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Sovietuose Verda Savytarpė 
Komunistų Kova

ŽYDAS BERIJA KERŠIJA UŽ SAVIŠKIŲ 
PERSEKIOJIMUS

Buvę Stalino Šalininkai Apšaukiami “Slaptais Liaudies 
Priešais” ir Grūdami į Kalėjimus

Sovietų Sąjungoj vyksta nievo prestižas, bet, iš ki-
tiesiog neįtikimų dalykų. 
Tie 15 gydytojų, kūne dar 
nesenai buvo laikomi tik
riausiais kandidatais į aną 
pasaulį, iš kalėjimo jau pa
leisti. Dar daugiau: jų 
tardytojai patys suimti. Už 
viską svarbiausias atsakin
gumas suverstas saugumo 
ministerio pavaduotojui Ri- 
juminui, vadovavusiam vi
sam bolševikinių tardymų 
skyriui. Jis ne tik suimtas, 
bet “Pravdos” apšauktas 
“slaptu liaudies priešu,” 
norėjusiu Sovietų Sąjungoj 
“sukelti antisemitinius eks
cesus.” “Pravda” dabar 
jau teisina žydų kilmės ar
tistą Michoelsą (per jį se
niau ėjo svarbiausi bolševi
kų pasitarimai su sionistų 
centrais) ir kitus per valy
mus išmestuosius žydų va
dus. Taip pat pašalintas iš 
kompartijos centro komite
to sekretorių Ignatievas. 
Jis į sekretorius buvo pa
kviestas tuoj po Stalino 
mirties ir vadovavo saugu
mo ministerijai, kai buvo 
vedamas tardymas prieš 
Kremliaus gydytojus, dau
giausia žydus; dabar jis vi
sai išmestas iš partijos. Jam 
prikišta “politnis aklumas 
ir lengvapėdiškumas,” kad 
pasitikėjęs tokiais "perėjū
nais,” kaip Riiuminas. 
Faktiškai jis su Rijuminu 
taip pat vadovavo visai ka
riškai žvalgybai.

Dėl tų įvykių užsienių 
spaudoje ir radijuose skel
biama įvairiausių komenta
rų. Vieni—kaip kurie bri
tų spaudos organai ir radi
jai, taip pat prancūzų dalis 
—nori tikėti bolševikų ma
nevrų gera valia, tačiau ki
ti su prancūzų “Figaro” 
įspėja, kad bolševikai savo 
paskutiniais visais veiks
mais iš tikro keičia tiktai 
taktiką, bet-ne tikslus. Pa
vojus esąs net dar didesnis, 
nes tariamomis nuolaido
mis norima užmigdyti Va 
karų budrumas, taip pat 
neleisti sustiprėti Vokietijai 
ir neleisti sukurti Jungtinę 
Europą.

Vokiečių spaudoje dėl 
oficialiai paskelbtų ir pri
pažintų neleistinais tardy
mo metodų pažymima, kad 
toks veiksmas reiškia tą 
pat, jei pavyzdžiui Hitle 
ris butų viešai per radiją 
apkaltinęs už bolševikinius 
tardymo metodus savąją 
Himlerio policiją. Daroma 
išvada, kad dabar Berija ir 
žydai Sovietų Sąjungoje— 
bent viešai—esą rehabili- 
tuoti. Kyla nustumtų rau
donosios armijos vadų Žu
kovo, Sokolovskio ir Ko-

tos pusės, tai rodo, jog 
Kremliuje vyksta kova tarp 
įvairių grupių. Svarbiau
sias vaidmuo “gydytojų 
žmogžudžių” byloje tekęs 
gydytojai Lidijai Timašuk, 
kurią kadaise buvo išgyru 
si ta pati maskvinė “Prav
da” kaip “nepažįstančią jo
kių asmeniškumų didvyriš
ką kovotoją dėl tiesos.” Ta
da ji už “pavyzdingą bol
ševikišką budrumą” buvo 
gavusi iš Sovietų Sąjungos 
tūkstančius pagyrimo laiš
kų, o komisarų taryba ją 
apdovanojo net Lenino or
dinu; bet dabar aukščiau- 
sis sovietas nusprendė iš jos 
tą patį ordiną atimti. Kad 
gydytojai turi buti laikomi 
visiškai rehabilituotais, ba
landžio 4 d. buvo per Vil
niaus radiją ir kitus bolštvi- 
kinius siųstuvus paskelbtas 
net su paties SSSR aukš
čiausios taiybos prezidiumo 
pirmininko ir sekretoriaus 
parašais nutarimas.

Šveicarų spauda laiko tai 
daugiau negu komedija. 
Amerikiečių radijų praneši
mu, dabar Berija atsikerši- 
ja Stalino pakalikams, ku
rie seniau buvo pranešę, 
kad Sovietuose bręsta Voz- 
nezianskio grupės šalinin
kų valymai. Tai šiandien 
patvirtinama. Sovietų ra
dijuose ir spaudoj apstu 
“išvalytųjų” pavardžių.

ELTA.

PAGARBOS MADA

Amerikos ambasadorius In
dijoj nusiima čeverykus, kad 
galėtų padėti vainiką ant 
Mahatmos Gandhi kapo. In
dijos paprotys reikalauja to
kios pagarbos iš kiekvieno, 
žemė prie Mahatmos kapo 
skaitoma šventa, todėl reikia 
eiti basom kojom.

PIRMOJI GEGl ĖS MASKVOJE

ši nuotrauka parodo kariuomenės paraaą Maskvoje Pirmą Gegužės dieną.

PERONO APYNAS- DIDELĖ NETVAR
RIS SPAUDAI

Perono valdžia Argenti
noj uždraudė Am'erikos ži
nių agentūroms naudotis 
susisiekimo priemonėmis, 
kuriomis jos gaudavo žinių 
iš kitų šalių ir teikdavo jas 
argentinos laikraščiams. Da
bar tokių žinių Argentinos 
spaudoje visai nėra. Be to, 
Peronas įsakė tų agentūrų 
veiklą gerai ištirti ir pritai
kyt joms “užtarnautą baus
mę.”

KAS METĖ PERONUI 
BOMBĄ?

Vokiečių laikraštis “Der 
Mittag” praneša, kad dėl 
mestos Argentinos diktato
riui Peronui bombos tarp 
kitų esąs suimtas iš Lietu
vos kilęs asmuo vardu Es- 
teben Jacyna.

SUĖMĖ NETIKRŲJŲ PI
NIGŲ DIRBĖJUS

KA PAŠTO BU
HALTERIJOJ

ROSENBERGAI 
TURĖS MIRTI

Rusų laikos Ofensyva’ Jau 
Skaldo Alijantų Vienybę

ANGLAI NORI SU KOMUNISTAIS TAIKYTIS, 
AMERIKA STATO REIKALAVIMUS

Vyriausia Musų Sąjungininkė Nori Įvykinti Antrą Miun
cheną, Sako Senato Republikonų Vadas

F. DAHLEMAS BU
SIĄS LIKVIDUO

TAS

Federalinės valdžios są
skaitybos (accounting) biu
ras patiekė Kongresui ra
portą apie netvarką Pašto 
Departamento buhalterijoj. 
Kaip žinoma, paštas kas
met vis “lenda į skylę.” Šių 
metų deficitas sieksiąs 
$700,000,000. Beveik kas
met paštas kelia kainas už 
savo Datarnavimus. Pakilo" ~ jr —
money orderiai, pakilo laiš
kai, atvirukai ir kitokia 
siunta. Ir vis deficitas! 
Kodėl? Todėl, kad paštas 
laikosi senoviškos sistemos 
Jis išeikvoja kalnus popie
riaus visokiems fonnulia 
rams ir raportams, be kurių 
galima lengvai apsieiti. 
Jungtinėse Valstijose yra 
41,000 pašto skyrių. Visi 
tie skyriai kas ketvirtį metų 
turi duoti Pašto Departa
mentui raportus, parodyda

Musų valdžios agentai 
Filipinuose suėmė 22 asme
niu, kurie spausdino ir pla
tino netikrus Jungtinių 
Valstijų ir Filipinų pinigus. 
Per 9 mėnesius jie paleidę 
apyvarton keletą milionų 
dolerių. Tie pinigai buvę 
platinami daugiausia Fili
pinuose ir Hong Konge.

IŠ LATVIJOS VALDŽIOS
ŠALINAMI LATVIAI

Berlyno žiniomis, šeši 
Latvijos ministeriai latviai 
esą pakeisti rusais. Latvi
jos policija esanti ruso ži
nioje.

PLĖŠIKAI ŠAUDO

Pereitą nedėldienį Bosto
ne buvo 5 užpuolimai. Per 
vieną užpuolimą plėšikai 
pašovė policmaną ir vieną 
moterį, krautuvės savinin
kę iš South Bostono. Vie
nas užpuolikų suimtas.

AUTOMOBILIAI UŽMU
ŠĖ 17 ŽMONIŲ

Pereitą savaitę Naujojoj 
Anglijoj automobilių nelai
mėse žuvo 17 žmonių; su
žeista daug daugiau.

Julius ir Ethel Rosenbel
gai, matyt, turės jau mirti 
elektros kėdėj, nes paskuti
nė jų apeliacija tapo atmes
ta. Jie yra nuteisti mirti už 
šnipinėjimą Rusijos nau
dai, ypač už išdavimą ato
minės bombos paslapčių 
Maskvos šnipams. Kadan
gi jų advokatai darė vieną 
apeliaciją po-kitos, tai mir
ties bausmė iki šiol dar ne
buvo įvykinta. Dabar jau 
žuvo visos viltys ir Rosen- 
bergas su savo žmona turės 
užmokėti savo galvomis už 
išdavystę.

PREZIDENTUI SIŪLO 
PORĄ KATINŲ

Rytų Vokietijos komunis
tai paskelbė, kad jie “iš
valę” Franzą Dahlemą, 
aukščiausį savo politbiuro 
žmogų, už jo. “politinį ak
lumą ir nesuderinamą su 
partijos politika elgesį.”

Dahlem yra 61 metų am
žiaus komunistas, buvęs žy- 
miausis partijos lyderis ir 
atstovavęs ją prie Komin- 
formo. Vakarų Berlyne 
manoma, kad dabar jis bu

Maskvos pradėta “taikos 
ofensyva” jau ėmė rodyt 
vaisius. Anglijos vadai su
sižavėjo bolševikų pasiūly
mais ir pradėjo reikalauti, 
kad Amerika eitų prie Ko
rėjos paliaubų tokiomis są
lygomis, kokias anądien pa
siūlė Kinijos komunistai.

Amerika nenori tų sąly
gų priimti. Ginčas, kaip 
visi jau žino, eina dėl karo 
belaisviais apsikeitimo. Bol
ševikai padarė šituo klausi
mu neva “nusileidimą” 
Amerikai. Jįe sutiko, kad 
belaisviai, kurie nenorės 
grįžti namo, butų pavesti 
penkių “neutralių” šaliųsiąs jau likviduotas (nužu

dytas), kaip nesenai Čeko-j^om^sHa^ globoti. Dvi tų 
Slovakijoj buvo likviduotas valstybių turi buti komunis- 
Slanskis ir 9 kiti jo parti- tinė Lenkija ir komunistinė 
jos tūzai Čekoslov akija. Bet ką su

tais belaisviais daryti vė
liau, tai jau kitas klausi
mas. Šitam klausimui iš- 

i rišti turės buti po 90 dienų 
išrinkta politinė komisija. 
O tuo tarpu, per tuos 3 mė-

OATIS PALEISTAS IŠ 
KALĖJIMO

Pereitą savaitę Čekoslo
vakijos komunistai paleido 
iš kalėjimo Amerikos laik
raštininką Oatis, kurį jie 
buvo nuteisę “už šnipinėji
mą.” Jisai išsėdėjo 25 mė
nesius.

Amerikos Kačių Mėgėjų 
Draugija pasiūlė preziden
tui Eisenhoweriui porą ka
tinų, kad išnaikintų žiurkes

$11,500,000 NUOSTOLIŲ 
NUO POTVYNIŲ

iš Baltųjų Rūmų ir kad su- 
mi kiek laiškų buvo priim-'griautų nuo senai jau įsigy
ta, kiek išnešiota, kiek ko- venusį prietarą, kuriuo tiki
kių štampų parduota ir tt. 
Kiekviena transakcija turi 
būt paremta visokiais doku
mentais. Daugumas tų po
piergalių neturi jokios ver
tės, tačiau jų pagaminimas 
ir paskui jų peržiūrėjimas 
ir patikrinimas Washingto- 
ne užima baisiai daug lai
ko. Be reikalo žmonės dir
ba, be reikalo eikvoja po- 
pierį ir pinigus, ir todėl 
paštas neišbrenda iš defici
to balos.

ma, kad kada tik įeina į 
Baltuosius Rumus katinas, 
Amerikos prezidentas tuo
jau miršta.

ORLAIVIO NELAIMĖ

Texas valstijoj pereitą 
sekmadienį per audrą sudu
žo didelis Delta linijos or
laivis su žmonėmis. Žuvo 
19 gyvybių.

AMERIKOS UNIJOS TU
RI 17,000,000 NARIŲ

ATGAIVINO “SEK
MADIENIO ĮSTA

TYMĄ”

Massachusetts prokuro
ras Fingold ištraukė iš senų 
knygų vadinamąjį “sekma
dienio įstatymą” (“blue 
lavv”), kurį prieš 160 metų 
bažnytiniai fanatikai buvo 
išleidę, kad galėtų visus su
varyti į bažnyčias. įsta
tymas draudžia sekmadie
niais dirbti bet kokį darbą 
arba daryti biznį. Tik baž
nyčioms nedraudžiama pi
nigus rinkti. Biznieriai ke
lia protestus ir policija ne
labai nori tą įstatymą vy
kinti.

Darbo Departamento ap
skaičiavimu. Amerikos dar
bininkų unijos dabar turi 
17,000,000 narių.

“BAIMĖS UŽDANGA”

Vienas Brazilijos laikraš
tis sako,- kad Argentinos 
diktatorius, uždarydamas 
pasaulio žinioms duris, nori 
Tasislėpti už “baimės už
dangos.”

Rusų Konkurencija 
Amerikai

Rusai pasiūlė Japonijai 
600,000 tonų nevalyto alie
jaus daug pigesnėmis kai
nomis, negu amerikiečiai 
prašo.

New Hampshire valstijos 
viešųjų darbų komisionie
rius Merrill apskaičiavo, 
kad šio pavasario potvyniai 
toj valstijoj padarė $11,- 
500,000 nuostolių.

PERGALĖS ŽENKLAS

Buvę komunistų nelaisvėj ka 
nadiečiai. pasiekę Amerikos 
krantą, rodo raidės “V” žen
klą. kas reiškia “Victory” ar
ba pergalę.

nesiūs, komunistų agitato
riai kalbins belaisvius grįž
ti namo.

Bet kas bus, jeigu tie be
laisviai nesutiktų grįžti, ir 
'eigų vėliau susirinkusi po
litinė komisija negalėtų dėl 
jų likimo susitarti, komu
nistų pasiūlymas nieko ne
sako. Taigi jų planas ne
aiškus ir Amerika sako, kad 
šitokiom išlygom negalima 
kalbėti apie karo paliaubas.

Bet ir tai dar ne viskas. 
Anglijos parlamente dar
biečių vadas Attlis pasiūlė, 
o premjeras Churchillas 
pritarė, kad pasirašius Ko
rėjoj paliaubas, komunistų 
Kinija tuojau turi būt pa
kviesta į Jungtinių Tautų 
šeimą. Tuo tarpu Amerika 
pripažįsta tiktai Kinijos na
cionalistų valdžią Formozo- 
je, o su Kinijos komunis
tais nenori turėti nitko ben
dra. Juk dėl jų krito jau 
134,000 Amerikos vyrų ir 
žuvo labai daug turto.

Pi ieš Anglijos nusileidi
mų politiką Amerikoje kilo 
didelė opozicija. Senato re
publikonų vadas Knowland 
pasakė: “Vyriausia musų 
sąjungininkė dedasi prie tų, 
kurie nori įvykinti Tolimų
jų Rytų Miuncheną.”

“Miunchenu” paprastai 
yra vadinamas nusileidimas
diktatoriams, nes Miunche-—
no mieste buvęs Anglijos 
premjeras Chamberlainas 
pardavė Hitleriui Čekoslo
vakiją, kad palaikytų pa
saulio taiką. Kaip žinom, 
no Miuncheno Hitleris su 
Stalinu tuojau užpuolė Len
kiją. užkurdami tuo budu 
antrąjį pasaulini kara. To
dėl daugiau “Miuncshenų” 
nereikia, sako Amerika.
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SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS JAPONIJOJ
Balandžio mėnesi Japonijoj buvo parlamento rinki

mai, kurie davė stambių laimėjimų socialistams ir kitoms 
kairioms grupėms, kai tuo tarpu dešiniųjų partijos (libe
ralai ir progresyviai l daug vietų neteko.

Japonijos parlamentas susideda iš dviejų rūmų— 
žemųjų ir aukštųjų. Vėliausiomis žiniomis, žemųjų rū
mų sąstatas dabar toks:

Dabar
Yošidos liberalų ............................ 199
Hatoyamos liberalų ...................... 35
Progresyvių .................................. - 76
Dešiniųjų socialistų ...................... 66
Kairiųjų socialistų ........................ 72
Farmerių-darbininkų ................... 5
Komunistų .................................... 1
Nepriklausomų ............................ 11
Visų kitų ........................................ 1
Į aukštuosius rumus išrinkta:
Yošidos liberalų —....................... 46
Hatoyamos liberalų ..................... 0
Ryokufukų .................................... 16
Progresyvių .................................. 8
Dešiniųjų socialistų ..................... 10
Kairiųjų socialistų ........................ 18
Farmerių-darbininkų ................... 0
Komunistų ............................ 0
Nenpriklausomų .......................... 11
Kitų ................................................ 0

Buvo
222

22
88
60
56

4 
0

11
3

81
5 

54 
16
30
31

4
3

11
1

Aukštuose rūmuose ši kartą mažiau buvo išrinktųjų 
negu pereitais metais dėlto, kad ši kaitą tiktai pusė šitų 
rūmų buvo renkama.

Bet žemesniuose rūmuose socialistų proporcija žy
miai padidėjo, ypač kairiųjų socialistų. Kairieji yra 
griežtai priešingi Japonijos atsiginklavimui; kadangi 
Japonijos gyventojai yra daug nuo karo nukentėję, todėl 
jie daugiau rėmė kairiuosius, kurie karui yra labiau 
priešingi.

Vokietija Duos Europai 500,000 Kareivių
Vakarų Vokietijos parlamentas pereitą savaitę už- 

gyrė Europos apginklavimo sutartį ir sutiko duoti šešių 
valstybių armijai 500,000 kareivių. Tas sudarys 2,000,- 
000 vyrų ginkluotą jėgą Europai nuo bolševikų užpuoli
mo saugot. 1

Kaip atlyginimą už šitą talką. Vakarų valstybės si 
tinka duoti Vokietijai pilną savarankumą.

Šitas parlamento nutarimas tačiau nėra galutinas. 
Jo teisėtumą turės dar svarstyti vyriausis teismas, nes 
socialdemokratai iškėlė bylą sakydami, kad Vakarų Vo
kietijos konstitucija toki apsiginklavimą draudžia.

Europos Annijos Sutarti Vokietija pati pirmutinė 
pasirašė dar pereitais metais Paryžiuje, bet tą sutartį tu
rėjo dar užgirti ir parlamentas, kas dabar jau padaryta.

Vokietija tačiau negali mobilizuoti Europos armijai 
nei vieno savo kareivio, iki tos sutarties neratifikuos kitos 
valstybės, būtent: Prancūzija, Belgija, Luxemburgas, 
Olandija.

KELEIVIS, gp. BOSTON
LAIVYNO PĖSTININKAI žAt DO J KOMUNISTUS

Amerikos laivyno pėstininkai (marinai) sprogdina Korėjoje komunistu 
Įsižiurėkit. kad kanuolei šaunant, visi turi užsiėmę ausis.-

bunkerius.

Apžvalga

KAIP RUSIJA “ŠELPIA’ 
SAVO DRAUGUS

Skaitant sovietiš 
spaudą paviršium, išrodo 
kad Rusija labai atjaučia 
jai draugiškų kraštų truku
mus ir gausiai juos šelpia 
avais gaminiais.

Bet štai ką skaitome Len
kijos komunistų laikrašty 
“Trybuna Ludu” (“Liau
dies Sakykla”):

“Mainais už šitas gerybes 
Lenkija siunčia savo pramo
nės produktų: riedmenų, an
glies, audinių, stiklo, popie
ros, porcelianos, metalinių ir 
cheminių dalykų, cemento ir 
kitokių produktų.”

Taigi, jei kuris satelitų 
gauna iš Rusijos kokią bač
ką deguto, tai turi užtai at 
silyginti keleriopai.

100 Lenkijos zlotų ..100.00
ĮOO Rumunijos lejų ..357.14 
100 šveic. frankų .... 93.38
Amerikos doleris    4.00
Britų svaras ................. 11.20

Kiek anksčiau, už Ame
rikos dolerį Sovietų valdžia 
duodavo 5 savo rublius, o 
dabar jau tik 4.

Bet valdžios nustatyta 
rublio “vertė” yra didelė 
apgavystė. Tikrąją pinigo 
vertę parodo ne valdžios 
nustatytas kursas, bet jo 
perkamoji galia laisvoj rin-

Trijų Matavimų Filmai
Prieš kelis metus Ameri-■ skopiškų filmų ir vėl atsi- 

oje kas savaitė 85 milio- gauti po ilgo badavimo, 
nai žmonių eidavo į “mu-Į Yra kelios stereoskopiškų 
vius,” o dabar tik 60 milio- filmų rūšys. Plačiau valdo
nų žmonių per savaitę be- jamas būdas yra daryti dvi 
nueina pažiūrėti Hollywoo- nuotraukas greta. Tai yra 
do žvaigždžių. Milionai tikrieji stereoskopiški fil- 
žmonių atprato nuo “mu-'mai. J toki filmą reikia 
vių,” o tas reiškia, kad di- žiūrėti per “poliarizuotus” 
die ji filmų gamintojai Hol-Į akinius. Įeinant į teatrą 
lywoode mažiau pajamų kiekvienas teatro lankyto- 
begauna. i jas gauna tuos akinius ir

Didžiausias filmų priešas per juos žiuri i krutumus

Komunistai net Korejo; 
nenori. Tikri angelai, tik 
gaila, kad jie negali paslėp 
ti savo ragų.

Amerikos Teismai
Nepripažįsta Sovietinių 

Įgaliojimų iš Lietuvos

Amerika nuosekliai tebe 
silaiko nusistatymo, pa- 30 metų

yra televizija. Jei žmogus 
gali namuose atsisėdęs ma
tyti judančius paveikslus, 
tai kam jam eiti į teatrą, 
vargti ir dar pinigus mokė
ti?^

Tiesa, televizijoj negali
ma matyti gerų filmų. Mat, 
filmu gamintojai neparduo- 

s da savo filmų televizijos 
stotims. Bet televizijos sto 
tys stengiasi duoti geras 
programas, jos samdo ge
nis aktorius, o kartais gau
na ir trumpų filmų nusi 
pirkti. Kai nėra nieko ge
resnio televizijos stotys rodo 
senus filmus, kuriuos ka
daise matėme prieš 25 ar 

Kartais televizi
jos stotys perka filmus iš 
užsienių filmų gamintojų. 
Be to, televizijos stotys per 
teismą nori privemti Ame
rikos filmų gamintojus par-

skelbto 1940 metų vasarą, 
nepripažinti Sovietų okupa
cijos Lietuvoje ir Latvijoje 
bei Estijoje, ir visų tos oku
pacijos padarinių. Todėl
ir įgaliojimai, kurie ateina j duoti joms savo filmus ir
iš Lietuvos ir kitu Pabalti-’gal būt, privers. Kartais 

koj?“'OJ,Wek “tos“"gllios”|j» valstybių, ir yra patvir-jstotys pačios pasigamina
turi sovietiškas rublis, tai ^nti sovietinių įstaigų, Ame-i rumpų i mų. _ 
parodo faktas, kad Jurbar- rik°Je nepripažintmi. Ke-j Tuo tarpu žmones sėdi 
ko rinkoj už pastipusio ark-amerikiečių advokatų,,namuose ir neina į teatrus
iio uodegą žydeliai moka pavedami sovietinių įstai- 

bandė atstovauti Ame-po25 rublius.
Teisingai vertinant, rub

lis gali būti vertas apie pus
antro Amerikos cento.

>aveikslus.
Kitas plačiai vartojamas 

būdas yra “iliuzijos vaiz
dai.” Tokie filmai yra ro
domi įgaubtame ekrane ir 
žiūrint į juos matosi ne 
plokšti, bet gilus ir apvali 
paveikslai.

Dabar visuose miestuose 
jau galima žiūrėti “3-D” 
filmus. Visa eilė teatni jau 
persitvarkė. Ir filmų ga
mintojams ir teatrams nau
jų filmų rodymas padaro 
nemažai išlaidų. Teatrai 
turi įsigyti naujus Įgaubtus 
arba bent naujai padengtus 
ekranus, turi pirkti galybę 

poliarizuotų” akinių ir pa
daryti nemažai kitokių iš
laidų. Kiekvienas teatras, 
jei nori rodyti “3-D” fil
mus, turi padaryti išlaidų 
nuo $1,000 iki $75,000, 
žiūrint koki asistema nau
dojama.

Filmų gamintojai, kurie 
pirmieji pasirodė su nau
jais “3-D” filmais, rodos 
neblogai uždirbo. Bet ar 
tie filmai ir ateityje žmo
nes vilios, kaip jie vilioja 
pradžioje? Kaip bus su 
užsieniais, ar ir ten paplis 
naujieji filmai? Dabar Hol
lyvvoodo gamintojai apie 
40^ savo pajamų gauna iš 
užsieniu, kur rodomi jų fil
mai. Jei užsieniuose trijų 
matavimų filmai neprigys, 
arba jei biedni užsienių te
atrai negalės padalyti rei
kalingų išlaidų ir negalės 
rodyti “3-D” filmų, tai ar 
apsimokės perėjimas į nau
jos rūšies gamvba?

—M. L.

filmų žiūrėti, arba nebeina 
taip dažnai, kaip eidavo 
seniau. Ką daryt?

Filmų gamintojai ilgai 
laužė galvas, kaip vėl pavi
lioti žmones, kad jie neštų 
savo pinigus į teatrus. Gal
vojo ir sugalvojo. Kas tai 
pirmas prisiminė seną, jau

likos teismuose Pabaltijo 
valstybių piliečius, ir išgau
ti jiems priklausomus pini
gus. Jų įgaliojimai atmes
ti.

Nesenai svarstytoje 
Braunšteino palikimų bvlo-

Ne tiek Rusija kitiems 
komunistiškiems kraštams 
padeda, kiek ji juos iščiul
pia. Štai ką praneša pabė
gęs iš Vengrijos vienas 
gelžkelietis. Nuo 1950 m e 
tų gruodžio 9 iki giuodžio 
20 dienos, jis sako. Vengri
ja nusiuntė Rusijon: 57
gelžkelio vagonus diuskos, 
46 vagonus geležies rudos, 
30 vagonų balkių kasyk
loms, 57 vagonus kokso 
geležies liejykloms ir 22 va-

Nationol Guardian’ Redaktorius Suimtas
Pereitą savaitę New Yorke buvo suimtas ir išvežtas 

į Ellis Island “kairiaspamis” Cedric Belfrage, “National gonus tankų kariuomenei 
Guardian” savaitraščio redaktorius. Jis yra kaltinamas1
priešvalstybine veikla komunistų požemy ir jam yra ke 
liama deportacijos byla.

Belfrage yra gimęs Anglijoj. Nors Amerikoj jau 
ilgokai gyvena, bet nėra pilietis. Kongreso komisija ne
senai klausinėjo jį dėl jo komunistinės veiklos, bet jis 
atsisakė aiškintis, kad neapkaltintų pats save. Dėlto jo 
veiklą pradėjo tyrinėti FBI ir priėjo prje išvados, kad jis 
yra deportuotinas ir turi būt areštuotas.

Gimęs Londone pasiturinčio daktaro sūnūs, Bel
frage baigė Cambridge Universitetą Anglijoj ir atvykęs 
Amerikon rašinėjo Hollyvvoodo filmininkams sceniškus 
veikalus. Savaitraštį “National Guardian” jis pradėjo 
redaguoti 1948 metais. Pastaruoju laiku tas leidinys 
turėjo jau 50,000 skaitytojų. Be to, Belfrage yra para
šęs Amerikoje keletą stambesnių knygų, ir beveik visos 
komunistiško pobūdžio, ypač knyga “They All Hold 
Swords” (“Visi Jie su Kardais”).

Attlis Prikėlė Izoliacionistus
Dėl Korėjos karo tarp Amerikos ir Anglijos jau 

senai reiškiasi nesutikimai. Anglija tam karui priešin
ga. Ji nori, kad Amerika stiprintų Europą, o ne Azijoj 
savo jėgas eikvotų. Komunistai tuos nesutikimus mato 
ir todėl nesiskubina Korėjos karą baigti. Jie galvoja 
taip: kuo ilgiau tas karas tęsis, tuo didesnė darysis spra
ga tarp Amerikos ir Anglijos. Gali net prieiti prie to, 
kad Amerika pasiliks Korėjoj viena.

Ir pereitą savaitę Anglijos parlamente darbiečių va
das Attlis (Clement R. Attlee) aiškiai pasakė: jeigu 
Amerika nenori komunistų sąlygomis Korėjos karą baig
ti, tai ji galės tą karą vesti pati viena.

Amerikoje dėl to kilo didžiausis pasipiktinimas ir 
pradėjo atgyti izoliacionistinė nuotaika. Tai reiškia: 
pasitraukti iš tarptautinės politikos ir stiprintis tiktai savo 
ribose. ,

Be to, per tą 12 dienu 
Vengrija davusi Rusijai:
11 vagonų mašinerijos
10 vagonų chemikalų;
75 vagonus alumino;
19 vagonų vaistų;
11 vagonų vyno;
17 vagonų nupenėtų kiaulių; 
28 vagonus nupenėtų galviju;
12 vagonų makaronų;
10 vagonų miltų;
14 vagonų mėsos:
47 vagonus kviečių;
20 vagonų arklių;
18 vagonų alyvos;
10 vagonų degtukų ir 13 vago

nų daržovinių sėklų, kurių 
patiems Vengrijos žmonėms 
stinga.
Taigi pasirodo, kad Rusi 

jos “pašalpa” kitiems ko 
munistiškiems kraštams iš 
tikrųjų yra nemielaširdin- 
gas tų kraštų išnaudojimas

RUBLIO KURSAS

VILNIES’ REDAKTORIUS 
DEPORTUOJAMAS

Chicagos laikraščiai pra
neša, kad Vincas Andrulis, 
komunistų “Vilnies” redak
torius, pagaliau bus jau de
portuotas į Sovietų okupuo
tą Lietuvą.

Imigracijos vyriausybė se
nai jau yra nutarusi jį de
portuoti, bet važiuoti į ko
munistinį “rojų” Andrulis 
baisiai nenori ir jo draugai 
linko aukąs, kai galėtų iš 
tos “laimės” išgelbėt. Pa
samdyti brangus advokatai 
buvo padavę Washingto- 
nan apeliaciją, kad nutari
mas jį deportuoti butų pa
naikintas. Bet šiomis die
nomis apeliacija buvo at
mesta ir Andrulis gavo įsa
kymą per 6 mėnesius pasi
ruošti kelionei į “darbinin
kų tėvynę.” Andrulis esąs 
labai nusiminęs.

je Nevv Yorke surrogatejvirš 20 metų žinomą triksą 
teismas atmetė Sovietų kon- gaminti “trijų matavimų
šulo patvirtinimą įgalioji
me, kuri buvo tariamai pa
sirašęs Lietuvoje gyvenan
tis asmuo.

Kadangi Amerikos nusi
statymas yra neleisti išsiųs
ti palikimų į už geležinės 
uždangos esančius kraštus, 
nes nėra užtikrinimo, kad 
pinigai bus išmokėti kam 
priklauso, tai šis teismas 
dar nutarė Lietuvoje gyve
nantiems įpėdiniams tuo 
tarpu pinigų neišmokėti, 
bet juos padėti į Nevv Yor
ko miesto iždinę, ir ten lai
kyti iki bus galima juos už
tikrintai išmokėti įpėdi
niams.

filmus,” arba “apvalius” 
filmus, kurie ekrane rodo 
paveikslus “kaip gyvus.”

KIEK “LABĖS”
IŠLEIDŽIA PINIGŲ

Sovietų valdžios organas 
Izviestija” paskelbė ofici

alų rublio kursą, tai yra, 
kiek rublis vertas kitų kraš
tų pinigais. Štai kaip išro
do tas santykis:

Kita Sovietą
valiota rubliais

100 Albanijos lekų .. 8.00

100 Bulgarijos levų .. 52.82 

100 čechosl. kronų .. 8.00

100 Vengrijos florintų 34.10 

100 Mongol. tugrikų. .100.00

VAJE, VAJE . . .
Komunistas A. Bimba sa

vo “krisluose” (“Laisvės” 
Nr. 93) rašo:

“Visur riestai imperialis
tam. Britai geruoju iš sve
timu žemiu niekur nesikraus- 
to.

“Imperialistų jau tokia pri
gimtis: laikosi jie dantimis 
įsikandę, kol kas nors juos 
neišdaužo.”

Vaje, vaje, kokie nevido
nai tie imperialistai! Jiems 
reikia būtinai išdaužyt dan
tis, kad išsikraustytų iš sve
timų žemių. Ot, Bimbos 
plauko komunistai, tai kas 
kita. Jiems nereikia nei 
dantų daužyti, nes į sveti
mas žemes jie nelenda. To
dėl mes šiandien turim lais
vą, nepriklausomą Lietuvos 
respubliką, Latviją, Estiją 
ir visą eilę kitų mažų vals
tybių.

“Labės” ar prieangių 
politikieriai, kurie stengiasi 
paveikti, kad kongresas lei
stų jų atstovaujamiems in- 
ereeams prielankius įstaty

Visi, tur būt, esame ma
tę “stereoskopą.” Tai yra 
medinė dėžutė su dviem 
stiklais akims žiūrėti. Jei 
stereoskopą pridėsi prie 
akių ir žiūrėsi į dvigubą pa
veikslą, teisingiau į du pa
veikslus greta (nutrauktus 
taip, kad vienas rodo vaiz
dą viena akimi žiūrint, o ki
tas šalia duoda kitos akies 
vaizdą), tai, per stereosko
pą žiūrint, tie vaizdai susi
lieja į vieną ir matosi labai 
gyvas, apvalus paveikslas. 
Streoskopus prieš daug me
tų galima buvo jomarkuose 
matyti ir galima buvo juos 
pigiai įsigyti.

Filmų gamintojai prisi
minė stereoskopą ir prisi
minė jau prieš 20 metų iš
bandytą būdą gaminti ste- 
reoskopiškus filmus (du pa
veikslu greta, arba paveiks
lus nutrauktus dviems apa-mus (arba neleistų įstaty

mų, kurie jų interesams ga-i ratais iš šiek tiek skirtingų 
Ii pakenkti), pernai metais pozicijų). Pradėta daryti
užregistravo savo išlaidas 
$4,823,981 sumoje. Užper
nai “lobbyistai” savo išlai
das parodė sumoje $10,- 
303,204. V

24 įvairios ekonominės 
organizacijos kiekviena iš
leido virš 50,000 dolerių, 
kad paveikus kongreso įsta
tymų leidimą. Daugiausiai 
išleido Elektros Kompanijų 
Nacionalinė Asociacija— 
$477,941; Amerikos Dakta
rų Draugija (kovai prieš 
“socializuotą” mediciną) iš
leido $300,514; Gelžkelių 
Draugija išleido $235,977, 
ir tt ’

Pakartoja Lietuvos 
Okupacijos

Nepripažinimą
Jungtinių Amerikos Val

stybių vyriausybė, jau nuo 
pat Sovietų įsiveržimo Lie
tuvon, yra tą smurto veiks
mą pasmerkus’ ir pareišku
si, kad Lietuvos okupacijos 
nepripažįsta.

Lietuvos pasiuntinybei ir 
konsulatams Amerikoje, tu
rint reikalų vietos įstaigose 
ir teismuose, ne kartą tenka 
į šį Amerikos vyriausybės 
nusistatymą nurodyti >r juo 
savo žygiuose pasiremti.

Tam tikslui, naujoji JAV 
vyriausybė, panaujindama 
buvusiosios vyriausybės pa
sisakymus tuo reikalu, Lie
tuvos pasiuntiniui p. Povi
lui Žadeikiui š. m. balan
džio 29 d. išdavė pažymė
jimą, valstybės sekretoriaus 
p. John Foster Dulles var
du, kuriame įsakmiai pa
brėžiama, kad Jungtinės 
Amerikos Valstybės nėra 
pripažinusios Lietuvos in
korporavimo į Sovietų Są
jungą ir kad jos tebepripa- 
žista Lietuvos paskirtuosius 
atstovus ir su jais santy
kiauja. Toliau pažymėji
me nurodoma, kad p. Povi
las Žadeikis yra šiuo metu 
Lietuvos ministeris Ameri
koje ir kad p. Jonas Bud
rys yra Lietuvos generalinis

bandymai iš naujo ir kai 
kurie stereoskopiški filmai 
susilaukė didelio pasiseki
mo. Ypač vienas filmas,

Bwana Devil,” turėjo di 
delio pasisekimo ir buk tai 
davęs gamintojams virš 9 
milionų dolerių pajamų 
“Bwana Devil” yra trijų 
matavimų filmas (three di 
mensional), į jį reikia žiū
rėti per tam tikrus “polia
rizuotus” akinius, kaip per 
stereoskopą. “3-D” filmai 
staiga įėjo į madą ir visi 
didieji Hollyvvoodo gamin
tojai stengiasi kaip galima 
greičiau pagaminti stereo-Įkonsulas New Yorke.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoje

Kolekta BALF Reikalams [News” buvo tokia pastaba:
.. x į “Šiandie eidami laukan
s»uo tarpu BALF’o veik-1 

la yra žymiausias visuome
niškas darbas šio miesto (tantiems musų broliams
lietuvių tarpe. 1 os organi-,Vokietijojefame pat Jei. 
zacijos skyriai veikia savo- Lj^y kįta pastaba buvo to
se kolonijose. Sekmadienp'^. 
gegužės 3 d., Marųuette

Balfo žmonėms atiduokite 
■įsavo auselę su voku vargs-

Parko BALF’o bu- ‘Bereikalingas pinigų eikvoji-skyrius
vo gavęs klebono leidimą'mas • • • žmogui mirus, gimi 

padaryti kolekta prie baž ;nės- kaimv"ai ir pažįstami pri- 
nyčios. Svetimiems reika- !*rka Simt“s ir net 1000 
lams musų kunigėliai patysLielai už nau<j()s nepa.
renka pinigus, renka per,dar„ Pinigai iSmesti jokios 
misiąs,^ pereina per žmones naU(;os Prie grabo vienas ant- 
bažnyčioje rinkdami aukas, ras bukietas yra gražu, o visos 

kitos gėlės neturi reikšmės.Panašiai jie daro kolekta 
popiežiui, vyskupui, vysku
pijos seminarijai, “šventajai 
žemei,” katalikų universite
tui Washingtone, vyskupi 
jos labdarybei, tikėjimo j

Vieton gėlių, dėl kurių tiek 
daug pinigo praleidžiama, už 
doleri kitą užrašytų Šv. Mi
šias, kurios yra sielai didžiau
sia paguoda. Įvairus biedni 
vienuoliai kreipiasi, j klebonus.

IEŠKO VIESULO AUKŲ GRIUVĖSIUOSE

Darbininkai šalina griuvėsius, ieškodami užmuštu 
kur; viesulas >uardė.

žmonių Waco mieste.

Kas Naujo Brooklyne
iš LDD 7 Kuopos 
Susirinkimo

Gegužės

i . • i • - vienuoliai mvium.-u i mck/viiuj,
praplatinimui, yyskup.joe' s Sv „^'stipendijų, 
komitetui tremtiniams selp-,Kaip butų malohu juos sušelp
ti, sergantiems kunigams. ti Kuornet katalikas žmogus 
Bet lietuvių tautos reika- numiršta, praneškite per radio 
lams kolekta lietuviškose ir laikrašti, kad gėlės nepagei- 
bažnyčiose — neleistinas daujamos.”
darbas. Net Chicagos lie-J Kristus nei sakė nei pata-

10 d. Lietuvių 
Atletų Klubo name buvo 
LDD 7 kuopos susirinki
mas. Narių dalyvavo ne 
daugiausiai, bet gana svar
bių tarimų' padarė. Gegu
žės 30 ‘r 31 bus LDD šuva 
ziavimas Brooklyne. Nu
tarta surengti delegatų pri
ėmimui vakarienę. Ji bus 
gegužės 30, kaip 7 vakare, 
Lietuvių Atletų Klubo na
me, 168 Marcy Avė. Va
karienei bilieto kaina $2. 
Tuos, kurie manote daly
vauti LDD delegatų pasiti
kimo vakarienėj, prašome 
bilietus Įsigyti iš anksto.

LDD suvažiavimui 7 kuo
pa paskyrė iš iždo $105. 
Delegatais Į suvažiavimą iš-

ir jie skaito kartais musų 
Lietuvių Darbininkų Drau
giją—komunistine draugi
ja. Kad to išvengti, LDD 
7 kuopa siūlo pakeisti LDD 
organizacijos vardą.

Kuopos valdyba pranešė, 
kad atvykstantiems delega
tams i LDD suvažiavimą 
nakvynės parūpintos.

J. Brookiynietis.

SUSIRINKIMAI— 
PRAMOGOS

Brooklyn, N. Y.—Gegu
žės 22 d. Lietuvių Piliečiu 
Klubo salėj, 280 Union 
Avė., Dariaus-Girėno pa
minklo komitetas rengia 
prakalbas., Bus parodytas 
ir paminklui paruoštas pla

gėles

Iš Worcesterio 
Lietuvių Biznierių ir 

Profesionalų Tarpo

Kiek Brazilijoj MIAM1, FLORIDA

Yra Lietuvių

tuvių katalikų labdarybės rė s 
draugija tos privilegijos ne- apeigo 
gauna. Džiaugiasi, jei gau- sieiti 
na leidimą prie bažnyčios nesakė 
tokią kolektą padaryti.

Taigi ir BALF’as negali 
tikėtis, kad lietuvių kunigai 
savo bažnyčiose padarytų 
kolektą badaujantiems ir li
gų kankinamiems lietu
viams tremtyje esantiems 
šelpti.

Minętą sekmadieni prie 
Marauette Paiko lietuvių 
bažnyčios BALF’o veikėjai 
surinko $1,044. Žinoma 
tai nemaža suma. Bet pa
žymėtina, kad pernai, kaip

______ Brazilijon atvykusių
Worcestery yra Įsikurusi tuv^ dauguma gyvena 

lietuvių biznierių ir profe- Paulyje :
vartoti laidotuvių 

e. Be jų galima ap- 
Bet Kristus nieko 
nei apie mišias už 

numirusius; ypač nesakė
užpirkinėti mišias. Pagal 
Kristaus mokslą, kaip gė
lės, taip ir mišios įnirusiems 
nereikalingos. Kristaus 
mokslo šviesoje gėlių ir mi
šių aukos turi būti skirtos 
labdarybei ir apskritai tau
tos gelbėjimo reikalams.

Butų Įdomu, jei Romos 
katalikų bažnyčios kunigai 
nurodytų vietą Šv. Rašte, 
kur Kristus Įsakė užpirkinė- 
ti mišias už numirusius. O 
juk Šv. Raštas yra visos

lie- 
Sao

mieste, priemies-
sionalų sąjunga, kuri nese-cluose 11 gadinamose vilo- 
nai turėjo metinį susirinki- Apytikriai, čia priskai- 
mą. Pirmininkas Vytautas'toma aPie 14’0w lietuvių. 
Skrinską atidarė posėdi ir PndeJU3 su Lietuvos užsie-

parapijos 1952 metų atskai-; krikščionybės, viso Kristaus 
ta rodo, uolieji parapijonys mokslo fundamentas. 
žvakių ir lempučių uždegto-, Kadangi Romos katalikų 
jimui bažnyčioje išleido bažnyčios kunigai taip ra- 
$4,588.17. Tai keturis sy
kius daugiau, negu badau
jantiems lietuviams sudėta.
Tai matot, i ką kunigai yra 
Įpratinę žmones. Kristus 
yra pasakęs, kad nei stik
las vandens paduotas ‘pa
vargėliui neliks be atlygini
mo. Bet apie žvakių ir lem 
pučių uždegiojimą nieko 
nesakė. Tai kunigu išmis- 
las. Ir Į tuos savo išmistas 
kunigai žmones Įpratino.
Kristaus Įsakymas šelpti pa
vargėlius, tarp Romos ka 
talikų kunigų yra paskuti
nėje vietoje.

Tą sekmadieni, kuriame 
prie bažnyčios buvo BALF 
veikėjų kolekta. parapijos 
leidiny “Nativity Parish

tina žmones užpirkinėti 
mišias už numirusius, tai 
Šv. Rašte tikrai turėtų bud 
vieta, kur Kristus Įsakė 
taip daryti.

Kovas.

pakvietė susirinkusius svar
styti sąjungos reikalus.

Iš susirinkusiųjų teko iš
girsti nusiskundimų, kad 
lietuviai nepaiso principo 
“savas pas savąjį” kuomet 
eina ko nors pirkti arba 
kreipiasi i profesionalus 
ieškodami kokio patarnavi
mo. Tą patį daro ir orga
nizacijos. Tačiau kai jos 
rengia kokią pramogą, tai 
tas principas eina pirmoj 
vietoj. Savo bilietus jos 
neša pardavinėt savo biz
nieriams ir profesionalams.

nio pasais atvykusius žydus 
ir rusus, “lituanų” skaičius 
čia gali pašokti arti 16,000. 
Beveik kita tiek jau yra ir 
čia gimusių lietuvių vaikų. 
Toliau nuo šio didmiesčio, 
provincijoj arba, kaip jau 
pripratom vadinti, Sao Pau
lio valstybės interiore, lie
tuvių dar yra 3-4 tūkstan
čiai. O kitose Brazilijos 
valstybėse mūsiškių paskli
dę nemažiau 5,000.

Tenka pastebėti, kad ša
lies sostinėje, Rio de Janei
ro, lietuvių skaičius neišei
na iš tūkstančio ribų, o ki-

Kodėl lietuviai nedaro tuose miestuose, kaip San- 
taip kaip žydai? Žydai da-!tos, Porto Alegre, Barretos

Gegužės 10 d. buvo Mia
mi Lietuvių Klubo susirin- 

|kimas nuosavam name, o 
t paskui piknikas.

Tą pačią dieną ir SLA 44 
kuopa turėjo susirinkimą, 

i kur buvo svarstomas klau
simas apie steigimą Flori
doj prieglaudos seneliams.

Klubo svetainė dar nėra 
visiškai užbaigta, bet rei
kalingiausi dalykai jau yra. 
Namas jau išpentytas iš 
lauko ir iš vidaus ir gražiai 
išrodo. Baras dar negata- 
vas, vos tik pradeda dirbti. 
Kai viskas bus užbaigta, tai 
bus ko pažiūrėti. Reikia 
dar kėdžių ir stalų, ir reikia 
dar kapitalo, bet turim vil
tį, kad iki rudens galėsime 
viską sutvarkyti.

Kai viskas bus užbaigta, 
tai parašysiu, kiek visa tai 
kainavo.

Klubo koresp.

C. K. Braze.

rinko: K. Bielini, S. Briedį, nas. Pradžia 8 vai. vaka- 
M. Blažienę, J. Buivydą. A. 1O. Įžanga nemokama. 
Sw«ngle, J. Rimavičių, F. Į —•—
Spūdi, B. Spudienę, V. Kai-; Baltimore, Md.—Vietinė 
veii ir P. Kriaučiuką. | Lietuviųt Draugijų Taryba

Išrinko delegatų pasitiki-Puošia ekskursiją Į Annapo- 
mui vakarienės komisiją :lli 24 gegužės, kur ruošia- 
B. Soudienę, P. Kriaučiuką, mos “Lietuviškojo Ąžuolo
M. Blažienę, J. Rimavičių. 
A. Svvingle. F. Spūdi >r J. 
Buivydą. Yra vilties, kad 
komisija suruoš neblogą 
vakarienę.
Siūloma
Vardas

Keisti LDD

LDD 7 kuopa vienbalsiai 
pasisakė, kad reikia LDD 
organizacijos vardą pakeis
ti. Nes dabartinis vardas 
—L i e t u vi u Darbininku
ta_______ ; uanacuc

ro kaip tik priešingai. Jie 
perka pas savuosius, o par
duoda kitataučiams. Ir to
dėl jų biznieriai ir profe
sionalai tarpsta.

ŽUVO 7 GYVYBES ; riais.-pasidaro. Tu^jarpu 
----- skiai*’biznieriai

Per užpereitą sekmadienį 
Naujoj Anglijoj žuvo 7 gy
vybės. Penkis žmones už-» 4
mušė automobiliai, o du 
prigėrė. Oras buvo labai 
karštas, 82 laipsniai, ir tūk
stančiai žmonių plakėsi Į 
bvčius.

mūsiškiai nizmenai ir pro
fesionalai skursta. Ir jeigu 
kuris lietuvis pasidarytų 
milionierium, tai mūsiškiai 
jo nekęstų, sakytų: lupikas, 
iš musų prakaito pralobo. 
Bet kai kitatautis iš musų 
prakaito pralobsta, tai nie
kas nieko nesako.

Pakalbinkime kaimynu* ir 
draugu* užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $4. 
------------------------------■-------

Ar nebutų laikas 
žmonėms susiprasti!

musu

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 ruhavojo 
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 vėžy*. Šiomis dienomis buvo pasklidusi tini*, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, ka* ut
im* jo vietą, kai giltinė j j nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliai*. 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 oent. fJaunama “Ke-

knygyne:

KELEIVIS
27. Mas*.

Tiesa, musų sąjungos na
riai nesigina, kad ir iš jų 
pusės gali būt klaidų ir ne
tikslumų. Bet tokios klai
dos yra išimtis, o ne bendra 
taisyklė. Ir jeigu kuris biz
nierius ar profesionalas ne
tinkamai elgiasi, tą reikėtų 
musų susirinkimuose išaiš
kinti ir kaltininką Įspėti, 
kad nekenktų pats sau ir 
kitiems lietuviams negadin
tų vardo.

Šių metų valdybon išrink
ti šie asmenys:

Pirm. V. Skrinską,
Vice-pirm. J. Ciunys,
Ižd. J. Bačinskas,
Sekr. J. Matulevičius.
Board-direktoriais išrink

ti: lg. Pigaga, J. Kiela, M. 
Činskis, J. Andrius, K. Ja- 
kimaitis ir J. Lozoraitis.
| ’ Kel.” Korespondentas.

(su Frigorifico Anglo), lie 
tuvių tėra tik po kelioka, po 
kelias dešimtis.

Lietuviai ūkininkai ku
riasi.- arti gelžkelių stočių, 
pa vieškeliais,^'-"ftetoli * jriięs-; 
telių. Kiek jų yra, neži 
rome. Kalkuliuojant pa
gal laikraščių skaitymą, 
prisilaikant mieste gyve
nančių skaitytojų proporci
jos, turėtų būt bent 6-7 tūk
stančiai. Bet jokių tikslių 
skaičių surinkti lig šiol ne
pavyko dar niekam.

Lietuviai, kaip tautinis 
vienetas, savo kultūrinėj 
veikloj viešai pasireiškia 
tik Sao Paulio ir Rio de Ja
neiro miestuose. Kadaise 
savų organizacijų lietuviai 
turėjo ir Frigorifico Anglo 
ir Porto Alegre mieste. Per
nai grupelė Pavanos lietu
vių buvo pradėjusi duoti 
lietuvišką radijo pusvalan
dį, bet greit nutilo

Lietuvos vidaus reikalų 
ministerijos duomenomis, 
iki karo pradžios Brazilijon 
iš Lietuvos išvyko arti 26,- 
000 piliečių. Vėliau, jau 
po karo, Braziliją pasiekė 
dar keli šimtai lietuvių. Dari 
būrelis yra atvykusių su 
Lenkijos ir kitų šalių pa- 
SH1S.

—Brazilijos “Žinios.”

WILKES-BARRE, PA.

Draugija—labai 

komunistinių organizacijų 
vardus. Juk jie turi “Lie
tuvių Darbininkų Susivieni
jimą,” “Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Lite r a t u r o s 
Draugiją.” Daugeliui žmo
nių tie vardai neatskiriami

KONGRESMANAI KELIA 
SAU ALGAS

Apeigos.” Be to, ekskursi
ja yra pakviesta pasisve
čiuoti State House kamba
ry pas gubernatorių Mc- 
Keldiną. Bušai ir automo
biliai išvažiuos nuo Lietu
vių Salės, 851 Hollins St., 
9:50 vai. ryto.

New Haven, Conn.—Vie
tinė SLA kuopa rengia ban
ketą 24 gegužės Lietuvių
Svetainėje, 243 Front St.

* _ .__
Anscnia, Conn.—Gegu

žės 24 d., 6 vai. vakaro, pa
rapijos salėj Įvyks SLA 66 
kuopos metinis banketas.

BOMBOS LIETAUS 
NEPADARO

Kadangi

Ser.ato teisminis komite 
tas siūlo priimti bilių, ku
riuo reikalaujama visiems

paminėjimas "arV™s 'gkelti
algas iki $2o,000 metams. 
Dabar jie gauna po $15,- 
000. Kai darbininkai

aminejom Motinos Dieną
Lietuvių Progresyvio Klu

bo surengtas AĮotinos Die
nos
pavyko. Svečių turėjom net 
s Philadęlphijos, tai Čiur-

ši pavasarį la
bai daug lyja ir nuolat 
siaučia audros, tai žmones 
pradėjo kalbėti, kad dėl v> 
sa to yra kaltas nuolatinis 
atominiu bombtf sprogiui* 
mas Nevados valstijos dy
kumose. Bet New Yorko

pa-'meteorologijos biuro virši- 
tai tankas Christie sako, kadlionis su savo draugais. Ir ... . ...

bendrai, vakarienėje daly-i’ ei},'a . c^n,
v™ !kvla triukšmas; bet Kai

sau
vavo daug gražios publikos,ikvla tUukfmas; bet kaii pcn atominės bombos lietaus
kuri su pasitenkinimu klau-į^'?"31 kella ?»“. nepadaro ir audn, nesuke-

1000 1 metus, tai niekas ne- ha. Oras pnklauso nuosėsi vakaro programos. Juo 
zas Sauliunas pasakė tinka
mą šiai progai prakalbėlę; 
V. Valiukas padainavo so
lo, o M. Stanislovaitienė pa
sakė monologą “Užkabins- 
kienė.”

Toliau, svečiai linksmi
nosi prie muzikos dainuo
dami liaudies dainas.

Tai yra vienintelis klu
bas, kuris čia vis surengia 
motinoms pagerbti vakarė
lį su dovanomis.

Korespondentas.

NACIONALIZAVO ORO 
LINIJAS

Indijos parlamentas nu
tarė nacionalizuoti oro susi
siekimo linijas, kurios iki 
šiol buvo privatinėse ranko
se. *

SUTARTIS SU ISPANIJA

ir

protestuoja. -aulės.

AR PAŽĮSTAT ŠITĄ VYRUKĄ?

Ar žinot, kad tas vyrukas margais marškiniais? Tai 
Windsoro kunigaikštis, buvęs Anglijos karalius, kuris dėl 
moteriško andaroko neteko sosto. Jis čia parodytas ark
liu lenktynėse West Virginijoj. Daugiau panašus j bomą. 
negu į karalių.

Pakalbinkim draugu* 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metam* $4

Washingtono politikieriai 
kalba, kad tarp Amerikos ir 

llspanijos greitai busianti 
padaryta sutartis.
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Svarbus Darbai Darže ir Sode

Dabar Laikas purrkiti Vaismedžiu*
Tokius augalus pašalinkit 
iš daržo ir pašalinus neju 
dinkit tuojau sveikų, nes

—Tegul bus pagarbintas, kuose ir jų akys labai pn- 
vaike! prato prie žalios spalvos. O

—Labas, tėve! Šiandien kadangi žmogus yra kilęs 
tu išrodai geram u£>e. iš beždžionės, tai ir jam la-

—Jes, vaike, radau ant bai maloni žalia miško 
stryto kvoterį, tai bematant spalva, kurioje gyveno jo 
ūpas ir geresnis. O jeigu protėviai, po medžius besi- 
dar vienas kvoteris, tai ir karstydami.
dainuot galėčiau.

—Man tai nelabai
prantama, tėve.

—Kas nesuprantama? 
—Kaip kvoteris gali

keisti žmogaus ūpą.

—Kaip tai, Maike. ką tu
su- čia nori pasakyt 

iš monkės išsivystę
ar. o kad as

—Neįsižeisk, tėve. nes 
beždžionė nedaro jokios 
(sarmatos žmogui. Ji gyve
na sau laisvai, nieko neap- 

akiau. kad is tų didelių-gaudinėja, nesikolioja

pa-: 1

—Matai, vaike, ar aš ne-

l-r n nnuvgų,
rue-»«VU -•L-mt m C'rvciivci, riQ71t.

tu ■
Iirrt įmaiva. n ip L: a rr xnv nam

Jau kiek tu jų ko nepavydi, su nieku nesi- 
o dar nežinai,'muša į,- jaj nereikia nei

ko nėra. 
perskaitei, 
kad 
gerą
lą alaus, kas labai gerai nu-lgajj būt labai gražus pavyz- 
teikia žmogaus ūpą. {dys kiekvienam parapijo-

—Bet man toks ūpas ne-įn*ui.
patinka, tėve. j —Na. tavo giliukis. Mai

—Na, tai koks tau patin-jke. kad aš šiandien gerai

tdirci, u u«*i nedumi, j muša, ir jai nereikia nei po- 
už kvoterį galima gautįiįcįj0St nej kunigų, nei ka- 
snapsą ir didelį stik-: įėjimų. Vienu žodžiu, ji

Vaismedžius reikia kelis 
artus apipurkšti tam tik

rais nuodais, kad vaisiai 
nesukirmytų. Pirmą sykį 
reikia purkšti pakol lapai 
dar ne’šsprogę. Antru kar- 
u reikia purkšti kaip tik 

pasirodo žiedų pumpurai, 
bet žiedai dar neatsidarę. 
Trečiu kartu purkščia tuoj 
medžiams peržydėjus, kai 
tik pasidaro vaisių užuo
mazgos. Taigi dabar kaip 
tik laikas trečiam purški
mui.

Ypač svarbu yra apipurk
šti obelis, nes jeigu to ne
padarysime, susilauksim su
kirmijusių vaisių. Ir purk
šti reikia tuojau, nes bus 
jau pervėlu, kai vabalai 
pridės kiaušinių į mažus 
obuoliukus. Tuomet jau 
obuoliai vistiek kirmys, nes 
iš kiaušinių išsivysto vikš
rai, kurie augdami 
obuolio vidurį.

Geriausis tam tikslui nuo
das yra Arsenate of Lead.
Parsiduoda geležų ir sėklų 
krautuvėse, miltelių pavi
dale. Svaras kainuoja 29 
25 centus. Vieno svaro mil 
telių užtenka padaryti 50 
galionų skiedinio purškimui. 
Kam tiek daug nereikia, 
galima pasidaryti 
dedant pusantro 
miltelių vienam 
vandens. Patartina įdėti 
apie 3 šaukštus gesintų kal
kių kiekvienam galionui, 
kad nepakenktų jauniems 
lapams. Geriausia yra kal
kės sumaišyti su nuodais 
sausai, o paskui įpilti tru
putį vandens ir gerai ištrin
ti. kad nebūtų šmotelių. 
Tuomet praskiesti daugiau 
ir. pagaliau, supilti viską i 
vandenį.

Purškimui reikalingas t»m

galit užkrėsti.

Bulvių Ligos

Bulvės turi labai daug Ii 
gų, bet daugiausia prasipla
tinus yra taip vadinama vė
lyvoji rudis (late blight), 
nes ji užpuola bulvėnojus 
jau baigiant jiems augti, 
v «sų pirma ant lapų pasiro
do vandenėti šlakai, paskui 
lapai pajuosta ir bulvėnojai 
nudžiusta. Bulvės supusta 
žemėj, arba nukastos. Ko 
vai su ta liga vartojami cop- 
per-lime milteliai, kuriais 
bulvėnojus reikia apdulkint 
pakrutant iš reto audeklo 
pasiutą maišiuką, arba

sunku ir namie pasidaryt, i 
Reikia užmerkti paprasto 
tabako lapų arba cigarga- 
lių ir pamirkyti kelias die
nas. Paskui pavirinti, kad 
pusė vandens nuvirtų, ir tuo 
karštu viralu užpilti ant ne
gesintų kalkių. Kalkės su
byrės į dulkes. Kai išdžius, 
galima dar patrinti, kad ne
būtų šmotelių, ir milteliai 
bus gatavi daržovėms dul
kinti.

Dulkinimui imama labai 
reto audeklo arba marlės 
(cheese cloth) ir surišus 
juo miltelius pakratoma kur 
reikia.

MARGUMYNAI
“Rusiška Ruletė’

DULLES EGIPTE

Vaizdelio viduryje matosi Jungtinių Valstijų užsienio rei
kalų ministeris Du lies, kuris dabar yra nuvykęs Egiptan 
nesusipratimų gydyt. Tie “nesusipratimai,” tai egiptėnų 
nusistatymas išvyti iš Egipto anglus.

pa-

Karts nuo karto girdime, 
kad toks tai žmogus “ban- 

Da dė rusišką ruletę” ir žuvo.
purkščiant bordeauz skie-p^P atsitiko su jaunu, 21 

įįk įmetu kareiviu, Korėjos ka
ro veteranu Russel Taylor, 
Bostone gegužės 6 d.

diniu.
bulvės
colius
vaistas
ja bulves 
kitų ligų.

Tas daroma kaip tik 
paauga kokius 4-6 
nuo žemės. Šitas 
paprastai apsaugo

ti- nuo daugelio

Kartais bulvės būna labai 
šašuotos. Tas pareina arba 
nuo šviežio mėšlp, arba nuo 
tam tikrų bakterijų. Kai 
bulvės pasodintos, su ta li
ga kovot jau pervėlu. Prieš 

duodama akrui 
žemes 300-400 svarų sieros 
miltelių arba bulvių sėklas 
reikia pamirkyt aštriam 
skiediny. Tam tikslui var
tojamas paprastas anglų 
kalboj vadinamas corrosive 
suklimate.

mažiau, sodinimą 
šaukšto 

galionui

Kodėl

nirrti

tikras purkštuvas. Jeigu i
pursRaią 
purškalas 
apų
kis.

įdėsi: muilo, tai 
geriau kibs prie 

ir ilgiau ant jų laiky

KAIP LINGVISTAI IŠMOKSTA
PO PENKIASDEŠIMTS KALBŲ?

fvlinu, o kitaip, tai butų 
šlėktai. Dalibuk. žiebčiau 
per marmuzą !

—Maatu. kad jau tu pra
dedi pykti. tėve. Taigi lik

£ie~ sveikas. Pasimatysim kitą 
svk.

ka?
—Man daug geriau 

tinka gaidžio ūpas.
—Gaidžio, sakai?
—Taip, tėve, gaidžio, ku

ris ir be degtinės gali 
doti.

—Jes, Maike, gaidys ant 
šiukšlyno gali giedot ir be 
snapso; ak aš, mat, ne gai j BALF’o 
dys, tai man reikia išsiger
ti. Matai, ponas Dievas pa
saulį tverdamas padarė kai į 
kur misteiką. Gaidžiui da
vė geresnį balsą, negu žmo 
gui.

—Tu,
nes kai kunigas sužinos, ’1ando 7; 
tai apšauks tave bedieviu.

Pinavijų arba Bijūnų Ligos

Pinavijus užpuola viso 
kios ligos. Kartais jauni 
ūgiai nupuva palei žemę. 
Rudeniop lapai pradeda 
rusti ir puti. ypač lietingam

Gautos Aukos 
Per Balandį

Drabužiais

“Rusiška ruletė” nėras
joks žaidimas, bet idiotiš
kas rizikavimas. Ji “žai
džiama” šitaip: į šešių šo
vinių revolverio cilinderį 
įdedama viena kulipka, ci- 
linderis smarkiai , pasuka
ma, kad nebūtų žinoma, 
kokioj vietoj kulipka yra, 
revolveris pridedamas prie 
galvos ir gaidukas paspau
džiamas. Ar revolveris iš
šauna ar ne, priklauso nuo 
to. kur kulipka yra. Jei 
pasitaiko, kad kulipka yra 
vamzdyje, žmogus nusišau
na, o jei ne, jis gali juoktis 
laimėjęs “rusiškos į-uletės” 
žaidimą.

Tas idiotiškas rizikavi
mas primena kitą ne ma
žiau kvailą žaidimą,, vadi
namą “gegutės loterija.” Ją 
“žaidžia” du žmonės tam
soje: vienas turi revolverį, 
o kitas tamsoje sukukuoja 
ir slepiasi. Turintis revol
verį į “gegutės balsą” pa-

Daug kas mano, jog Eu
ropoj yra tiek daug visokių 
kalbų, kad visų jų žmogus 
neišmoktų per visą savo 
amžių. Bet iš tikrųjų taip 
nėra. Europoje vra tiktai 
5 gyvosios kalbos, o visos 
kitos, tai tik jų atžalos.

vis dėlto pagrindinių kalbų 
tarpe jai yra pripažinta pi
lietybės teisė. Mūsiškiai 
patriotai tuo labai dižiuo- 
jasi. Pavyzdžiui, Dr. J. T. 
“Lietuvos Žiniose” rašė:

“Lietuvių kalba, kaip viena
.... . . , ,, i penktoji Europos pagrindinėŠtai tos penkios kalbos, ku- kalba vra labai svarW 

remiasi visos pokal- „amajam ka|bų mokslui.
matikai ir sintaksei

riomis
bės:

(D
(2)
(3)
(4)
(5) 
Iš

gra
ir sintaksei; ji yra 

svarbi ir tuo. nes sena kaip lo
tynų ir graikų kalbos, o vyres
nė tūkstančiais metų už pran
cūzų. ispanų ir portugalų. Ori
ginaliu musų kalbos svarbumu 

Vl'a kilu- I)asa"l'° mokslui mes. lietuviai,
visos kitos dabar Euro- ‘‘'''TT. '*;>"<>, ,, išrinktieji. Del tos musu kal-poj vartojamos kalbos. . i._  • -r į, ,.. . .. , . .. bos originalumo priežasties ne-

Pavyzdziui, IS vokiečių ra tokio universiteto šveicari- 
kalbos yia išsivysčiusios joje ir Vokietijoje, kur neras- 
švedų, norvegų, danų, olan- tume profesoriaus, mokančio 
dų ir anglų kalbos. Todėl lietuviškai skaityti ir išversti, 
kas moka vokiškai, tas o kartais ir šnekančio. Kitų 
lengvai gali išmokti ir anas valstybių universitetai nors ma- 
kalbas. 'žiau kreipia dėmesio j lietuvių

Vokiečių, 
Rusų, 
Prancūzų,* 
Graikų, 
Lietuvių, 
itų penkių

sios
Nuvysta Agurkų 
Virkštys

Agurkai kaltais pradeda 
■jq j* tnuž.iai. tik štai

ga ima virkštys ir nuvysta. 
Tai bakterijos darbas. 
Agurkus ta bakterija už
krečia dryžuotas vabalas, 
grauždamas lapus arba 
virkštį. Taigi reikia nai
kinti tuos vabalus. Reikia 
dažnai pabarstyti jaunus 
agurkus copper-lime milte
liais.

Kita labai dažna agurkų 
liga yra taip vadinama mo
zaika. Ji sutraukia, surauk
si ėja lapus ir pačius val
ius. Vienas agurko galas 

būna išsivystęs gerai, o ki
tas susitraukia, užsiriečia ir 
neauga. Reikia 
dulkinti tabako milteliais, 
kurie angliškai vadinasi ni- 
cot’ne dust. Jie daromi iš 
gesintų kalkių ir tabako 
esencijos, bet geriau nu 
pirkti gatavų geležų ar sek
lų krautuvėj. Tie milteliai 
taip pat apsaugos agurkus 
ir nuo vytimo.

Iš rusų kalbos kilo lenkų, kalbą, bet šis tas kai kur gali-
cechų, slovakų, ukrainų, ma rasti ir "‘■'“visko juose." 

leidžia šūvį ir . . . arba pa-jserbų, chorvatų (kroatų), Bet bešališki kalbu tyri-
A _ •! 1 ________ T ’I*__________________________________ /________x_____ __ k . .taiko, arba nepataiko. Jei 
pataiko, “žaidimas” baigia
si ligoninėj ar kapuose, o 
jei nepataiko, tai žaidimas 
tęsiamas karčiamoje.

JUOKAI

cernogorų (montenegrų), nėtojai yra linkę manvti, 
bulgarų ir kiti slaviški dia- kad lietuvių kalba nėra pa
lėkta1. {grindinė kalba, o tik slavų

Su prancūzų kalba gimi-kalbos atskala. Ta liudija 
niuojasi italų, ispanų, por-.hendri žodžiai, pavyzdžiui: 
tugalų ir romansų bei ru-nosis, akis, ausis,' galva, 
munų kalbos. kraujas, vanduo, ugnis,

Nuo lietuvių kalbos yra sniegas, ledas, žemė—vis 
atskilusi latvių kalba (o slaviški
gal ir atbulai). imaį.

daiktų pavadini-
Aritmetika su Politika
Sovietų Rusijos teikiamai

ore. Tai taip vadinama 
Botričio liga. Parudusius 
lapus ir ugius reikia kuo- 
greičiausia pašalinti ir su
deginti. Augalus reikia pa
dulkinti sulphur-lime milte- 
iais. kurių galima nupirk

ti geležų krautuvėse.
Kitas pinavijų priešas, tai 

taip vadinama lemoino li
ga. Jos priežastis nežino 
ma ir to<lėl nėra jai vaistų. 
Virkštys susitraukia ir ne
žydi, o šaknys būna gum
buotos. Tokius augalus rei
kia sunaikinti, kad neuž
krėstų sveikų.

Trečia pinavijų liga. tai 
=aknų puvinys. .Jos prie 
žastis irgi nežinoma. Vie 
nintelis gydymas, tai iškasti 
kelmą, supuvusias šaknis 
pašalinti ir palaikyti kelias 
dienas lauke, kad šaknys 
apdž’utų. Tuomet vėl pa
sodinti.

Tomeičių Ligos

Tomeičių augalus dažnai 
užpuola lapų rūdys. Kad 
nuo to jas apsaugojus, rei
kia dažnai apdulkinti cop- 
perlime -milteliais. Gauna
mi geležų krautuvėse.

Kita tomeičių liga yra 
mozaika. Ją pagimdo to
kia bakterija. Lapai pasi
daro šlakuoti ir nebeauga

Taigi, mokėdamas šitas; Kai kas gali argumentuo- 
penkias pagrindines kalbas, ti, kad tuos žodžius slavai 
žmogus gali susikalbėti su galėjo pasisavinti iš lietu-

dažnai pa- paramaj pašiepti, Vengri 
joj pasidarė labai populia 
rus šitokis anekdotas:

Mokytojas pradinėj mo
kykloj klausia mokinių, ku
ris jų galėtų įvesti aritme- 
tikon politinį uždavinį 

Vienas vaikų pakelia ran
ką.

“Du ir du yra keturi, po
nas mokytojau.”

“Žinoma, tas visai teisin
ga,” pastebi mokytojas. 
Bet tame nėra jokios poli 

tikos.”
Pakelia ranką antras:
“Du ir, du yra šeši, ponas 

mokytojau.”
“Ne, tas neteisinga,” at

sako mokytojas. “Be to. 
čia nėra jokios politikos.”

Pakelia ranką trečias:
“Du ir du yra trys, ponas 

mokytojau, bet ačiū didžia
jai Sovietų paramai, pasi
daro keturi.”

Labai teisinga, labai ge
rai,” pagyrė mokytojas. 
“Aritmetika su politika.”

visa Europa. Nors 
gai visų kalbų jis

tikslin-tvių, o ne atbula'.
, , . ” nem°*į Bet šitokia nuomonė ne-
kės, bet girdėdamas kitus g|aiko kritikos. Gal balt. 
kalbant arba skaitydamas' džia; ir kįkak kuri( 
jų rastą galės beveik viską vena netoli

IŠ Connecticut valstijos 
svarai: iš Illinojaus, 104

. .... sv.; iš New Jersey, 225: iš leve, taip nekalbėk,,Xew Yorko Mary.
Massachusetts.

.. .... 147: iš Pennsvlvanijos, 176.-Neverma, vaike mi-iVis0 ,ab() , į14 s ,i,a. 
sios uz mano dusią iš kalno i)U£ju
jau užordeliuotos, tai vištai

kai

88

nu- i Pinigaistiek turės melstis, 
mirsiu.

—Iš tikrųjų, tėve,
šiandien gerame upe.

—Ju rait, Maike. Man 
kas sykis darosi vis links 
miau. Geras daiktas, 
ke, rast ant stryto kvoterį.

—O gal tai ne dėl to kvo• , — v t? Wtono, teve. , Ncw
—Tai dėl ko? )ohio

Gal dėl to, kad jau pa- Pennsylvania ................ 1,646.00
vasaris atėjo ir miškai pra- Seattlė, Wash.................. 10.00
dėjo žaliuoti. . Wiaconsin .......................... 15.00

—Gali būt, Maike, kad ir Hamilton. Canada ... 
tas teisybė. Man labai pa- Toronto. Canada .... 
tinka miškas. Ir pasakyk, b°s Angeles, duoklių.
Vaike, ką tai gali reikšti, Už visas aukas BALF’o 
kad žalias miškas taip trau- vąldyba nuoširdžiai dėkoja, 
kia žmogaus širdį?--------------------------------

—Tai yra veikiausia dėl “Keleivyje” naudinga 
to. tėve, kad beždžionės per daryti visokius 
milionus metų gyveno miš- bintus

Califomia
tu Connecticut 

VV ashington. D. C.
1.525.00 

lO.op 
332.50 
551 .00

Illinois 
Indiana

vai-' Marvland .................. 100.00
^Massachusetts .............. 177.00
Michigan ......................... 11S.00

Jersey
York

200.00 
803.25 
155.00

130.00
12.00
38.00

biznio »kel- 
o j iraus.

Geriausi Vaistai Daržo 
Sodo Ligoms

Visi vaismedžiai ir visos 
daržovės užsikrečia viso
kiomis ligomis. Nuo tų Il
sų yra visokių ir vaistų, bet 
nereikia visus pirkti. Cep- 
pcr-lime dust gali apsaugot 
daržą beveik nuo visų ligų. 
Jis daromas iš 20 dalių mė- 
lynojo akmenėlio ir 80 da- 
’ių gesintų kalkių. Mėly
nasis akmenėlis taipgi turi 
būt gesintas, nes kitaip su

degins lapus. Jeigu jo pirk 
>it, tai prašykit hydrated 
copper sulphate. Paprastoj 
anglų kalboj jis vadinasi 
“slaked blue stone.” Gesin
tos kalkės vadinasi hydrat- 
ed arba slaked lime.

Kitas geras vaistas, tai 
tabako milteliai, angliškai 
—nicotine du»t. Galima jų 
nusipirkt1 gatavų, bet

Kalendorius Išsibaigė

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

ne- nebesiųsti.

ne gy-
nuo lietuvių, ir

galėtų kai ką iš musų kal-
. . .. . x ... . i bos pasiskolinti; bet kokiuninku lingvistų (kalbinin-.bu<lu musgkė ka]ba ,ėtu

kų) paslaptis, kad jie ^turėti įtakos serbams, chor- 
mokę kelias pagrindines;

suprastr. 
Čia ir gludi visų moksli

.vatams, černogorams ir ki- 
, . . , ... itiems jugoslavams, kurie

ar daugiau jų pokalbių. {gyvena Balkanuose ir su
Gal teisingiau butų pasa-‘^etuva niekados nėra turė- 

k’us, kad iš viso Europoje'ii santykių? O betgi jų kal
via ne penkios, bet tik dvi,^08 tokių žodžių yra pilnos, 
pagrindinės kalbos, tai lo- Tai viena. Antra, slaviš- 
tynų ir graikų.. Jos iš tik- kom kalbom kalbančiųjų 
rųjų yra pagrindas visoms y,a ainie 230,000,000 žmo- 
kitoms kalboms, todėl viso-j1™!’ ° lietuvių su latviais iš 
se aukštesnėse mokyklose vi?o Vra tik apie 4,500,000. 
tos dvi kalbos ir yra moki-'Ar galima daleišti, kad 230 
narnos. Bet lotynų kalba mili°nų žmonių eitu skolin- 
yra skaitoma jau prie “ne- tis sau žodžių iš 4'2 milio- 
gyvųjų” kalbų, nes nėrano?
gyvos tautos, kuri ją varto- patyrimo mes žinom, 
tų. Ji yra pasilikusi tiktai kad visuomet mažesnis se- 
ant popieros. Taigi, kal-;ka didesnį, o ne didesnis 
bant tiktai apie gyvųjų kai- mažesnį.
bų grupes, lotynų kalbos Raudonas Pipiras,
gal ir nereikėtų maišyti.__________ ___

Nors mūsiškės kalbos šei-,
myna yra viena iš menkiau- Vienintelis būdas nugalėti 
šių, nes ji vartojama visai pagundą yra — pasiduoti 
nedideliame žemės plote, jai.. —Oscar Wilde.

kalbas, sakosi moką po 50



Nr. 20, Gegužės 20, 1953 KELEIVIS. SO. ROSTON Puslapis Penktas

Iš Tolimųjų Hawajų
Pavyzdingas Naujakuris
Senai pasakyta, kad Ame

rika yra laimės kraštas. 
Kas galima Amerikoj at
siekti, to negalima niekur 
kitur, ir čia duosim dar vie
ną įdomų pavyzdi. Henry 
Buddingh, olandų kilmės 
ūkininko sūnūs, Olandijoj 
baigęs inžinieriaus mokslą 
Delft Universitete, kupinas 
entuziazmo 22 metų jau
nuolis, l(į30 metais .atvyko 
Amerikon laimės ieškoti.

Jis apsistojo Oregon val
stijoj, nes ten randasi daug 
apsigyvenusių olandų tau
tybės žmonių. Kaip žino
ma, 1930 metais visam kra
šte siautė baisi industrinė 
krizė, darbo nebuvo gali
ma gauti nei už pinigus. 
Jaunas imigrantas atsidūrė 
sunkioj padėty, bedarbių 
eilėse. Pradžia gyvenimo 
Amerikoj buvo labai sunki, 
tiesiog beviltinga. Tačiau 
jis vilties nenustojo, nuola
tos ieškojo darbo ir ėmė 
kokį gavo; per tris mėne
sius vairavo sunkvežimį, ir 
vėl atsidūrė bedarbių eilė
se.

Išvyko į Washingtono 
valstijos miškus medžių kir
sti. Po kiek laiko ir ten 
darbai sustojo. Per porą 
mėnesių neturėjo jokio už
siėmimo. Mokslo turi, ener 
gijos ir sveikatos tun, bet 
be anglų kalbos—nors gy
vas žemėn lysk! Sistema- 
čiai lankyt’ mokyklą nėra 
išteklių. Pradėjo imti lek
cijas per laiškus (corres- 
pondence school). Mont- 
gomery Ward kompanijos 
katalogas daugiau jam pa
dėjęs išmokti kalbą. Gavo 
alaus bravore vietą kaip 
naktinis sargas. Vėliau įsi
gijo pastovesnį užsiėmimą 
popieros fabrike, prie che
mikalų. Buvo jau pramo
kęs kalbą, pradėjo geriau 
sektis, ir čia išdirbo 6 me
tus. 1936 metais atvyko į 
San Francisco, kur gavo 
darbą savo profesijoj, kai
po inžinierius.

1937 meta’s atvyko į Ha
vajus daryti bandymus 
cukrinių nendrių: kai būna 
išspaustas skystis, iš tų lie
kanų daiyti popierą. To
kius eksperimentus tūlos 
kompanijos daro ir dabar 
Bet Henry ilgai čia nesilai
kė. nes pamatė daug progų 
kitur ir šviesesnė ateitis 
vaidinosi jo galvoje. Gavo 
darbą cukraus pramonėje, 
iš pradžių kaip , paprasta? 
darbininkas, vėliau kaip 
fabriko inžinierius, ir čia 
jau turėjo progos parodyti 
savo talentą.

1943 metais Hach Hut- 
chinson Co. buvo priėjusi 
prie bankruto ir mažai bu-

gabesnius savo kompetito- 
rius, bet dar vis bandė lai 
kytis ir pagaliau priprašė 
šitą olanduką, kad jis imtų 
ir vestų jos biznį, kaip ge
riausia išmano. Jis apsiė
mė. Pats ėjo inžinieriaus 
pareigas ir vedė visą biznį. 
Per porą metų padarė mil
žinišką pažangą ir šiandien 
šita kompanija gerai gy- 

.vuoja. Ir nuo čia jau ne 
jis darbo, bet darbas jo 
ieško.

1944 metais j’s buvo pa
kviestas ir apsiėmė už biz
nio vedėją Kauai McBride 
Sugar kompanijoj; per me
tus ir šitą kompaniją jis pa
statė ant kojų.

1945 metais gavo tarny
bą Lihui Plantaition Co., iš 
pradžių už vyriausį inžinie 
rių, o 1950 metais už super 
intendentą, vyriausį fabri
ko vedėją. Ši kompanija 
yra viena didžiausių cuk
raus pramonėje. Henry 
Buddingh šiandien gauna 
algos per mėnesį $1,400; 
per metus $17,000. Ir'šian- 
dien jis geriausia žinomas 
žmogus visoj cukraus pra
monėj visame pasauly.

Iš TOLIMŲJŲ HAVAJŲ

Ihg. A. Jenkins. kuris rašinėja “Keleiviui” koresponden
cijas iš Pacifiko salų. čia yra parodytas su savo žmona, 
abudu havajietiškai pasipuošę gėlėmis per Gegužės Pir
mosios šventę.

kę. Visiškai 
straipsnyje yra nušviečiama 
ir pati Vasario 16 Gimna
zija. Mokinių gimnazijoje 
ir parengiamosiose klasėse 
šiuo metu yra ne ap’e 130, 
bet, kaip nekaitą spaudoje 
buvo skelbta, 191, be to, 
dar yra daugiau prašymų 
priimti į gimnaziją bei jos 
pradžios mokyklą. Bet gim
nazijoj visai lengvai galėtų 
būti 400 ar 500 mokinių. 
Juk mokyklinio amžiaus 
lietuvių vaikų Vokietijoje 
yra 1,500. Tokio mokinių 
skaičiaus dabar nėra dėl 
visos eilės priežasčių. Visų 
pirma, gimnazija, staiga au
gant mokinių skaičiui, ne
turėtų tiesiog pinigų juos 
išmaitinti ir vietos juos su
talpinti.

Antra svarbi priežastis, 
kad mokinių skaičius neau
ga taip sparčiai, yra kaip 
tik todėl, kad tėvai iš Vo-

kruvinų susikirtimų. Užvis dien Rusijoj darbininkai 
daugiausia kraujo išlieta •(ristų išeiti į gatves su lais- 
Rusijoje carų viešpatavimo vės obalsiais, jie butų pa-lkietijos vakarinių ir pietit i i i • i • i • • • ■*; • i • i*laikais. jskandinti kraujuose.

Kadangi pirmoji gegužės Filipinų salose yra priim
virto darbininkų kovos die- ta
na, tai senesnė jos tradicija pirmoji gegužės kaip darbi-

Jis turi kvietimų vykti 
Meksikon, Porto Rikon ir 
kitur dirbti už dvigubą al
gą. Bet jis vyksiąs į Loui- 
sianos valstiją, kur tūlas 
pramonininkas siūlo jam 
dykai pusę savo biznio—tik 
imk ir tvarkyk kaip geriau
sia išmanai pagal moderniš
kus metodus. Ta’ ve, ko 
naujakuris gali atsiekti 
Amerikoj.

Pirmoji Gegužės

Pirmoji gegužės diena 
Europoj, ypač Anglijoj, 
Prancūzijoj ir Vokietijoj,

Anglijoj ir Prancūzijoj pra
dėta minėti vien tik vai
kams mokyklose. ' Ir šian
dien vietomis vis dar ren
kama ‘‘gegužės karalaitė.”

Vėlesniais laikais Hitle
ris Vokietijoje ir Stalinas 
Rusijoj pakeitė tą jaunimo 
šventę žiaurios militarizmo

ir įstatymais laiduojama 
iarbi- 

tą dieną

nuo senų laikų HUVV

vistiek mums neaišku,- kam 
atiteks dabar perkami rū
mai ar dvaras, kai gimnazi
ja ’šnyks ii- kai, pagaliau, 
pati “krašto valdyba” išga
ruos?

Aiškindamas, kad Diep
holzo gimnazijai būtinai 
reikalinga geresnė apylin
kė, nes dabar ji “baluotoj 
vietoj,” p. Zunde apgailes
tauja, kad “Keleivio” 
straipsnio autorius neturi 
vaikų. Vadinasi, jeigu jis 
jų turėtų, tai suprastų, kad 
nauji rūmai gimnazijai 

ai tikrai reikalingi. Bet jeigu 
šitam re’kalui suprasti būti
nai reikia turėti savų vaikų, 
tai kodėl p. Zunde nepasa
ko mums, kiek vaikų turi 
nevedęs “tėvas” Bernato
nis, kuris rūmų “pirkimo su
tartį pasirašė”?

Pagaliau jis rašo, kad 
skelbdama aukų vajų, jo 
vadovaujamoji “krašto val
dyba” nenorėjusi aplenkti 
ne’ BALF’o, nei kitų orga
nizacijų. “Priešingai, ji pra
šė jas visas i talką.”

Bet kai ji pati kreipiasi 
į visas organizacijas prašy
dama “talkos,” kas reiškia 
pinigų, tai ji aplenkia 
BALF’o kontrolę. visi
pradės rinkti pinigus aplen
kiant BALF’ą, tai Ameri
kos lietuvių gvveniman bus 
nešama suirutė ir ardomas 
bendras darbas. Dėl to 
“Keleivis” daugiausia pro
testavo ir dabar pats p. 
Zunde parodo, kad musų 
protestas Buvo vietoje.

kareiv’nmis, bet vis to pro
jekto atsisakydavo, nes nu
mato, jog kareivinių bus 
pareikalauta kariuomenei.

“Ta gimnazija negali il
gai gyvuoti,” teigia straips
nio autorius. Ką gi, prana
šauti gali kiekvienas. Gim 
nazija tačiau gyvuos ir gy 
vuos tol, kol lietuviai jos 
norės ir ją rems. O tas no
ras ir pasiryžimas yra mu
sų tikėjimo į musų ir Lietu
vos ateitį laidas. Vargas 
mums, jei drauge su straip
snio autorium mes jo netek
tume. Kol kas, tačiau, dėl 
to baimintis nėra pagrindo.

Aukų vajų skelbdama, 
krašto valdyba nei BALE”o, 
nei kurios kitos organizaci
jos nemanė aplenkti. Prie
šingai, ji prašė jas visas į 
talką ’r tos talkos tikisi. 
Valdyba bus dėkinga kiek
vienai lietuviškai instituci
jai ir organizacijai, kuri 
paremia ir parems jos pas
tangas išlaikyt’ vienintelę 
lietuvišką gimnaziją Vokie
tijoje ir visame pasaulyje. 
Kaip jos, tos talkos rėmuo
se, paramą organizuos, yra 
jų dalykas ir valdyba į tai 
nesikiša. Vasario 16 Gim
nazija tai nėra ’r negali bu 
ti “jūsų” arba “musų.” Tai 
yra visų lietuvių reikalas.

Pr. Zunde,
PLB Vokietijos Krašto 
Valdybos Pirmininkas.

Redakcijos prierašas: Po
nas Zunde nori mus įtikin
ti, kad “Keleivy” buvo “ne 
teisingai” nušviestas Diep
holzo gimnazijos reikalas 
Dėja, jis mus 
Prieš pirkimą
naujų rūmų 
straipsny buvo 
argumentai:

1. Nauji rūmai gimnazi
jai nereikalingi.

2. Nea’šku, keno vardu 
tie rūmai perkami ir kam 
tas turtas
nazija išnyks.

3. Jeigu naujos patalpos 
gimnazijai ir butų reikalin
gos, tai amerikiečių aukos 
tam re’kalui turėtų eiti per 
BALE”ą, bet ne aplenkiant 
ji-

Ką gi Į tai atsako p. Zun
de? Jisai aiškina, kad rūmai 
perkami “ne atskirų asme 
nu, bet PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos vardu ii 
tos valdvbos nutarimu.”

•uų snč’ų nenori skirtis su 
savo vaikais, kai juos reikia 
siųsti net kelis šimtus kilo 

i rvtus, arčiau rusų 
Trečia priežastis, 
neturtas. Jie ne
apmokėti tolimos

..______  išlaidų, ypač to-
-Ikios šeimos, kurios norėtų 

į lietuvių mokyklą pasiųsti 
du ar net tris savo vaikus. 
Nors gimnazija iš gautų au
kų visokiais buda’s padeda 
ir kelionės išlaidas apmo
kėti, bet ji negali tuo tarpu 
apsiimti apmokėti kelionę 

Diepholzą iš visų Vokieti-

metrų 
zonos, 
tai tėvų 
Įstengia

ninku šventė, ir 
niekas nedirba.

Kadangi Havajuose yra 
laba’ daug filipiniečių, taijkelionės 
ir čia pirmoji gegužės pri 
imta švęsti. Bet, kaip ir 
Anglijoje, jau tik mokyklo
se jaunimas nutraukia pa
mokas ir renkasi auditori-

galios paradais, kur gatvė- joj, kuri išpuošta žydinčio
mis demonstruoja ne darbi-! mis gėlėmis, ir visi dalyviai
ninku minios su savo obal
siais, bet nuo galvos ligi ko
jų apsiginklavę kariai su 
naujausiais žmogui žudyti 
pabūklais. Pradžia tam bu
vo padalyta hitlerinėj Vo
kietijoj ; Rusija tą prakti
kuoja ir dabar. Jei šian-

pasipuošę gėlių vainikais— 
dainuoja, šoka. groja liau
dies melodijas, renka ir 

’’ vainikuoja gegužės karalai
tę. Šiame festivale šiemet 
ir mes turėjome progą da
lyvauti, kaip garbės svečiai.

A. Jenkins.

Vasario 16 Gimnazijos Reikalu

1
jos kraštų.

Gimnazija yra tvarkoma 
bešališkai direktoriaus, jos 
auklėtojų, pedagogų tary
bos ir tėvų tarybos. Niekas 
iš pašalinių jos nekontro
liuoja, bet tiktai PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba ir 
jos. švietimo inspektorius.
Jokių konfesinių skirtumų į 
nėra daroma.

neįtikina, 
gimnazijai 
“Keleivio“ 

pastatyti 3

Remkime BALF’ą

čiama kaipo pavasario ir 
pražydus’ų gėlių šventė. 
Tai buvo žaidimo, sporto, 
džiaugsmo ir jaunimui pa
silinksminimo diena. Žoly
nais išpuošdavo gyvenama 
trobas ir viešas sueiga? 
kur jaunimas linksminda
vosi, rinkdavo ir vainikuo
davo “gegužės karalaitę.”

Devynioliktojo šimtmečio 
pabaigoje Amerikos Darbo 
Federacija nutarė ir paskel
bė švęsti pirmą gegužės 
kaip darbininkų šventę—ne 
poilsiui, ne žaidimams, betj 
kovai už 8 valandų darbo" 
dieną.

Ta idėja buvo priimta 
Europoj, tarptautiniame so
cialistų suvažiavime, ir per 
daugelį metų darbininkai 
demonstruodavo gatvėmis, 
rinkosi salėse ir skelbė ko
vą jau nevien už 8 valandų 
darbo deiną, bet ir už ben
drą darbo žmogaus būvio 
pagerinimą. Valdančiųjų

“Atsirado Nauja Meške- 
straipsnio autorius “Ke

leivyje,” remdamasis, anot 
jo, “katalikų laikraščiuose 
pasirodžiusiu karštu kun. 
Lubino iš Vokietijos atsi
šaukimu,” daro apgailėti- 

inai neteisingds išvadas Va

rė”

sario v16 Gimnazijai namų 
įs’gijimo reikalu.

budai*” 
kad “juodojoje rinkoje ūž 
dolerį galima gauti dau
giau” yra mažų mažiausiai 
nevietoje. Gali būti vilčių 
oficialiai gauti aukštesnį 
kursą, iškeičiant dolerį į Vo
kietijoje Įšalusias markes, 
į ta’p vad. “sparmarkių”

n c imi ttratvt ule. ir Aiškinimas, 1—1 nau «to » Lr dilimo. Lr i nat

vo jai vilčių atsilaikyti prieš klasė priešinosi. įvykdavo

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

•‘KELEIVIS”
636 East Broadsray, South Boston 27, Mas*.

Namai gimnazijai užpirk
ti ne atskirų asmenų, bet 
PLB Vokietijos Krašto Vai- ,umu jr 
dybos vardu ir tos valdv-L;u.,‘•

gyventi baluotoje vietovėje 
nėra sveika, dėja, nėra 
“juokingas.” Kalbėti apie 
vokiečių jaunimą irgi nega
lima, nes vokiečiai jauni
mo čia nekoncentruoja, o 
karo reikalams šiose baluo- 
tose pastatytas aerodromo

<nm- B1,,_

kuisą. Tai gali būti daio- fcarejvjnes kaįp tik pavedė 
ma tik su Vokietijos valsty- Tal- np pirmas

Šiuo kreipiamasi į JAV 
Lietuvių Bendruomenės 
apylinkes, į jų vadovybes ir 
į visus lietuvius, Bendruo
menės vardu prašant remti 
BALF’o darbą iš viso ir 
pris’dėti prie BALF’o rink
liavų dabar.

JAV Lietuvių Bendruo
menė, kaupdama gyvąsias 
lietuvių jėgas pirmiausia 
lietuvybės išlaikymo veiki
mui, nesiima ir nenumato 
imt’s organizuoti šalpos 
darbą šalia BALF’o. Todėl 
nuo karo ir dėl sovietų oku
pacijos šiapus geležinės už
dangos atsidūrusių ir visko 
netekusių lietuvių šelpimui 
turėtų būti visaip stiprina
mas ir remiamas BALF’as.

JAV Lietuvių Bendruo
menės Laikinojo Organiza
cinio Komiteto prezidiumas 
mano, kad visi Amerikos 
lietuviai, ypač visi Bend
ruomenės idėjai pasišventę 
lietuviai, turėtų kiekvienu 
laiku, o labiausiai BALF’o 
vajų metu, gausiai aukoti, 
noriai talkinti rinkliavose 

kitais naudingais budais

tremtiniams. Tai ne 
atsitikimas, kad tremti 
niams parenkamos pač’os 
nuošaliausios ir netinka 
miausios vietos. Mes neži 
nome, kokiose sąlygose 
straipsnio autorius Ameri- 
<oje gyvena, bet esame tik
ri, kad jis nesutiktų net 
čiumpam laikui pakeisti to
mis, kuriose dabar gyvena 
vaikai Diepholze, ar leistų 
okiose sąlygose savo vai

kus gyventi, jei jis jų turi 
(gaila, iš jo straipsnio at
rodo, kad ne).

Bet, nežiūrint to, krašto 
valdyba v’sai nemano aiš
kinti perkėlimo reikalingu
mą vien klimatinėmis sąly
gomis. Visų svarbiausia ir 
būtina perkėlimo sąlyga 
yra ta, kad dabartinės ka
reivinės bet kurią dieną ga
li būti parei kalautos ka
riuomenės reikalams. Tada 
jau nebūtų laikas ieškoti 
karo sunaikintoje Vokieti
joje gimnazijai patalpų. 
Tada iš tikrųjų jos ateitis 
atsidurtų pavojuje. Kad 
jau laikas buvo tuo apsirū
pinti, rodo faktai. Išemi
gravus didesnei tremtinių 
daliai, Diepholzo kareivinių 
blokai ištuštėjo ir jie laiko
mi tušti, nežiūrint to. kad 
vokiečių įstaigos nežino, 
kur dėti vis naujų pabėgė
lių iš rusų zonos. Kelis 

j kartus vyriausybė projekta-

kuriam 
forma- 
kuriam

į tikslui pinigą’ bus naudoja
mi ir ar tas tikslas yra toks 
vertingas, kad butų duotas 
leidimas. Tokios dolerių 
sumos išmokamos visai ofi
cialiai per banką ir jų pa 
naudoj’mo kontrolė yra net 
didesnė, nes ir Vokietijos 
įstaigos stebi, kad sumos 
butų sunaudotos nurody
tam tikslui. Bet tai, kaip 
minėta, yra šiuo metu tik 
viltys, kuriomis butų neat 
sargu tvirtai remt’s. Vie
na, juk nėra aišku, ar ben
drai tokį leidimą pavyktų 
gauti, nes jį išsirūpinti gali
ma tik tuomet, kai pinigai 
jau yra JAV banke depozi- 
tuoti, o antra, nežin’a, ar 
iki to laiko, kol pinigai bus 
sutelkti, nebus bendrai tos 
lengvatos panaikintos. Jei 
dėl vienos ar kitos priešas 
ties tomis lengvatomis pasi 
naudot’ nepavyktų, tai na
mai atsieitų doleriais 75,- 
900 ir tą sumą. aišku, PLE! 
Vokietijos Krašto Valdyba 
turėjo imti vajaus pagrin
du. Kadangi pinigai kiek 
vienu atveju bus perveda 
mi dalimis, aukotojai kiek 
vienu atveju bus painfor 
muoti, ar gautas leidimas 
pervesti aukas aukštesniu 
kursu ir kiek pinigų gimna

bės banko leidimu, 
gauti reikia didelių

bos nutarimu. Taip pat! 
krašto valdybos nutarimu, 
pirkimo sutartį pasirašė, 
kaip krašto valdybos įgalio
ti atstovai, pirmininkas Pr. 
Zunde ir krašto tarybos na
rys Tėvas A. Bernatonis. 
Juridiniai visai nesvarbu, 
kas yra įgaliotas sutartį pa 
sirašyti, nes sutartis suda
ryta ne asmenų, bet organi
zacijos. šiuo atveju Lietuvių 
Bendruomenės Vokietijoje.

Namų. su 6 ha sklypu 
sporto aikštėms, daržams ir 
pan., kaina yra 185,000 
DM; prie to prisideda 12,- 
500 DM notariato, makle
rio ir kitų pirkimo išlaidų. 
Jų pritaikymas gimnazijos 
reikalams. įrengimas ir pa
pildomo inventoriaus įsigi
jimas atsieis, statybininkų 
apskaičiavimu, maždaug 
100,000 DM. Tuose rūmuo
se tilps 200 mokinių bend
rabutis, bus Įrengta 11 kla
sių, salės, patalpos 11 mo
kytojų, sargo, ūkvedžio, 
raštinės, mokytojų ir direk
toriaus kambariai ir tt. Kas 
bent šiek tiek nusivokia 
statybos ar gatavų pastatų 
kainose, tam bus aišku, kad 
300,000 M D tokiam objek
tui tikrai nėra didelė suma.

Tvirtinimas, kad “dole
rius Vokietijoje galima

Bet kas yra ta “PLB Vo
kietijos Krašto Valdyba”? 
Tai Pasaulio Lietuvių Ben
druomenės skyriaus valdy
ba. Ta bendruomenė ,ka’p 
ją žinom Amerikoje, nėra 
i nkorporuota organ izaci ja, 
ne juridinis asmuo. Tai 
vargiai apčiuopiamas daik
tas. Ar Vokietijoj yra ki
taip?- Ar tenai jos vadina
ma “krašto valdyba” turi 
juridines teises?
Zunde to nepasako. Taigi,! 
nežiūrint visų jo aiškinimų.

zijos namų fondui yra įplau- vo pasinaudoti tuščiomis

ir
remti nelaimingųjų ir iš sa
vo tėvynės ištremtųjų lietiT- 

Ponas'viu • šelpimo darbą.
JAV LD LOK’o 

Prezidiumas.

TAFTAS AIŠKINA BIUDŽETĄ

Senatorius Taftas sako laikraštininkams, jog preziden
tas Eisenhoueris yra uusiMatys mažinti valdžios išlaidas, 
kad 1951 metais hutų galima jau subalansuoti biudžetą.
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Permaina Vyro Gyvenime
Nesenai Moterų Skyriuje tai už niekus supyksta, jų 

tilpo straipsnis apie permai- J nuotaika greitai ir be mato- 
ną moters gyvenime. Kad mos priežasties keičiasi. I 
tokia permaina yra neišven-* Dažnai užeina galvos Jau
giama, visi žinome. Kaž-;smai, trumpi svaiguliai, 
LnHčl žmnnčs dažnai nrisi- skausmai krutinėję (kartais 

per klaidą palaikomi širdies 
liga), kraujo supludimas 
galvon. Pablogėja regėji- 

atėjus įvyksta panaši per-* mas ir girdėjimas. Dažnas 
maina. Ji taip pat yra ne-[vyras permainos metu ken- 
išvengiama, ir vyrai jos me- čia nuo nemigos. Naktimis 
tu patiria daug nemalonu-'pila šaltas ar karštas pra- 
mų ir sutrikimų. Apie per-: kaitas.
mainą vyro gyvenime ir

kodėl žmonės dažnai prisi 
mena permainą moters gy
venime, bet visai užmiršta, 
kad ir vyro gyvenime laikui

moterims pravartu žinoti.

Permaina moters gyveni
me prasideda tada, kai ji

Permainos metu vvras •>
netenka savimi pasitikėji
mo. Permaina iš jo atima 
daug fizinių ir moralinių

nebegali gimdyti vaikų. jėgų. J is jaučiasi nuolat 
Kadangi vyrai vaikų ne-lpavargęs, nusilpęs, prislėg- 
gimdo, tai jie mano, kad tas, jam sunku daryti spren
savo vyriškumo niekad ne
nustoja. Toks Įsitikinimas 
yra visai be pagrindo. Tie
sa, būna atsitikimų, kad 
70-80 metų seniai susilau
kia vaikų, bet tas faktas 
nieko bendro neturi su “vy
riškumu.” Atėjus laikui, 
vyro vyriškumas nusilpsta 
ir prasideda permaina jo

dimus, sukoncentruoti min
tis, be to, dažną vyrą kan
kina virškinimo sutrikimai 
ir visokios vidurių ligos.

Kai kurie vyrai nepajun
ta, kad pas juos atėjo per
maina—taip lengvai ji at 
eina ir praeina. Bet daug 
vyrų tą permainą sunkiai

. n 1 . . . pergyvena. Be to, jie savo
gyvenime. Gamta tuo at- f , . .
. . .... . * irzlumu, piktumu ir nervin-
zvilgiu nepagailėjo nei vy- ’.f , . -,’ilgiu nepagailėjo 
ro, nei moters, ir abiem už
dėjo tam tikrą ribą.

Tiek pas vyrus, tiek pas 
moteris “gyvenimo permai
na” reiškia, kad organiz
mas jam skiltus uždavinius 
atliko (arba bent turėjo pa
kankamai laiko juos atlik
ti), ir tam tikri organai, su 
rišti su vaikų turėjimu, pra 
deda nusilpti. Tų organų 
nusilpimas atsiliepia į visą 
organizamą, nes lytinės 
liaukos pradeda mažiau ga 
minti hormonų (tam tikrų 
syvų), nuo kurių pareina 
žmogaus lytinis pajėgumas.

Kada pas vyrus praside
da permaina, sunku tiksliai 
pasakyti. Tai priklauso nuo 
atskiro žmogaus ir nuo to, 
kaip jis gyveno. Bendrai 
imant sakoma, kad vyrams 
permąina ateina 5, ar 10 
vėliaii, kaip moterim.

V- *- 'gurnu prikankina savo žmo-

Kuo permaina pas vyrus 
apsireiškia? Pirmiausia pa
sikeičia jų išorė. Užėjus 
permainai, daugelis vyrų 
pradeda storėti ir užsiaugi
na pilvus. Sąnariai neten
ka lankstumo ir judrumo, 
stovyla suglemba. Kaip ir 
moterų, taip ir vyrų nervai 
tuo metu labai pakrinka. 
Vyrai pasidaro irzlus, grei-

nas. Būna ir tokių atsitiki
mų, kad vyro nervai tiek 
oakrinka permainos metu, 
kad reikia kreiptis į nervų 
specialistą.

Kaip visų tų nemalonu- 
j is v engti ? . i*iii i ii ji ,

gyvenimo faktus reikia im
ti tokius, kokie jie yra. 
Gamta jau taip yra patvar
kiusi, kad atėjus laikui or 
ganizmas pareikalauna po
ilsio ir atsisako vykdyti 
tuos uždavinius, kokius 
gamta jam uždėjo jaunys
tėje. Tą reikia priimti kaip 
savaime suprantamą daly
ką, duoti kunui daug poil
sio, stengtis nepervargti, 
negalvoti apie nemalonius 
dalykus, daug būti gryna
me ore, nevalgyti daug rie
balų ir stengtis daugiau 
sportuoti. Be to, žmonos 
turėtų suprasti savo vyrus, 
žinoti, kad pas juos įvyksta 
tai, ką jos anksčiau pergy 
veno, todėl dėl vyrų ner
vingumo ir piktumo turėtų 
nesijaudinti, viską priimti 
ramiai ir šaltai ir savo gera 
nuotaika bei švelnumu pa 
dėti vyrui pergyventi tą 
sunkų laikotarpį.

BANDO SIRDIES-PLAUCIŲ APARATĄ

SS/: žė-į. '

Žvingilų Petras.

Cecelia Beveloz, 18 mėty mergaitė (dešinėj), yra pirmuti
nė pacientė Philadelphijos ligoninėj, kuriai bus daroma 
širdies operacija su naujo aparato pagalba. Tas apara
tas yra sukonstruotas specialiai širdies ir plaučių operaci
joms.

REPETICIJOS KARALIENĖS VAINIKAVIMUI

Aukštos Anglijos leidės mokinasi kaip elgtis per karalie
nės Elzbietos busimąjį vainikavimą.

Ką Sako Kunigai mykolis-. 
Apie Moteris

Jštaigingame Bostono, 
viešbuty, Hotel Statier/ 
anądien buvo susirinkęs ka-

Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

(Tęsinys) [kiekvienam rodė, kokios
talikių moterų kongresas,! yieną naktį rusai labai’lu^es banditai jie buvo. 
kur du kunigai debatavo'smarkiai Vii-1 Dabar buvom pasiruošę
“Šių Dienų Moteries’ klau- ni išgąsdinti gyventojai fauti i kiekvieną, kurs plė
simą. Pačios moterys tuo- t,}<ui)inOgi išbėgti į kaimus,!^ namus ir buvo ginkluo- 
“ j-v ----- i *. q plėšikų netruko.se debatuose balso netuie- apjmtį panikos. Buvo aiš-
J°’_ ai®KiU0 ku, kad vokiečiai nebepajė-
‘tėveliai, kurie su moterį- atlaikyti rusu spaudimo, 
mis, rodos meno bendro Rai rusai dar kartą pakar_ 
netUU, ai bent nepii\ alėtų hnmhardjivimji vica
turėti.

Abudu jie kritikavo 
šių dienu

tojo bombardavimą, visa 
. !tvarka sugriuvo. Lenkų
11 geležinkeliečiai vieną ir tą 

, _ .. moteli, pačia valandą metė darbą
Jėzuitas Cantillon is Jersey.jr )atraukž į irias h. ma; 
City turėjo atsivežęs keletą' „.alllti„in darhininkai

smerkė

. . .-,nomagazinų viršelių su masi
nančiais merginų atvaiz
dais, ir rodydamas juos su
sirinkusioms moterims šau
kė:

"Žiūrėkit, štai, kaip šių 
dienų moteris parsiduoda 
komercializmui! Ji. duoda 
savo kūną vartoti biznio j 
skelbimams

tas.
Arklių gatvėje mums ke

lią pastojo lenkų bolševi
kai, bęt juos granatomis 
nubaidėme.

Didžiojoj gatvėj buvo 
kiek ramiau—mat ja pražy
giuodavo vokiečių dalinių 
likučiai. Giminią bute nie
ko neradau. Durys buvotraukinio darbininkai

patraukė Gardino link. Ju-į išlaužtos, aplinkui gulėjo 
dėjimas geležinkeliais su- Į išmėtyti daiktai, knygos,
triko. Visi keliai užsikim- Kaf„o, vs
šo, truko žmonių, kurie vai-

KO ČIA TAIP ILGU...
—Ko čia taip ilgu. ko čia taip liūdna?— 
Pageltę lapai tyliai šnabždėjo.
Nustebęs miškas paklausė vėjo:—
Ko čia taip ilgu. ko čia taip liūdna?—
Dangus blaivusis, lyg nusiminęs,
Lyg ko ilgėdams, žemyn žiurėjo, , 
Nustebęs miškas paklausė vėjo,
Paklausė beržas po jo auksinis:
Ko čia taip liūdna, ko čia taip ilgu—
Bet neatsakė jiems šaltas vėjas.
Tiktai prie miško staiga priėjęs 
Sparnu pamojo, lyg kardu ilgu.
Ir lapai žemėn nuo medžių krito. ,
Ir buvo liūdna ir buvo skaudu 
Klausyti medžių graudingą raudą,
Žiūrėt, kai žemėj lapeliai vyto. .
Danguj tuoj verkti tyliai pradėjo.
Ir žemės juodi skruostai suvilgo.
—Ko čia taip liūdna, ko čia taip ligų?— 
Nustebęs miškas paklausė vėjo.

K BINKIS,

Kitas tėvelis, jėzuitas 
Murphey, bandė neva ginti 
moterį, bet vistiek išėjo, 
kad ji neištikima vyro pati 
ir laužo duotą prie šliubo 
priesaiką. Štai jo žodžiai:

dvtų garvežius, reguliuotų 
judėjimą ir bendrai aptar
nautų traukinį. Be to, kaip 
juodas maras užplūdo besi
traukianti vokiečių kariuo
menė. Atėjo slapta infor
macija parengti Vilnių eva 
kuacijai. Keliai ir gatvės 
užsikimšo kariuomenės ve
žimais ir civiliais žmonė

didžiausia betvarkė. Matyt, 
jau ir čia buvo šeiminin
kauta banditų.

Labai vargingai prasimu- 
šėin Vilniaus gatvėm į už
miestį ir pėsti patraukėm į 
Lentvarį, šiaip taip sura
dom savo traukini ir dar tą 
pačią naktį žąsies žingsniu 
važiuodami pasiekėm Kau
ną.

zimais ir civiliais zmone-i TZ ... , ,.......................... . Kauna jau taip pat buvomis, bėgančiais iš Vilniaus.! - ... . ,
’ & apėmusi panika, v įeni pla

navo bėgti nuo rusų į Vo-Matydamas tokią netvar- 
Jeigu moterys parsiduo- pranešiau savo gijni-

da skelbimams, tai vyrai 
kalti, kad neduoda joms 
gana pinigų pasipuošti. Vy
ras veda moterį ir prižada 
jai visko. Bet po šliubo jis 
savo prižadą užmiršta. To
dėl negalima ir stebėtis, 
kad praslinkus penkiolikai 
metų moteris atranda, jog

nėms, kad Vilnius bus šią
nakt evakuojamas, ir kvie
čiau juos drauge su manimi 
važiuoti. Kito kelio nebu
vo, kaip susirasti pačiam 
.raukinį ir jį valdyti.

Partizanai prie Kaišiado
rių ir Žąslių išsprogdino ge 
ležinkelį. Vieninteliu liku-

,i myli piimut‘nį >a\o vai-ivusju keliu traukinys paa
kiną.”

Moterys pasileido juo
kais. Vienos kvatojo, kitos 
pradėjo ploti, lyg ir norė
damos pareikšti, kad t.dp 
ir reikia.

V čtpfeVo*

Maisto Kainos Nukrito 3%

kui traukinį valandomis 
važiavo vos mylią kitą. La
bai jau vargingai pasiekiau 
Lentvarį, tik 30 mylių nuo 
Vilniaus. Naktį rusai vėl 
skaudžiai bombardavo Vil
nių, ir man skaudėjo širdis, 
kad giminės tebebuvo mies
te. Vokiečiai negalėjo at-

Kaip Atsikratyti Junk. kad laikas labai grei- 
Viizi bfe£a> žiūrėk, kątik buvoNuo Įkyrių Žmonių:

Kiekvienam pasitaikė su
tikti žmonių, kurie yra la
bai malonus, mandagus, 
geri, bet turi vieną blogą 
ypatybę—daug plepa. At
rodo, kad kai pradeda kal
bėti, tai nežino, kur ir kada 
sustoti: kalba pusvalandį, 
kalba valandą, peršoka nuo 
vienos temos prie kitos, nuo 
vieno klausimo prie kito ir 
vėl iš pradžios pradeda. 
Kaip nuo tokių žmonių at
sikratyti jų neįžeidžiant ii 
nepasirodant šiurkščiu?

Jeigu daug kalbantį žmo
gų sutiksi kompanijoj ir jis 
prilips prie tavęs arba, pa
vyzdžiui, ateis pas tave kai 
tu esi užsiėmęs, tai geriau
sias būdas jų atsikratyti yra 
nepalaikant pokalbio. Leisk 
pašnekesiui numirti. Po 
formalių klausimų “Kaip 
einasi, kaip sveikata” ir tt., 
nieko neklausk. Į visus ple
pio klausimus atsakyk nie
ko nesančiais išsireiški
mais: “Žiūrėk kaip, argi, 
taip, taip,” ir pan. Svar
biausia yra—neduoti ple
piui temų, taip sakant, ne- 
užvesti pokalbio. Kai jis 
visas temas išsems, pats pa
sisuks eiti namo.

Jeigu koks malonus ple- 
pis atėjo į svečius ir nebe
nori išeiti, tai po pusvalan
džio ar valandos, kai kan
trybė pradeda išsekti, pasi
žiūrėk į laikrodėlį ir sude-

šviesu, o dabar jau vaka- 
įas. Jei tas negelbsti, atsi
stojus pataisyk sofos po- 
duškaites. Tai ženklas, 
kari šeimininkas po vizitoj 
nori aptvarkyti butą. Jei 
gu svetys ir į tai nekreipia 
dėmesio, iškratyk išnešus 
pelenines. Tai jau aiškus 
ženklas, kad šeimininkas 
nori baigti rūkymą. Dras
tiška priemonė yra atvirai 
porą kaitų nusižiovauti. 
Jeigu ir tai negelbsti, tai 
šeimininkė gali pakilti iš 
savo vietos ir atsistoti. Vy 
rui tuomet nepatogu palikti 
sėdinčiam ir jis taip pat at
sistos. Dabar svarbiausia 
neleisti plepiui vėl atsisėsti. 
Reikia greitai paimti jį už 
parankės, nuvilioti prie du 
tų. padėkoti už malonų ap
silankymą ir pasakyti labą 
nakt ''

Tokius patarimus, kaip 
nusikratyti plepančių' žmo
nių. duoda .Jertnifer’ Coftfcto 
'avo knvgoje “What;.fc<> 
When.” * A **

Darbo Statistikos Biuras 
praneša iš Washingt->no 
kad per 12 pastarų :ų n ė te
siu maisto k.tiint -
se nukrito •> < I . luiaė 
kainus imki n- •( . >langiui.,. 
Žemės ūkio ptod «stū' <it i 
gę 10 "r.

• « _

AUDRA SUGRIOVĖ 
MIESTĄ

I’žpereitą sekmadienį Ne- 
braskos valstijoj audra su
griovė beveik visą Hebrono 
miestą. Arti 100 žmonių 
sužeista.

Pakalbinkim draugus 
pažįstamus užsisakyti “Ke-Į 
leivj”. Kaina metams $4-

S t -Z-.
NUŽUDĖ ŽMONĄ• y *

Vaizdelio viršuje matosi 
Richard Fredericks iš Ix»s 
Aageles, kuris prisipažino po
licijai nužudęs savo žmoną 
Ruth. Apačioje yra Mary 
Ferrero, kuri atpažino nužu
dytąją moterį.

»»)

sistebėti, iš kur rusai staiga 
gavo lėktuvų ir tokių gink
lų, kokių iki šiol nebuvo 
vartoję.

Kitą dieną nutariau vėl 
irtis i Vilnių ir pasiimti gi
mines. Prie mano garve
žio prisijungė keletas lietu
vių karių ir nedidelis liku
tis mano buvusios sargybos 
—parašiutininkų. Šalmuo
ti, ginkluoti automatais 
vargais negalais iš Lentva-j^'ti 
no dasimusem iki Vilniaus. 
Gatvėse ėjo partizaninės 
kovos. Nežinia iš kur išdy
go bolševikų simpatikai, 
enkų partizanai ir, be to, 

banditai, kurie naudojosi 
karu kaip priemone pasi- 
lėšti. Gatvėse pyškėjo šū

viai ir gulėjo išblaškyti vy- 
’*ų ir moterų lavonai. Jais 
niekas nesirūpino. Mes slin
kome iš gatvės į gatvę, pa- 
iruošę vartoti prieš bandi- 
us automatus ir slapstyda- 
Tiiesi už kiekvieno namo.

Netoli Aušros Vartų iš
girdome tris šuvius ir siau 
bingą moters riksmą. Už
bėgęs už kampo pamačiau 
vaizdą, kurio niekad neuž
miršiu. Gatve bėgo unifor 

rs» muotas lietuvis geležinke 
ietis su žmona ir dviem 

vaikais ant rankų. Iššokę 
trys lenkai juos sulaikė 
Vienas jų, nutvėręs apie tri
jų metų vaiką už kojų, tėš- 
kę jį į sieną. Nelaiminga 
motina, nutvėrusi antrąjį 
vaiką, pasileido bėgti, o tė 
vas iš paskos, juos dengda
mas, bet banditai paleido 
seriją šūvių. Pats nepaju 
tau, kaip paleidau į bandi 
tus automatą. Jie sukrito 
ant gatvės, o ant rankovių 
užrišti raudoni kaspinai)

kietiją, kiti skubiai raišiojo 
daiktus rengdamiesi bėgti į 
kaimus, dar kiti, netekę 
galvos, bėginėjo po miestą 
ir gaudė gandus.

Kai kurie, daugumoj jau
nimas, rūpinosi gauti iš vo
kiečių ginklų ruošdamiesi 
eiti į miškus ir ten rusams 
priešint’s, nes tikėjosi, kad 
po trumpo laiko vokiečiai 
surinks jėgas ir atmuš ru
sus. Pagaliau, nejaugi An
glija ir Amerika leis rusams 
okupuoti visą Europą. To
kios minties niekas nenorė
jo daleisti, ir visi, kurie bė
go (nesvarbu kur—į kaimą, 
į miškus ar į Vokietiją) ma
nė, kad rudeniop vėl sugrįš 
kiekvienas į savo namus.

Vargais negalais susiri- 
šau su Ryga. Iš ten gavau 
įsakymą vykti į Šiaulius. 
Esą, ten gausiu traukinį, 
naujus darbininkus ir turė
siu sutvarkyti nuplėštus lai
dus. Samprotavau, kad į 
Rygą ateina tikra informa
cija apie esamą padėti, tai- 

.u‘ gi, kad dar įmanoma laiky
kis. Tuo bandžiau save ra-

Prieš važiuodamas į Šiau- 
įus, užsukau Kaune į savo 
butą padaryti tvarką. Ge- 
esnius daiktus užkasiau so

de, didelį brangų radio 
aparatą su trumpomis ban
gomis sudaužiau—negi pa- 
iksi bolševikams. Nepap
rastai gaila buvo knygų, 
tūrių turėjau daug ir geru, 
ypač techniškų. Tai buvo 
mano tėvo miela dovana. 
Teko ir su ja skirtis.

Kai pasiekiau Šiaulius, 
pe buvo sunkiai bombar
duojami. Nuotaika buvo 
labai nekokia, prie to prisi
dėjo netikrumas ir baimė. 
Besitraukianti kariuomenė 
visur kėlė paniką, nes žmo
nės jautėsi išstatyti bejėgiai 
artėjantiems bolševikams.

Bombardavimas padegė 
miestą. Degė mediniai na
mai, paliesti bombų, ir 
Frenkelio fabrikas. Dan
gus nuo durnų buvo visas 
aptemęs.

(Bus daugiau) 
Protingą vyrą gali valdy

ti kvailiausia ir juokingiau
sia moteris, bet reikia tik
rai išmintingos moters, kad 
ji sugebėtu valdyti kvailį.

Rudyard Kipling.
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KODĖL RUSIJOJ PRADĖTA
NEVA PERSEKIOTI ŽYDUS

vokiečių kalbafSąjungoj tik dėl akių, o vi-Šveicarų
leidžiamas žurnalas “Der 
Aufbau” Nr. 36 mėgina 
aiškinti priežastis, kodėl 
bolševikai pradėjo Sovietų 
Sąjungoj persekioti žydus. 
Buvusis žydų kilmės raudo
nosios armijos karininkas 
M. Eršovas rusų socialde
mokratų organe ‘‘Socialistų 
Pasiuntinys” rašo, kad rusų 
Įstaigos ne tik neevakuavo 
žydų iš nacių užpultų sri
čių, bet naciams net padė
jo žydus naikinti Ukraino
je, Vilniuje ir Kryme. Kai 
kur mėginę bėgti žydai Į 
Rytus buvo NKVD pareigū
nų sušaudyti. 1941 metais 
liepos mėnesi daugely Uk
rainos vietų ginkluotos 30- 
40 žmonių bandos vykdė

sas reikalas esąs išpustas. 
Iš tikro sionistų centrinės or
ganizacijos esančios tyliai 
susitarusios su komunistais, 
kaip 2,500,000 žydų, gyve
nančių už geležinės uždan
gos, iš ten ištraukti ir jų 
2,000,000 Įkurdinti Palesti
noje, o kitus 500,000 pa
skleisti po Vakarų Europą, 
JAV ir kitus Amerikos 
kraštus, kad jie ten, patekę 
kaip komunizmo aukos, 
faktinai dirbtų komunisti
nių agentų ir šnipų darbą. 
Jau šių metų sausio 18 d. 
sionistų organizacija JAV 
priėmė rezoliuciją, kuria 
kreipiamasi i Sovietu Są-

IŠLAISVINTI KARO BELAISVIAI

Amerikos kareiviai, kurie buvo patekę Korejoj j komunistu nelaisvę, dabar išsiais- 
vinti sveikina saviškius.

Deportacijos Procedūra Pagal
Naują Imigracijos Įstatymą

tikrus žydų pogromus, o jų jungos išvykti i Palestiną.

Deportacijos yra toks fizinis persekiojimas, Vals-
nicipminaM j ui reikalas, kad svetim-'tybės Prokuroras gali byląjungą, kad 2,o00,000 žydų . .. . . ’, v 1 i -i u.- * • •, • , - ,butų leista ii sovietų Są-I83113"18 « drau^,ns-b’‘’isula,kyt' *“? kiek

apsaugoti policija pasirody
davo tik po trijų dien ų. 
Oficialiai antisemitinis kur
sas buvęs Sovietų Sąjungoj 
pradėtas 1944 metais ba
landžio mėnesi, kai bolševi
kų Centro Komitetas parei
kalavo visus žydus pašalin
ti iš atsakingų vietų. 1948 
metais Gudijoj ir Ukrainoj 
buvo pravesti dideli valy
mai. Tada iš kompartijos 
buvo išmesta šimtai tūks
tančių komunistų ir kom
jaunuolių, prieš tai fikty
viai apkaltinti, kad buvę 
sionistai. Antisemitiniai va
lymai pravesti ir raudono
joj armijoj. Gen. čuiko 
vas, maršalo Sokoloskio pa 
vaduotojas, per savo in 
spekcinę kelionę 1948 metų 
pirmajam pusmety, daugy 
bei susirinkusių karininkų 
viešai pareiškė, kad žydai 
esą kalti, jei divizija pasi
rodžiusi nepakankamai ko
vinga, nors iš 1,183 kari
ninkų žydų tebuvo vos 23.

Vokiečių leidžiamas 
“Sued-VVest Beobaehter” š. 
m. Nr. 4 skelbia, kad da
bartiniai žydų persekioji
mai Sovietų Sąjungoje esą 
tik tariami, surežisuoti 
žmonių akims dumti. Laik
raštis deda savo korespon
dento iš Buenos Aires pra
nešimą. kuriame nurodoma, 
kad Argentinos sostinėje 
leidžiamas ispanų žurnalas 
“America y Oriante” pa
skelbė tvirtinimą, sukėlusi 
dideli susijaudinimą, jog 
žydai persekiojami Sovietų

Žurnalas, nurodęs, kokią iš 
to naudą turėtų patys žy
dai, toliau pažymi, kad So
vietų Sąjunga tuo budu ga
lėtų tarp žydų pabėgėlių 
paskleisti po visą pasauli 
tūkstančius savo agentų ir 
šnipų, kuriuos visur, kaip 
nukentėjusius nuo komuniz
mo, mielai priimtų. Užplū
dus Palestiną iš Lenkijos 
kilusiems žydams, Sovietų 
Sąjunga galėtų busimaja
me kare lengvai užvaldyti 
Izraeli ir tuo budu Arti
muose Rytuose santarvinin
kams kirsti skaudžiausią 
smūgi. Žurnalas stengiasi 
savo tezes pagrįsti daugybe 
Įrodomosios medžiagos. Bu 
dingu laikomas taip pat da 
lykas, kad daugelis Pietų 
Amerikoj gyvenančių slo
vakų su užsispyrimu tvirti
na, jog Prahos byloje nu
teistieji komunistų vadai, 
kurie, išskyrus Clementi, 
buvo ^ydai, iš tikro buvę 
visai ne pakarti, bet išga
benti i Rusiją. Prie jų eg
zekucijos nebuvę jokių liu
dininkų, nors jie šiaip da
lyvauja visuomet. Tokiais 
fantastiniais tvirtinimais
sunku tikėti. ELTA.

tina žinoti savo teises išti-jjam tas atrodys reikalinga, 
kus tokiai bylai. Naujasis Senasis Įstatymas gi griež- 
MeCarran - Walterio Imi- tai draudė išdeportuojamus 
gracijos ir Natūralizacijos siųsti Į tokį -kraštą, kur jie 
Įstatymas, kaip ir anksty- gali būti persekiojami, 
vesnis, detaliai paduoda ši

NUMATOMAS ŠEŠIŲ
BILIONŲ DEFICITAS

Washingtone manoma, 
kad federalinė valdžia tu
rėsianti arti 6 bilionų dole
rių daugiau išlaidų, negu 
pajamų per šiuos metus.

ŠTAI KĄ PADARĖ VIESULAS

Texas valstijoj viesulas anądien beveik sunaikino Waco 
miestą ir užmušė apie 150 žmonių. Išlikę gyvi ieško 
griuvėsiuose lavonų.

tokios bylos eigą, jei Imi
gracijos ir Natūralizacijos 
Įstaiga nusprendžia, kad 
kuris nors svetimšalis yra 
deportuotinas.

Pirmiausia svetimšaliui 
suimti išduodamas arešto 
Įsakymas. Įsakymą Įvyk
džius, ir tuo budu pradėjus 
bylą, svetimšalis gali būti 
iš kalėjimo už tam tikrą 
užstatą paleistas, laikomas 
namų arešte arba policijos 
į riežiuroje, atsižvelgiant Į 
jo bylos ypatingąsias aplin
kybes.

Svarbu Turėti Gerą 
Advokatą

Bylą specialiam tardyto
jui pradėjus, svetimšalis ga
li būti atstovaujamas advo
kato arba kurios nors sve
timtaučius globojančios or 
ganizacijos atstovo. Yra 
nepaprastai svarbu, kad 
svetimšalis turėtų tikrai ge
rus advokatus. Tardymo 
metu svetimšalis ir jo ad
vokatas gali susipažinti su 
prieš ji pateiktais Įrody
mais ar kaltinimais, pateik
ti savuosius Įrodymus ir iš
klausinėti liudininkus.

Jei svetimšalis, gavęs 
šaukimą, i šitokį teismą ne
atvyksta, tardymas gali 
vykti be jo. Tardytojas ta
da sprendžia bylą remda
masis tik jo turimais Įrody
mais. \

Jo sprendimas turi bū
ti svetimšaliui praneštas. 
Sprendimas gali būti ap
skųstas Imigracijos Apelia
cijos Tarybai ne vėliau 
kaip penkioms dienoms 
praėjus nuo sprendimo die
nos (d’enomis neskaitomi 
šventadieniai ir sekmadie
niai). Šios tarybos nuo
sprendis, tik su labai reto
mis išimtimis, yra galuti 
nas.

Tremiamas 6 Mėnesių 
Laikotarpyje

Sprendimui Įsigalėjus, 
Įstatymas reikalauja, kad 
svetimšalis butų išdepor- 
tuotas ne vėliau kaip po še 
šių mėnesių nuo sprendimo 
dienos. Deportuojamas as
muo turi teisę pasirinkti 
kraštą. Jei tas kraštas at
sisako deportuojamąjį pri
imti, Valstybės Prokuroras 
gal* pasiųsti ji tik Į tą kraš
tais kur jis atvažiavo. Jei 
nei viena iš šių galimybių 
negali būti pritaikyta, as
muo siunčiamas Į bet kurį 
ji priimantį kraštą.

Fizinis Persekiojimas

Šitokiais atvejais depor
tuojami asmenys gali už
trukti JAV ilgiau negu 6 
mėnesius. Tokiu atveju as
muo gali būti baudžiamas 
pinigine pabauda arba ka
lėjimu. ,

Deportavimo Bausmės 
Panaikinimas

jau dabar atsistoti pnes 
prievartą Baltijos valstybė

PALIKIMO REIKALU
Palikimo reikalu generalinis Lie-

se, nes tada, kai rusų ap-ft?"“ n** XorkeT. . , * “n I Domininko Karavecko giminių, kfc-
gvvendimmas bus Įvykęs*raveckas buvo kilęs iš Kuršėnų val

sčiaus, Šiaulių apskrities. Ieškomi 
jo giminės arba juos žinantieji pra
šomi atsiliepti šiuo adresu:

General Consulate of Lithuania.
48 West 82nd St.,
New York 24, N. Y.

-t
-te lt«•u

faktas, bus jau pervėlu,’ 
baigia laikraštis.

Klaipėdos Gyvento
jai į Sibirą

rūmo Įnašų klausimu, Ben
druomenės apygardų sąra
šas ir žinios apie LOK’ą.

Leidinėlis jau siuntinėja-

»s

Reikalingas Žmogus
Ieškau pusininko, kuris supranta 

apie namų pataisymą ir bendrai apie 
„ . i namų. Darbas lengvas. Laisvu iai-zurnale Menan buvęs ku gali žuvauti kieme. Dėl atlygi- 
Klaipėdos vokiečių laikraš-^"10
čio “Memeler Dampfboot”! r.35fk14 ,.KivY 
redaktorius Martin Kakies-------------------------------------

Iliustruotame vokiečių

laso savo prisiminimus is 

Klaipėdos gyvenimo. Nors 
šiaip tuose prisiminimuose 
lietuviams didelių simpati
jų jis nepareiškia, tačiau 
vienoje straipsnio vietoje 
pripažįsta, kad: “Tada 
daugeli metų čia buvo prieinąs apygardoms ir apylin- _______

kėms. Norintieji galės ji «as, kuris dažnai panaudo 
gauti apygardų valdybose
arba tiesiog iš LOK’o sek
retoriaus (P. O. Box 507,
Waterbury, Conn.).

Leidinėlio kaina nenu
statyta, tačiau Bendruome
nės kuriamajam darbui 
LOK’as mielai priims auką 
kad ir po 10 centų už 
brošiūrėlę.

Naujas Pavojus 
Baltijos Valstybėms

NAMAS SU SODU IR 
V1&T1N1NKU

Brockton* parsiduoda 3 šeimynų 
namas, po 5 kambarius. Visi įrengi
mai, 2 karų garažas, 2 akrai žemes 
ir sodas. Už viską tik $7,500. Kreip
tis šiuo adresu: (22)

S. Shapman,
86 Battles St., Brockton, Mass.

Pagal naująjį Įstatymą, 
kai kurie deportuojami as
menys, gero charakterio, 
gali būti atleisti nuo baus
mės, jei pats svetimšalis, 
arba jo teisėtai Įleistas ku
ris šeimos narys, bus dėl to 
skaudžiai ekonomiškai pa
liestas. Naujasis Įstatymas 
panaikino ankstyvesni, taip 
vadinamą “kanadiško per
žiūrėjimo” būdą, kada iš
tremtasis išvykdavo Kana 
don ir iš ten galėdavo su 
nauju pasu grįžti atgal, ir 
taip pat mažiau atsižvelgia 
Į deportuojamo ekonominę 
situaciją. Nors niekas ne
žino kaip griežtai naujasis 
Įstatymas bus suprantamas, 
tačiau Įstatymą paruošusi 
kongreso komisija paste
bėjo, kad dėl ypatingai sun
kių sąlygų, kaip proto su
mišimas, deportavimas tu
rėtų būti atšauktas. Bend
ra komiteto nuomonė yra 
tokia, kad svetimtaučiai, 
kurie taip kantriai laukė 
užsieniuose savo imigraci
jos Į JAV eilės, turi dau
giau teisių i šį kraštą, negu 
tie, kurie Į ji Įsibrovė nele 
galiai.

Net ir “proto netekimas” 
nebus pakankama priežas
tis panaikinti deportacijos 
Įsakymui, jei svetimtautis 
nebus išgyvenęs JAV dau
giau kaip penkis metus >r 
neturės geros savo budo ir 
elgesio rekomendacijos. 
Sprendimas tada priklauso 
Valstybės Prokurorui. Ga
lutinai nusprendžia kongre
sas. Deportacijos panaiki
nimas nėra jokia svetimtau
čio teisė. Tai yra tik pri
vilegija, malonė, kuri gali 
būti jam suteikta arba pa
neigta.

Common Council

Numatyta Įvežti Tris Milio
nus Rusų

Tokia antrašte latvių 
tremtinių laikraštis “Latvi
ja” balandžio 4 d. numery
je Įdėjo Vienoje ir Salzbur- 
ge veikiančios spaudos 
agentūros Interreport pa
teiktą pranešimą. Ši agen 
turą skelbia, kad sekančių 
trejų metų laikotarpyje tri
jose Baltijos valstybėse—
Estijoje, Latvijoje ir Lietu
voje—esą numatyta apgy
vendinti trys milionai rusų. 
Šią akciją Įvykdžius, rusų 
skaičius Baltijos valstybėse 
siektų 4 milionų.

davo jėgą vietoje teisės. 
Bet nebuvo naikinimo, ne
buvo deportavimų ir trėmi
mų. Dar vis buvo galimy
bių gintis, nežiūrint nieko, 
dar buvo likę daug laisvės 
ir plačia, kupina srove plau
kiąs gyvenimas.

Kitame to paties žurnalo 
straipsnyje apie Rytprūsius 
taip pat minima Klaipėda. 
Sovietams ją užėmus, dau
gelis ten gyvenusių vokie
čių buvę išsiųsti Į Sovietų 
Sąjungos gilumą arba Į Si
birą. Kiti, kurie Įrodė esą 
kilę iš Rytprūsių, buvo iš
tremti ir pasiekė . Vakarus, 
o likusieji nebeturi jokios 
vilties apleisti tėvynę. Pa 
čioje Klaipėdoje gyveną 
dar keletas šimtų vokiečių. 
Sukolchozintuose kaimuose 
jų skaičius esąs žymiai di
desnis. Su Vakarais pašto 
susisiekimas esąs visai silp
nas.

ANGLAI PIKTINASI 
AMERIKOS SPAUS- 

D1NIA1S

NAUJAS IŠRADIMAS
Salicylanide su Para-Animo- 

benzoine Rūgštim 
PRIEŠ ARTRAITĮ-REI'M ATIZJ4 A

Nežiūrint kiek vaistų butam ban
dęs, ar kaip butum nusivylęs— 
TURĖK VILTIES—nes yra nauja, 
moksliška, JRODYTA 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 tablečių) tiktai 
>2.00. Nurodymas ant bonkos. Pri- 

siųsk čekį arba money orderį, o mes 
apmokėsim paštą. Arba per C.O.D. 
ir pridedant paštą. (22)

XORTHWAY PHARMACAL CO. 
P. O. Boa 1357, Roehaster 3, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Eugenija Burbulyte iš Sodelių 

kaimo, Vabalninko vais., Biržų ap., 
paieškau savo pusseserės Veronikos 
Žaldokaitės (po vyru pavardės ne
žinau) iš Kaukiškių kaimo, Pais- 
tries parapijos. Ji pati arba ją ži
nantieji atsiliepkit adresu:

Eugenija BurbiAytė-Jakunas, 
2421 West 47th St.,

Chicago 32, III.

Toliau rašoma, kad ru- draugija siūlo uždrausti 
sus numatoma apgyvendin-lAjnerikos komiškų spausdi- 
ti daugiausia didmiesčiuo- nių įvežimą. Amerikiečiu 
se, uostuose ir apleistosejkomikai, sako anglai, moks- 

' lenkų, žydų ir pačių pabal-p\n^n^us vaizduoja kaip 
tiečių vietovėse, taigi, dau-1 žioplius, arba bepročius,

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), 
Anglijos mokslininkų kuri gyvena Kanadoje, Montrealyje.

^Ji pati ar ją žinantieji praneškite 
adresu: (20)

Juozas Draski nis,
197 W. Second St.,
So. Boston 27, Mass.

APSIVEDIMAI

Jei deportuojamam Į ku-

Leidinėlis Apie JAV
Lietuvių Bendruomenę

J. J. Bachunas (Sodus, 
Mich.) išleido LOK’o pa
ruoštą leidinėli apie JAV 
Lietuvių Bendruomenę.

Šalia LOK’o pirmininko 
įžanginio rašinio, leidinėly 
yra LB inkorporavimo duo
menys, LB aktas, laikinieji 
Įstatai, instrukcija apylin
kių organizavimo reikalu,

ri kraštą asmeniui gresia nurodymai tautinio solida-

giausia Talinne, Rygoje, 
Ventspilyje, Liepojuje, 
Daugavpilyje, Kaune, Vil
niuje, Klaipėdoje.

Šio suplanuoto rusų ap
gyvendinimo tikslas esąs 
nudaryti rusų gyvenamas 
zonas Baltijos pajūryje ir 
šių kraštų pasieniuose, o ap
gyvendinant rusus palei su
sisiekimo kelius ir dides
niuose miestuose, sujungti 
jų gyvenamas vietas Į vieną 
tinklą. Kartu su tuo, ap
link miestus ir uostus susi 
darys naujos rusų darbinin
kų kolonijos, kurios sups 
miestų branduolį.

Pirmoji Įvežimo banga 
po antrojo pasaulinio karo 
susidarė iš valdininkų ir 
partijos pareigūnų, antroji 
banga—iš rusų žemdirbių 
ir darbininkų.

Pranešimo gale pažymi
ma: “Turime būti tvirtai 
isitikinę, kad, Eisenhowerį 
išrinkus, amerikiečių pada
ryti pareiškimai, jog Balti 
^os valstybių aneksija nėra 
pripažinta, skatins rusifika
cijos akciją pagreitinti.”

Toliau “Latvija” pridu 
ria, jog, paliekant visą at
sakomybę už šios informa
cijos tikslumą minėtai žinių 
agentūrai, tenka pažymėti, 
kad ir tada, jei tik pusė šių 
spėliojimų atitiktų tikrovę, 
tas reikštų Baltijos tautų 
išnaikinimo paskutini aktą.

“Mes neturime kitų gink 
lų, kaip musų atstovybių 
protestai ir reikalavimai

kurie nori sunaikinti pasau
lį; gi saviškius kumštinin
kus ir kitokius storžievius 
piešia kaip “didvyrius.

Vajaus Laiku Dovanos
Užsirašyk tuojau mėnesinį lietu

vių žurnalą “Lietuvių Naujienas.” 
Kaina $200 ir vienas iš dešimties 
užsirašiusiųjų gaus skirtingą dova
ną—gift. (29).

Lietuvių Naujienos 
532 N. 6th St., Philadelphia 6, Pai

JĖZUS ŠAUKIA

Mat. 11:28-30. Jeigu supran 
ti Jo kalbą, tai gerai, bet jeigu 
nesupranti, Biblija pasakys vel
tui. Rašydamas prisiųsk stem- 
pą (pašto ženklą) už 3c.

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

Vedybų tikslu ieškau panelės ar 
našlės. Susipažinsim — apsivesim. 
Esu inteligentiškos išvaizdos, 35 me
tu amžiaus. Rimtai galvojanti at
siliepkit. Rašyti:

P. Sutiginskis,
267 Crpvrford SLr" >

Toronto, Ont., Canna. 1

GAILIOS DILGĖLES
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

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

ALEXANDER’S CO.
4)4 Brosdway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į 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 

jstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 

parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 

fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės

jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

•
SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose. kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa

rašysite SLA Sekretoriui:

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

J
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DRAUGIJŲ ASTOVAI IR LDD 21 KUOPOS
VEIKĖJAI PRAŠOMI 

SUSIRINKIMAN

MITINGAS SEKMADIENI

| NORWOOD1EČ1 AI MINĖS 

BIRŽELIO DIENAS
POLICIJOS VIRŠININKUI 

NEUŽTENKA $10,000
AUŠROS” MINĖJIMAS TMD Susirinkimas

Rengiamas Tragiškųjų Bir
želio {vykių Minėjimas 

Bostone

A. L. Tarybos Bostono 
skyrius, sąryšyje su tragiš
kųjų birželio Įvykių minėji
mu šiais metais, pakartoti
nai kviečia visų Bostone ir 
apylinkėse esančių lietuviš
kų organizacijų atstovus, 
visuomenininkus ir spaudos 
žmones i tuo reikalu šau
kiamą pasitarimą gegužės 
22 d., penktadienĮ, 8 vai. 
vakare, So. Bostono Lietu
vių Piliečių Klubo patalpo
se.

kūnų organizacijų 
A. L. Taiybai nėra 
todėl jeigu ir ne- 
atskiro kvietimo, 

malonėkite atsilan-

Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopos eilinis 
narių susirinkimas Įvyks ŠĮ 
sekmadienį, gegužės 24 d., 
3 vai. po pietų, Lietuvių Pi
liečių Draugijos patalpose, 
368 W. Broadvvay, So. Bos
tone.

Darbotvarkėje svarbiau
sias klausimas tai galutinas 
pasiruošimas LDD suvažia
vimui, kuris gegužės 30 d. 
pradės posėdžiauti Brook- 
iyne. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti susirinkime ir at
sivesti kandidatų Įrašymui 
i LDD narius.

Valdyba.

Enciklopedija Prašo 
Fotografijų

Amerikos Lietuvių Tary
bos skyrius Nonvoode siais 
metais rengiasi plačiau pa
minėti 14 birželio liūdną
sias dienas Lietuvoje. Kad 
didesnei visuomenės daliai 
patogiau butų minėjimas 
prieinamas, parinkta nauja 
minėjimui vieta. Minėji
mas bus atliktas birželio 21 
d., viešosios Balch Schooi 
patalpose, kurias mielai ir 
nemokamai šiam tikslui už
leido mokyklų inspektorius 
Mr. Lincoln Lynch. Nor- 
uoodo lietuvių visuomenė 
prašoma’ minėta dieną
ruošti jokių kitų pobūvių, 
bet atsilankyti Į ši lietuvių 
tautai tragišką minėjimą. 
Smulkesnė programa bus 
pranešta vėliau. Rep.

Bostono policijos virši
ninkas dabar gauna $10,- 
000 algos, bet jo frentai 
mano, kad to neužtenka. 
Todėl legislaturoje yra Įneš
tas sumanymas pakelti jam 
algą iki $12,500. Nors al
gą jam moka miestas, bet 
legislatura nustato ją. Po
litikieriams nereikia nei 
streikuoti dėl algos pakėli
mo.

Memorial Day 30 Gegužės

Gražus būrelis susirinko 
sekmadienį, gegužės 10 d., 
pasiklausyti prof. I. Kon
čiaus paskaitos apie pirmą 
iietuvišką laikraštį “Auš
rą,” išleistą prieš 70 metų. 
Profesorius labai vaizdžiai 
nupiešė musų senelių‘Lietu
vą—“Aušros” laikų Lietu
vą.

Po paskaitos sekė arbatė
lė suruošta pp. Tumavičie- 
nės ir Chaplikienės. Inž. 
Chaplikas gražiai pasveiki
no motinas, o skautės prise
gė gėles, kurios pražydo p.

io mėnesio 1 Tumavičienės daržely. Po-
gegužės, pri-|būvio gale gausi loterija 

gerai nuteikė ne tik laimė 
jusius, bet ir visus susirin
kusius.

Šiam gražiam Tėvynės 
Mylėtojų parengimui tenka 
tik pritarti ir kartu para
ginti visuomenę nepraleisti 
tokių parengimų. KB.

LAIŠKAS IŠ FLORIDOS

Kai
adresai 
žinomi, 
gausite 
vistiek 
kyti.

Yra dar organizacijų, ku
rios šiais metais neprisidėjo 
savo auka Lietuvos vadavi
mo reikalui, tai šia proga, 
nors pavėluotai, galite au
kas Įteikti, nes pinigai šiuo 
metu labai reikalingi.

A. L. Taryba maloniai 
kviečia visus aktyviai daly
vauti ir tenelieka nei vienos 
lietuviškos organizacijos ar 
sambūrio, kurio atstovai 
šiame pasitarime nedaly
vautų.

A. L. Tarybos 
Bostono Skyriaus Valdyba.

Pranas Čepėnas Atvyko į 
Bostoną

Lietuvių Enciklopedijos 
redaktorius Pranas Čepė
nas gegužės 7 d. iš Chica
gos atvyko Į Bostoną. Ne
priklausomoj Lietuvoj en
ciklopedijos redakcijoj jis 
dirbo eilę metų, tad ir čia 
i tą darbą Įsijungė visu at
sidėjimu ir patyrimu.

Nuo Policijos j Upę

Wilbur Molan, 28 metų 
amžiaus vyrukas, baisiai 
mėgdavo greitai automobi- 
lium važiuoti. Ir kai jis 
dūmė anądien 75 mylias Į 
valandą, policija pradėjo jĮ 
vytis. Jis paleido savo ma
šiną dar greičiau. Ant til
to neteko kontrolės, nuver
tė barijerą ir nudardėjo Į 
Carles upę. Teisme buvo 
nubaustas $110 pabauda už 
pavojingą važiavimą.

Lietuvių Enciklopedija 
bus iliustruojama. Litua
nistinei medžiagai, taigi ir 
iliustracinei, rinkti vra 
kviečiama lietuvių visuome
nė. Šia proga L. E. redak
cija kreipiasi i tuos tautie
čius, prašydama atsiųsti fo
tografinių nuotraukų, kas 
jų turi, kurie yra kilę iš šių 
Lietuvos vietovių: Adaka
vas (Tauragės aps.), Adu
tiškis (Švenčionių aps.), 
Akmenė (Mažeikių aps.), 
Aleksandravėlė (Rokiškio 
aps.), Alytus, Alizava (Bir
žų aps.), Alovė (Alytaus 
aps.), Alunta (Utenos a.), 
Alvitas (Vilkaviškio aps.), 
Anykščiai, Antalieptė, An- 
tašava, Antazavė, Anuta 
(Švenčionių aps.), Apyta
laukis, Apsas, Ariogala, 
Andriejavas, Asava (Vil
niaus kr.), Ašmena.

Už atsiųstas fotografines 
nuotraukas L. E. redakcija 
siuntėjams iš anksto nuošir
džiai dėkoja. Kiekvienu 
atveju nuotraukos bus grą
žintos siuntėjams, kai tik 
bus padarytos mums reika
lingos klišės. Fotografijas, 
tinkamas spaudai, prašome 
siųsti šiuo adresu: Lietuvių 
Enciklopedija, 366 West 
Broadvvay, So. Boston 27,

Malonu Prisiminti
Dienas

Jaunas

Gavome nuo adv. šalnos 
atviruką su sveikinimais iš 
Cornell Universiteto, kurį 
jis lankė jaunas būdamas. 
Dabar jis rašo: “Jaunų die
nų apystovose žmogus jau
tiesi atjaunėjęs.”

Draugė Elena Ketv’rtie 
nė rašo iš Floridos ir dėko
ja savo draugams, kurie bu
vo suruošę abiem Ketvir
čiam išleistuves Dorcheste
rio lietuvių klube. Ypač ji 
dėkoja moterims, kurios to
mis išleistuvėmis daugiau
sia rūpinosi. Nors sveikata 
neleido p. Ketvirtienei tose 
išleistuvėse asmeniškai da
lyvauti, “bet mano mintys 
ir jausmai buvo kartu su 
jumis,” rašo ji savo laiške.

Petras ir Elena Ketvir
čiai yra gerai Bostono lie
tuviams žinomi, nes ilgus 
metus čia gyveno ir dalyva
vo visokiuose parengimuo
se. Bet ant senatvės nuta
rė pasilsėt ir perleidę bizni 
savo sunui Edmundui išvy
ko Į Miami, Fla. Nors gai

lia ereru draugu South Bos- 
tone. sako p. Ketvirtienė, 
bet Floridoj daug geresnis 
oras ir ji jaučiasi daug svei
kesnė dabar.

“Miamėn atvažiavę ra
dom daug pažįstamų lietu
vių iš Bostono, daug buvu
sių savo kostumerių,” rašo 
Elena. “Gegužės 10 d. bu
vom nuvažiavę Į M’amės 
lietuvių klubą, tai jie mus 
neišleido, iki netapom klu
bo nariais. Tas klubas, tai 
tikra lietuvių širdis čionai, 
ir mes tikimės čia pasitikti 
visus lietuvius, kurie tik at
važiuos Į Miami.”
Petras ir Elena Ketvirčiai.

Adv. Šalna Išrinktas 

Banko Direktorium

Paskutini 
ne-fšeštadienj, 30

puola Memorial Day. Ta 
diena yra pašvęsta karuose 
žuvusiems amerikiečiams 
pagerbti. Gubernatorius 
Herter kviečia Massachu
setts gyventojus tinkamai 
tą liūdesio šventę atžymėti: 
iškelti vėliavas, papuošti 
kapus ir tt.

$97,500 Už Automobiliaus 
Nelaimę

Dirbdama Moteris Ėmė 
Nedarbo Pašalpą

Prieš porą metų 
Yorko Chase National

New
Ban-

Pereitą savaitę buvo areš
tuota Assunta Buono, 62 
metų amžiaus moteris, už

, .... ~ .„tai kad nuo 1948 metų ėmėko pirmininko Campbelloį-- 
automobilis
ne ponios 
Mrs. Crane 
kui bylą,

užmušė
Crane dukterį, 
iškėlė bankinin- 

reikalaudama 
$350,000 atlyginimo. Da
bar bankininkas susitaikė 
be teismo, užmokėdamas 
noniai Cane $97.500. Ži
noma. kai advokatai atsiims 
savo dalį, jai nedaug iš to 
liks.

.j.
Pakalbinlc biznierius pa 

tiskelbti “Keleivyje,” pa 

garsinti savo biznį tarp lie

tuviu

ampoeno|iš miest0 pašalpą kaipo be_ 
e j darbe ir išėmė iš viso $4,-

760. Dabar susekta, kad ji 
visą laiką dirbo, turi nuosa
vus namus ir leidžia viensi 
sūnų Į kolegiją.

Mokytojai Nori $500 
Daugiau

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyriaus su
sirinkimas šaukiamas gegu
žės 22 d. (penktadienĮ), 8 
vai. vakaro, p. J. Tuinilos 
raštinėj, 395 Broadvvay, So. 
Bostone.

Dienotvarkėj Lietuvos is
torijos leidimas ir kt. Kvie
čiame narius bei prijaučian
čius atvykti.

TMD Valdyba.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
is 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 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
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. Broadway. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

VIRĖJA AR VIRĖJAS

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 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Liftarii Gydytojas Ir Chirurgas

Vartoja vėliMusioa kooatmkkijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniai

VALANDOS: nuo 2-4 nao 7-8
534 BROADWAT,

80. BOSTON, MASS.

į DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aaa 1 08 8 

b hm TUS

54S BROADVVAY 
SO. BOSTON. MAS*.

Tatefonaa: SOUth Boston 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 Uphąm’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

, . . , , Gaminti pietus ir vakarienę
Bostono mokytojai pada-J^o_^iaį amoniu tuojau reikalin-

No. I

_____ ______ T tuojau
ga virėja ar virėjas 
Kreiptis šiuo adresu:

Dr. D. Pilka.
546 E. Broadvvay. So. Boston. 

Tel. SO 8-1320.
—

McGILLICUDDY’S

apie $350,000 per metus. Į PHARMACY

869 Broadway at “O“ St. 
South Boston, Mass.

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. SO 8-5244

(cook).

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

. j__ _447 »roaaway
SO. BOSTON, MASS.

PARSIDUODA NAMAS

So. Bostone parduodu 3-jų šeimų, 
lll-kos kambarių namų. Šiltas van- 
Iduo ir baltos sinkos. Kreiptis va- 
I karais po 6 vai. arba sekmadieniais 
J iki 12 vai. prieš piet adresu: (21)

155 I St. ((trečias aukštas)
So. Boston 27, Mass.

A. J. NAMAKSY
BBAL BSTATE A INSURANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Ras. 87 ORIOLB STBBBT 

Weet Rozbory, Maaa.
Tel. PArkway 7-0402-M.

I

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 
—Stato

’I n d r a n a i’
žymaus Rašytojo R. BLAUMAN1O 5 Veiksmų Dramų

Režisuoja buvusi Lietuvos Valstybės Teatro Artistė 
ALEKSA N D R A GUSTA IT 1EN Ė 

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

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

Vaidinimo globėja—

LIETUVIŲ-LATVIŲ VIENYBĖS DRAUGIJA.

Pereitą savaitę South 
Bostono Savings Banka 
kuris gyvuoja jau 90 metų. 
išrinko advokatą Antaną 
O. Šalną savo direktorium. 
Kiek mums žinoma, jis yra 
pirmutinis lietuvis pakeltas 
i tokias atsakomingas |>ar- 
eigas.

Adv. Šalna yra baigęs 
mokslą Cornell Universite
te ir pereitą savaitę išvyko 
Į tą universitetą baigusių 
advokatų suvažiavimą, ku
ris posėdžiavo 15 ir 16 ge
gužės dienomis Itbaca, N. 
Y., mieste.

Nušovė Merginą

Roxbury anądien buvo 
nušauta Sarah Stuckey. 18 
metų amžiaus mergina. Po 
Iicija suėmė 18 metų am
žiaus lakūną, J. Cannoną, 
kuris yra atvykęs čia sve
čiuotis iš South Carolinos. 
Jis aiškinasi, kad tai buvu 
si nelaimė. Norėjęs mergi 
nai parodyti užsienio piš- 
talietą. kurį jis nusipirkęs 
So. Carolinoj, ir tas ginklas 
iššovęs netyčia.

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 į: (26)

Mr. F. Rožėnas, 188 No. Main St„ Raynham, Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

PAVASARIO VAISTAS

Gal jaučiatės nuvargę sezonui 
Į keičiantis? Gal tada jums reikia I pagarsėjusio “senų laikų” DEVY- 
INERIŲ (») ŽOLIŲ VAISTO, kuris 
Iper šimtmečius buvo vartojamas su 
| gerom pasėkom “senoj tėvynėj”?

Jo galite gauti Lietuviškoj Aptie- 
| koi. 172 L St.. So. Bostone. Mass.

Atsiųskit money orderį ar čekį 
181.95 sumai už dėžutę gatavai su- 
] maišytų 9 žolių.

Linkime geros sveikatos.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metas gaasi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 

598 East Broadvvay 

Mass.

SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Td. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
či* jau 20 metų.

South Boston,

TeL SO 8-1761 ir

LIETUVIŲ PROTESTANTŲ ŽINIAI

Sekmadienį, gegužės (May) 24 d„ 2 vai. popiet, 85 West 
Newton St., Bostone, First Lutheran Church bažnyčioje, bus 
Bostono ir jo apylinkėse gyvenantiems lietuviams protestantams 
pamaldos, kurias laikys kun. Dagys.

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

BOSTONO LIETUVIŲ PROTESTANTŲ 
SUSIVIENIJIMO VALDYBA.

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

SUPER
MARKE

LIETUVIŠKA

APTIEKA•ir
Žolių Krautuvė *

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

Tel. SO 8-2150
3AV-0N ROOFING CO. 

409 W. Broadway 

South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr., ir 

Alphonse Stecke

Dengiam Stogus ir Sienas 
Geriausiais “Bird” Kompanijos 

Šingeliais
Apkainavimas Dyka. 

(Free Estimate)

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Mase. 

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 tr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street ;

South Boston 27,

f




