrininkų ... jis priklauso depozitiriams 
ir yra jų valdomas. Atidėjęs kiek reikia išlai
doms. atsargai ir taksams, jis visą pelną išmo
ka jiems kaip dividentus.

Šiandien daugiau Massachusetts žmonių tau
po Savings Bankuose, negu kitokiose bankinėse 
įstaigose. Jus galit atidaryti sąskaitą tik su 
vienu doleriu, ir kiekvienas doleris yra pilnai 
apdraustas Massachusetts įstatymais.

Jei nori atrasti tokį banką arti savęs, žiūrėk, 
kad prie banko vardo butų žodžiai “Savings 
Bank“ arba “Institution for Savings.’’

Ali deposte insured m full under MastacSuietts l»w*

Tk.

SAVINGS BANKS
oi Massachusetts

STAbl!

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS IR PARENGIMAMS
Pono Rožėno farmoje. Raynham. Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir ki
tokioms iškilmėms. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės j: (26)

Mr. F. Rožėnas, 488 No. Main St.. Raynham, Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

Cambridge’iaus Jaunuo
menės Draugystė gegužės 3 
d. minėjo savo 40 metų gy
vavimo sukaktį. Nors ši 
draugija nedidelė, turi tik 
apie 80 narių, bet kai su
rengė banketą, tai svečiai 
į salę nesutilpo. Mat, na
riai pardavinėjo banketo 
bilietus lenktyniuodami, 
nes daugiausia pardavu
siam buvo skiriama dova
nų. Visus “subytino” Leo 
Silkinis, kuris pardavė bi
lietų už $212. Tuo budu 
jisai laimėjo keisą alaus ir 
kvortą degtinės. Draugijai 
liko $330.45 pelno.

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 
Buitie Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Ęostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrenthanu St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

RETA PROGA ĮSIGYTI 
tik už $700 (septynis šimtus) 3 šei
mų namas So. Bostone. Be to, 
Thomas Park rajone geras 2 šeimų. 
4-5 kamh„ modemiškos maudynės 
ir kiti patogumai. Tuščias butas 
pirkėjui. $7,500.

Dorchester, L'phams Comer rajo
ną 2 šeimų, 5-6 kamb., 2 šildymai, 
visi patogumai, tuščias butas pirkė
jui. skubiai parduoda, tik $11,900.

Statybinis Sklypas ir 3 karų ga
ražas, jau pastatytas, labai geroj 
vietoj, $3,000.

Bruno Kalvaitis
545 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel, SO 8-0605, vak. namų SO 8-6412

1940 Super Buick
Radio ir šildytuvas, geros padan

gos, mašina geram stovy, parsiduo
da nebrangiai. Kreiptis: J. Petronis, 
929 E. 4th St., So. Boston.

PAVASARIO VAISTAS
Gal jaučiatės nuvargę sezonui 

keičiantis? Gal tada jums reikia 
pagarsėjusio “senu laikų" DEVY- 
NERIŲ (9) ŽOLIŲ VAISTO, kuris 
per šimtmečius buvo vartojamas su 
gerom pasėkom “senoj tėvynėj” ?

Jo galite gauti Lietuviškoj Aptie- 
koj, 172 L St., So. Bostone. Mass.

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

Linkime geros sveikatos.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metas gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broad way 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

LIETUVIŲ PROTESTANTŲ ŽINIAI
Sekmadienį, gegužės (May) 24 d., 2 vai. popiet, 85 West 

N'euton St., Bostone, First Lutheran Church bažnyčioje, bus 
Bostono ir jo apylinkėse gyvenantiems lietuviams protestantams 
pamaldos, kurias laikys kun. Dagys.

I’o pamaldų, ten pat. parapijos salėje numatomas susirinki
mas. Maloniai kviečiame Tamstą su artimaisiais dalyvauti.

BOSTONO LIETUVIŲ PROTESTANTŲ 
SUSIVIENIJIMO VALDYBA.

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

O«N
• Tfcan. • Pri. 

eod SatvMav 
TIL 9 P. M.

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

SUPER
MARKELi

LIETUVIŠKA
APTIEKA•ir

Žolių Krautuvė
172 L St., So. Boston

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

Tel. SO 8-2130
SAV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broad way 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas, Jr., ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Stogus ir Sienas

Geriausiais “Bird* Kompanijos 
šingeliais

Apkainavintas Dyka* 
(Free Esti mate)

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lieta ris Gydytojas Ir Cklnupi

Vartoja vėliausios konstrukiojo* 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

80. BOSTON, MASS.

DR. D. PILKA
»-« Ofiao Valaadoa: im 8 Iki 8 

b u» TIUI

548 BROADWAY
80. BOSTON. MASS. 

Talafonaa: SOUth Boatea 1888

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’a Comer

DORCHESTER, MASS.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
* Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadw«y
SO. BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bas. 87 OBIOLB STRBBT

Weat —i ■
Tel. PArkteay 7-0402-M.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8*4149

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenama 
čia jau 20 metų.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadrray 
South Boston 27, Maaa. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
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.

&—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

&—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




