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Korėjos Karas Jau Pasibaigė 
Belaisviai Gryžta Laisvėn

PALIAUBŲ SUTARTIS, DĖL KURIOS DERĖTASI DU 
METU IR 17 DIENŲ, PASIRAŠYTA J 10 MINUČIŲ

Amerikos Armija Tačiau Pasilieka Korėjoj, Nes Paliau
bos Dar Nėra Taika; Karas Gali 

• Užsiliepsnoti iš Naujo

Pagaliau po . trijy metų 
metų betikslių skerdynių 
Korėjos karas pasibaigė. 
Paliaubų sutartis buvo pa
sirašyta 9 valandą ryto, lie
pos 27 dieną Bostono laiku. 
Deiybos dėl tos sutarties 
vilkosi daugiau kaip du me
tu, o pasirašymas užėmė tik 
10 minučių laiko.

Bet ir paliaubas pasira
šant, ir per 12 valandų jas 
pasirašius, fronte ėjo dar 
betikslės skerdynės, baubė 
sunkioji artilerija, sprogi
nėjo bombos ir mirė niekuo 
nekalti jauni vyrai.

Buvo tai kvailiausis ka
las, koki galima Įsivaizduo
ti. Kai priešas vartojo vi
sas savo ir savo talkininkų 
jėgas, tai mūsiškiai neva 
talkininkai (iš tikimųjų, truk
dytojai) visą laiką bijojo 
perdaug priešą užgauti; jie 
vedė taip vadinamą “ribo
tą karą,” karą apribotame 
plote. Ir kokiam tikslui jis 
buvo vedamas, šiandien vi
sai neaišku. Iš pradžios 
buvo skelbiama, kad mes 
turim nubausti agresorius; 
turim juos sumušti ir išmes
ti iš Korėjos, kad daugiau 
jie nedrįstų kitų užpuldinė 
ti. Bet kai dabar išrodo, 
tai, vietoj išmesti juos iš 
Korėjos, jiems gali atitek 
ti visa Korėja.

Pasirašyta paliaubų su 
tartis sako, kad alijantai, 
atseit Amerika, turi pasi
traukti iš užimtų salų Šiau 
lės Korėjos pakraščiuose.

Komunistams leidžiama 
tuojau atstatyti suardytus 
karo aerodromus “civi 
liams” reikalams.

Alijantai atsisako nuo sa
vo reikalavimo, kad per pa
liaubas jų orlaiviai stebėti, 
iš oro, ką komunistai veikia 
Šiaurės Korėjoj.

Alijantai reikalavo, kac 
kas mėnesi butų leista pa
keisti po 70,000 kareivių 
Komunistai neleido dau
giau kaip 35,000, ir mūsiš
kiai su tuo sutiko.

Korėjos pakraščių bloka
da draudžiama alijantams.

Praėjus 12-kai valandų 
po paliaubų sutarties pasi
rašymo, karo veiksmai fron
te sustoja.

Komunistai sutiko paleis
ti alijantų karo belaisvius 
kurių jie sakosi turį savo 
rankose 12,736, būtent:

8,186 pietų korėjiečius
3,313 amerikiečių
922 britus
228 turkus
40 filipiniečių
22 columbiečius
15 australiečių
14 kanadiečių
12 prancūzų
6 pietamerikiečius

3 japonus ,
1 belgą
1 graiką.
Šitie skaičiai aiškiai pa 

rodo, kiek Amerika turėjo 
■‘pagalbos” iš savo talkinin
kų.

O štai kiek kurios šalies 
kareivių buvo užmušta:

Pietų korėjiečių 45,000
Amerikiečių, 24,965
Anglų, 600
Visų kitų, 1,900.
Sužeistų alijantų pusė. 

buvo 250,000 kareivių.
Nors paliaubų sutartis 

pasirašyta, tačiau abiejų i 
pusių armijos Korėjoj pasi-

STATO SALĘ SUTA i \| PASIRAŠYTI

Vaizdelis parodo statomą Panmundžome n tują salę. kur manoma pasirašyti karo pa- 
, liaubu sutartis. , ;

Kersteno Rezoliucija Lietuvai 
Džgirta Vienbalsiai

JI REIKALAUJA KAD BUTŲ PASKIRTA SEPTYNIŲ 
KONGRESMANŲ KOMISIJA SOVIETŲ 

SMURTUI IŠTIRTI

Norima Įrodyt Pasauliui, kad Lietuva Ne Savo Noru Pri
sidėjo prie Sovietų, bet Varu Buvo Okupuota

Kaltina Vakarų 7R LIETUVOS
Vokietijos Biznierius

Vakarų Berlyno burmis
tras Reuter smarkiai kalti-

KOMUNISTAI 
PRIEŠ BERIJĄ

Sušaudė 78
Lenkų Partizanus

I Berlyno žiniomis, Rytų 
'Vnkietiinn isivpržp lenkui .. . .. , . .. Lietuvos komunistų par- Vokietijon įsiveržė lenkų

iks; jos bus tik atitrauktos na Vakarų Vokietijos pra- tjjog centl.o komteo „ošė-Partizan« buriai 'r užėmė 
nuo fronto. Imoninmkus. kūne do birže-'d<e Antanas Sniečkus pa-'4 miestelius Silezijoj. Par-

darė pranešimą apie Beri- skaičius, rusų ap
jos pašalinimą. Komitetas skaičiavimu, siekęs kelias-

monininkus, kurie po birže- 
Vėliau bus sušaukta tai-’lio 17 dienos Įvykių nutrau- 

cos konferencija, kurioj !kė dėl nesaugumo eksportą
bus tariamasi politiniais! j
kausimais, būtent, kaip tu
ri būt nustatytos Korėjos 
sienos ir kiti dalykai.

LIETUVOJ NAUJA 
VĖLIAVA

Lietuvos Aukščiausios Ta
rybos bolševikų prezidiu 
mas, atžymėdamas Lietu
vos okupacijos 13-sius me 
us, nustatė naują Lietuvos 

respublikai vėliavą, šių 
spalvų; raudonos, baltos ir 
žalios. Viršuje, raudonos 
spalvos lauke, Įdėti misin
ginės spalvos piautuvas ir 
kūjis; gi viršum jų—raudo
na penkiakampė žvaigždė, 
apvesta taip pat misinginės 
spalvos juosta.

Tuo okupantas atžymi 
savo smurto žygį, manyda
mas, kad naujomis spalvo
mis pridengs musų krašto 
nelaisvės ir žmonių vargą. 

Įleis Dar 240,000 Tremtinių

Rytų Berlyną tuo dar 1?-Beriją pasmerkė kaip ‘«ša-,dešimts tūkstančių. Pa-
biau pasunkindami ir taip 
jau nelengvą jo gyvenimą.

Kas mes esame? Vie
na tauta, ar krūva savimy- 
ių sutvėrimų?” klausia 

Berlyno šeimininkas, tas 
nenuilstantis kovotojas už 
demokratinę Vokietiją.

Taip, tie užkietėję biz
nieriai visur tokie patys: 
jiems visur pirmon vieton 
savo kišenė, o ne tautos ir 
valstybės reikalai.

IR ŠIAURĖS KORĖJOJ 
VALOMI KOMUNISTAI

Teisių Komitetas Wa$h- 
ingtono Atstovų Rūmuose 
galų gale paraošė atdarą 
kelią biliui, kuriuo siūloma 
Įsileisti Amerikon dar 240,- 
000 tremtinių. Manoma 
kad bilius bus priimtas.

Graikų Sutartis su Rusais

Graikija padarė su Rusi
ja prekybos sutartį. Viena 
kitai parduos prekių už 
$20,000,000.

Būna Visokių Streikų

ies išdaviką.” '‘užsienio duodami ir užimtų mieste- 
capitalistų Įrankį, veikusį vardai: Bunzlau, Lau- 
įš pasalų prieš Sovietų Są- Hirschberg ir Schweid- 
ungą.” Kaip gi kitaip sa-Įnitz-
cysi? Keno putrą laki, tam Rusai pasiuntę prieš juos
ir loji. savo armiją su tankais.

Tikrai pikta dvasia apsė
do komunistus po Stalino 
mirties. Visur daromos jų 
tarpe “čistkos,” eina valy
mai, šlavimas laukan. Įdo
mu, kad net ir šiaurės Ko 
rėjoj daug buvusių Stalino 
šalininkų iššluota laukan. 
Sakoma, kad Korėjos ko
munistai nutarę atsiriboti 
nuo rusiškos įtakos. Jiem 
esanti daug artimesnė Kini
ja-

DANIJA STATYDINA
RUSIJAI LAIVUS

Tame posėdyje naujaisTies Ęaubon įvykusi kova. 
partijos sekretoriais paskir-!RU0 ji pasibaigė, smulkių 
tas K. Liaudis, buvęs ilgoką! žiniU nėra, tačiau sakoma, 
aiką žemės ūkio ministe-pa(^ nišai sušaudę 78 suim- 

riu, ir F. Bieliauskas, buvęs tus partizanus.
Vilniaus apygardos sekre- 
orius. Posėdyje kalbėjęs 

teisingumo ministeris A.
Likas (iki šiol negirdėta 
pavardė) ir vidaus reikalų Senatas pereitą savaitę 
ministerio pavaduotojas‘.nutarė paskirti farmerių 
Martavičius. paramai dar S118,395,000.

Protestuoja dėl
Pagalbos Sumažinimo

Socialistai Netinka
Valstybės Departamentui

Šito departamento politi
nei tarnautojų ištikimybei 
patikrinti skyriaus viršinin-

$718395,000 KAINOMS 
PALAIKYTI

Vyskupas Ne Vietoj] Užpereitam “Keleivio” 
______  numery rašėm, kad Ameri-

Mes esame rašę, kad pa- kos„He‘“ViU Ta7ba lanlJė' 
vėjinga dėtis į organizaci- ?1 Washmgtone ir gavo la
ją, jei gerai nežinai jos tik-|baĮ ,^ei ? paiamą Lietuvos
slų. Tam patvirtinti labaiP?!81- DaDal' g>.8al™e 
geras pavyzdys yra meto-Į azlaug'mu pianesti, kad si- 
distų vyskupas Oxnam, ku-ra.. Pa|ama Jaa . pradėjo 
rj praeitą savaitę net 10 va-Įvelktl* Žemesniųjų Kon- 
landų klausinėjo senato ko- «,eso. Rura« įisyklių komi-
mitetas. Tas vyskupas tik-P?43?. sva,stė Kuel^e?°.rez?’ 
rai nebuvo ir nėra komunis- “uc!« lr vienbalsiai ją uz-
tas, bet jis davė savo vardąP^r„e’ . , 
naudoti įvairioms komunis- L. barstydamas sitos rezo- 
tinėms organizacijoms, patsU1UC1JOS klausimą, komite
to nežinodamas. Jis, teisy- tas ™ dar dapilde ir davė 
bė, sako, kad sužinojęs, jog įal numerj. ^ma jl 
organizacija komunistinė, zin^ma ^ai.R H. Res. 
pasitraukdavęs; bet kas °/ abar„J1 Pava^Hua
to? Jo vardu jau buvo pa- Kei5' d4b"
inaudota. Dapildyta rezoliucija pa-

Taip patenka Į komunis-|sa^°’ J°g speciali komisija 
ų kompaniją ir kiti, kurie Lietuvos pavergimui ištirti 
dekdami savo tikslų nežiu-puld būt sudaryta iš 7 kon- 
ri, su kuo ir prie ko dedasi, gresmonų, kuriuos paskirs

Jei jau vyskupas gali ap- Kongreso Žemesniųjų Ru- 
sigauti, tai paprastam žmo- !my pirmininkas, 
gui reikia būti dar atsarges-| komisijos tiksiąs
niam. Reik apsidairyti, bus ištirti Lietuvos okupa- 
arp kokių “frentų” esi, ar- rijos aplinkybes ir parodyti 
)a kokie nori tave į savoj Pasauliui, jog Lietuva buvo 
tarpą įtraukti. okupuota ir prijungta prie

___________________ Rusijos žiauriu smurtu, o
LIETUVOS SOCIALISTAI ne savo laisvu noru prisidė-

INTERNACIONALE | Jusi-
Komisija turės taip pat

CIO unijos pirmininkas 
Reuther, aplankęs Europos 
kraštus ir gerai susipažinęskas pranešę, kad, jo nuo- ten dgtimi

liL'tni notinbol . r *
reiškė protestą dėl Kongre

Chicagoj sustreikavo ka
talikiškųjų kapinių darbi
ninkai. Jie reikalavo pa
kelti valandinį atlyginimą 
iki $1.85 (gavo $1.53). Gil
tinė, žinoma, ir streiko me
tu darbavosi po Chicagą, 
todėl duobes kasti turėjo 
patys kapinių direktoriai.

Iš Kopenhagos praneša
ma, kad Sovietų Rusija už
sakiusi tenai dar 5 laivus 
Seniau laivus Rusijai sta
tydavo Anglija, paskui Ita 
lija, o dabar Danija. Pa
tys rusai, išrodo, nemoka 
sau laivų pasistatyti.

Dideli Potvyniai Japonijo.

Pasaulis neramus kaip 
vandenynas. Štai, Ameri 
kos pietuose buvo didelės 
kaitros, dėl kurių vietos 
žmonės labai nukentėjo. Iš 
Japonijos ateina žinių, kac 
ten buvo dideli potvyniai 
Vanduo užliejo didelius 
plotus, tūkstančiai namų 
sugriauta, šimtai tūkstančiu 
žmonių paliko be pastogės 
Keli tūkstančiai nuskendo.

mone. socialistai netinka1 
valstybės departamento tar
nybai. Jis jų ton tarnybon 
nepriims, o priimtus atleis, 
jei tik sužinos, kad jie so
cialistai.

Išrinkta ‘Pasaulio Gražuolė’

Long Bea<b kurorte, Ca- 
lifornijoj, buvo tarptautinis 
gražuolių kontestas, kur 
varžėsi už pirmenybę 25 
kraštų gražuolės. Grožio 
teisėjai pripažino “Miss 
Universe” titulą prancūzei 
Christianai Martel. Ji yra 
18 metų amžiaus, 5 pėdų ir 
6 colių ūgio. sveria 125 sva
rus, tamsiai rusvų plaukų.

so sumažinimo pagalbos už 
sienio kraštams. (Kaip ži 
noma, Kongresas sumažino 
Eisenhowerio prašytą sumą 
vienu bilionu dolerių.)

Reuther sako įsitikinęs 
koks svarbus ginklas kovo
je su komunizmu yra Ame 
rikos medžiaginė pagalba 
Europos kraštams.

McCarthy Ne Stalinas

Stockholme įvykusiame 1 ištirti ir kitų Pabalčio vals-
Socialistų Intemacionalopy^ių pavergimą, būtent 
congrese Pabaltijo valsty- j Latvijos ir Estijos, 
bių socialdemokratų atsto
vai priimti į Internacionalą NELENGVA ANGLAMS 
tokiomis pat teisėmis, ko-Į m EGIPTE
kias turėjo Lenkija, Vengri-1
ja, Bulgarija ir Jugoslavija. Egiptas vis griežfiau reį. 
Lietuvos SocialdemokratųlĮ<aĮauja angĮus išsikraustyti 
Partijai kongrese atstovavo ... Suez0 Kanalo zonos. 
Anglijoje gyvenantis J. ^I'‘Į Egiptas sakosi pats galįs tą
cinskas. kanalą saugoti. Anglai iš

Praeitų metų kongrese esmės sutiko pasitraukti, bet 
tuo klausimu buvo ki ę gm-K derigi dėl ,aiko ir kitų
cų ir Pabaltijo valsty'biųkąiygy. Egiptas nerimauja, 
priėmimo klausimas huvoL,ra?jna j^ga juos varySiąg. 
atidėtas iki siu metų kon- r>abar ten vėl išvyko gen. 
?res°- I Robertsonas vesti tolimes-
KOREJOS KARO AUKOS|n’U f,erybų

Matyti, Dar Neapsidirbo

Sovietų Sąjungos vyriau
sios tarybos posėdžiai ati
dėti vienai savaitei, t. y., 
iki rugpiučio 5 d. Matyti, 
nori iki posėdžių pagrindi
niai apsidirbti su Berijos 
šalininkais.

Ponia Rooseveltienė, ku 
ri dabar randasi Vienoje 
pareiškė spaudos atsto 
vams, kad Amerikos sena 
toiių McCarthy negalima 
lyginti nei su Stalinu, nei 
su Hitleriu.

Pakėlė Atlyginimą

Aluminum Company o 
America pakėlė 30-čiai tuk 
stančių savo darbininkų at 
lyginimą po 8’/2 cento į va 
landą.

Per 3 metus Korėjoje žu- Pagyvenęs Savaitę 
vo apie 72,500 sąjunginin- Sovietų Rojuje “Isgysi’ 
kų karių, tame skaičiuje
24,965 amerikiečiai. Apie CIO unijų pirmininkas 
250,000 sąjungininkų karių Reuther. grįždamas iš tarp- 
buvo sužeistų ir apie 84,000 tautinio darbo unijų suva- 
pateko į nelaisvę ar dingo žiavimo Stockholme, lanko 
be žinios. Europos kraštus. Italijoje

Spėjama, kad priešas ne- jis pareiškė, kad jei Italijos 
teko apie 1,350,000 karių, darbininkai galėtų bent sa-

Amerikos tautai tas ka- vaitę pagyventi Sovietų 
ras kaštavo daugiau kaip tvarkoje, tai jie tuoj nusto- 
$22,000,000,000. tu bičiuliautis su raudonai

siais.
Kuboj Nepavyko Sukilimas Į Dėl duonos kąsnio, jis sa

kė. darbininkai ten turi
Ar čia senai Kuboj buvo| dirbti katorginėse sąlygose 

sukilimas ir jos valdžią į sa- ir atsisakyti bet kokios lais
vo rankas paėmė “feldfebe- vės. Jis priminė Rytų Vo- 
lis” Batistą, o štai liepos 26 kieti jos darbininkų sukili- 
d. jį jau mėgino nuversti m ą prieš komunistinį des- 
kita kariškių grupė. Ipotizmą.
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BĖRUOS POLICININKAS KĖSINOSI 
NUŠAUTI MALENKOVĄ?

Europos spauda paskelbė Įdomią sensaciją apie] 
Malenkovo-Berijos varžytines už valdžią. Sakoma, kad 
gegužės 30 dieną, .kai Malenkoco limuzinas išvažiavo iš 
Kremliaus vartų, sargybiniai, kurie tuos vartus nuolatos 
saugoja, pradėjo šaudyt'ir kulipkos ėmė kapoti Malen-| 
kovo vežimą.

Šarvuotame limuzine Malenkovas išliko sveikas, bet I 
jo šoferis buvo suželtas. Berija tuomet buvo dar saugu
mo ministeris ir Kremliaus sargybiniai buvo jo kontro
lėje. Ir jisai išaiškino, jog sargybiniai šaudę dėlto, kad 
Malenkovo šoferis buvęs girtas ir išvažiuodamas iš 
Kremliaus vartų nesustojęs. Valstybės saugumas reika-Į 
laująs, kad kiekvienas vežimas išvažiuodamas iš Krem
liaus sustotų, kad sargybiniai galėtų patikrinti, kas Į 
važiuoja. Kadangi girtas Malenkovo šoferis atsisakė su
stoti, tai sargybiniai turėję šaudyt.

Šitaip dalyką išaiškinęs, Berija sargybinius pagyrė,] 
o Malenkovo šoferi areštavo.

Malenkovo blusos išmirė iš baimės, kai jis patyrė, | 
kad Berija yra pašalinęs iš Kremliaus visus sargybinius, 
kurie tenai buvo'laikomi Stalino laikais ir buvo ištikimi 
jam, Malenkovui. Jų vietoj Berija pastatė sau ištikimus] 
žvalgybininkus.

Tada Malenkovas pradėjo tartis su savo šalininkais, | 
kaip nusikratyti Berija. Slapta suorganizavęs sau ištiki
mos paramos partijos eilėse, Malenkovas apskelbė Beriją 
“liaudies priešu” ir Įgrūdo kalėjiman. Dabar likviduo-| 
jami ir visi Berijos šalininkai.

VAIZDAI K KARO LAUKO

Vaizdelio apačioje matosi dar teberūkstąs amerikiečių amunicijos ir maisto trokas, ku
rį subombardavo priešo kanuolės. Gi vaizdelio viršuje Amerikos kareiviai žygiuoja j 
frontą.

'Pasakyk, Kur Yra Banditai?’

Apžvalga
NAUJA DARBO PARTIJOS POLITIKAI

Anglijos Darbo Partija išleido pamfletą “Challenge 
to Britain,” siūlydama Anglijai atsipalaidoti nuo Ame
rikos ir kitų kraštų, kurių ūkis remiasi doleriu. Darbie- 
eiai siūlo tampriau susirišti su sterlingo kraštais, kurie
vartoja tokius pinigus, kaip Anglija. MUSŲ KAIMYNAI

Skaitant tą pamfletą tarp eilučių atrodo, jog Ang- DAUGIAU SKAITO 
lijos darbiečiai yra Įsitikinę, kad Amerikai artinasi sunki “Argentinoj Lietuvių Bal- 
ekonominė krizė, kuri turės skaudžiai paliesti ir Anglijos973; rašo: 
ūkį. Kai Angliją ištiks nauja finansinė krizė, Darbo
Partija tikisi vėl paimti valstybės vairą Į savo rankas. * yra apk 1 000 0 lietu. 
ir toliau vykdyti Anglijoj socializmą. vių’apie 40,00o. Estai ir lat-

“Prieš mus stovi žiaurus gyvenimo faktai,” sako viai savo knygynus turi Bue 
darbiečiai, “ir mes turim būt pasiruošę imtis griežtų so- nos Aires Lietuvių Klube, sy- 
cialistinių priemonių, kad išvengtume katastrofos. Mu-’ k,u su Ar^entinos Lietuvių 
su planas reikalaus, kad Anglija atsisakytu ne tiktai nuo
daugelio medžiaginių gerovij, bet ir nuo daugelio mėg - 
tarnų papročių bei tradicijų.”

Visos pastangos turės būt dedamos pagrindinių reik
menų gamybai, tokių kaip anglis, plienas, žemės ūkio 
produktai, mašinos, chemikalai, orlaivių ir laivų statyba.|gų platinimą Argentinoje:

Anglies pramonė Anglijoj tebėra dar nacionalizuo- 
ta; bet plieno pramonę konservatorių valdžia denacio- įleidžiama Švedijoje.

/ nalizavo. Dabar darbiečiai žada vėl ją renacionalizuoti. jos turi nuolatinius pirkėja 
Nacionalizacija turėsianti paliesti ir kitas pramonės Argentinoje. Tos leidyklos 

šakas, tačiau smulkus biznis busiąs paliktas privatinėse įgaliotinis, veikiantis Arg-n- 
ranko«e * I t’n°Je Lietuvių Klubo patai

pose, kas mėnesis parduoda 
estų kalba knygų nemažiau 
kaip už $2,000, taigi apie už 
$25,000 per metus.
- “Latvių Sąjunga Argenti
noje per metus parduoda už

VISI TIRONAI VIENODI

Balso’ knygynu. Pabaltiečių 
bendradarciavimaš Argenti
noje gali būti pavyzdžiu vi
soms musų kolonijoms išei
vijoje.”
Toliau kalbama apie kny-

kę jau $8J65.12!/-n ••• ir\ l-Jr vvv iivvvikyGiriasi sunnkę tokią su- „ klajoti.
mą ir sako, kad to esą dar į r

peimaža, reikia daugiau.
“Laisvė” tarnauja Mask

vai, o aukų prašo iš lietu
vių. Ir ji nemato, kad ji 
čia operuoja vieną šlykš
čiausių raketų.

Paskutinių dienų įvykiai Rytų Vokietijoje galvo
jantį žmogų neturėtų stebinti, nes ten vyksta tas, kas
buvo neišvengiama. Juk ten yra tironų valdžia, o tironai] $23,000, taipgi Lietuvių Klu 
visais laikais vienodai elgėsi. Ne kitaip jie elgėsi ir Rytų bo patalpose. Į tą sumą įei 
Vokietijoj. Jie tenai spaudė ir išnaudojo darbo žmones-; na J? užsieniniai žurnalai ir 
šie netekę kantrybės pasipriešino, ir pasipriešino stip-’ LatV1^ EnciKlopedijos pienu 
riau, negu tironai tikėjosi; todėl pradžioje jie buvo galvų
netekę ir, jei ne rusų tankai, Rytų Vokietijos komisarai I O lietuviškų knygų, sako 
gal jau butų visi besėdi už geležinių grotų. Rusų tankų] Argentinos Lietuvių Bal- 
išgelbėta Rytų Vokietijos komunistų valdžia šiandien r38’ Lietuvių Klube ispei - 
atgauna savo drąsą ir jau nebekalba apie savo klaidas.^? skandalingai mažai, vos 
nebeduoda pažadų sumažinti darbo normas, pagerinti'112 ■ ° Per mėnesL 
maisto davini ir bendrai visą gyvenimą

BĖRUOS ŠALININKAI 
LIKVIDUOJAMI

“Naujienos” rašo:
. Berijo* globotas Ryti

nės Vokietijos saugumo poli
cijos viršininkas gen. \Vil- 
helm Zaįsser jau dingęs nuo 
žemės paviršiaus.

“Jis galįs būti suimtas, o 
gal ir likviduotas. Be to esą 
suimta 485 jo žemesni parei
gūnai.

“Zaisser po Ispanijos pilie
tinio karo atsidūrė Sovietų 
Sąjungoje, bet čia. vietoj 
laurų, buvo įkištas į koncen
tracijos stovyklą, iš kurios jį 
išvadavo Berija. Po karo 
Zaisser buvo pasiųstas į Ry
tinę Vokietiją organizuoti so
vietų stiliaus saugumo ir po
litinę policiją. Jo galybės 
dienos laikomos baigtos. Jis 
dingo tą pačią dieną, kai 
Maskva pranešė, kas ištiko 
lavrenti Beriją.”

La ik
rastis prileidžia, kad kitose

Dabar ji kalba kitaip: pirma apsidirbsime su “prie-|re^^c^ose “ augiu ,>e 
šals,” o paskui pamatvsime . . . ' parduodama antrai,ek, bet

Fechner, buvęs teisingumo ministens, o šiandien par(Iuota S5000; , t 
sėdįs kalėjime kaip ‘valstybės išdavikas,” maištaujan-sumą neįeina laikraščiu 
čių darbininkų spaudžiamas, buvo pripažinęs, kad RytųĮprenumerata. Estai Argen- 
Vokietijos konstitucija garantuoia darbininkams teisę tinoje neturi savo laikraš- 
streikuoti; gi dabar jo vieton paskirtoji Hilde Benjamin bj0, o latviai turi tik labai 
(“Raudonąja Hilde” vadinama), aiškiai pasakė: “Tuos, menką žurnaliuką, todėl jie 
kurie streiku nori išsikovoti geresnes darbo sąlygas, lau- daugiau laikraščių iš kitur 
kia kalėjimas.” O teisėjus ji įspėjo, kad jos administra- išsirašo. Bet ir tai turint 
rijoj nėra vietos minkštaširdžiams ir kad visi riaušinin- galvoje, mes lietuviai, mi
ltai turi būti baudžiami sunkiausiomis bausmėmis. neto laikraščio nuomone,

’ J------, labai atsiliekame nuo savo
lr šiandien mes matome, kad iš vienos pusės eina kaimynų knygų ir laikraš- 

didžiausias “valymas” savųjų, kurie buvo “perminkšti/’bjų pirkimo atžvilgiu.
nepajėgė įvykių suvaldyti, o iš antros—jau suimta per__________________
500 darbininkų, kurie Fechnerio buvo paleisti, ir pra- TIKRASIS RAKETAS 
dėta paradinės bylos dar nenubaustiems riaušininkams. n*ii?» • t v

VTa.-v k,- ’ Ų D"**™ Parbaigė. 16 asmen, kurie renka aukas mu 
nuteisti kalėti nuo 4 metų iki gyvos galvos. U tauto? reikalams, ..Lais.

Bet Rytų Vokietijos darbininkai dar nepasiduoda, VėS” komunistai kolioja 
dar priešinasi—vienur kitur dar streikuoja, pasirodo par- “raketieriais.” Bet tuo pa- 
tizanų. Jei galų gale jie bus sutramdyti, tai bus labaijčiu laiku “laisvininkai” ren- 
labai brangi komunistų valdžios pergalė. Pasaulio dar- ka iš lietuvių pinigus rusiš- 
bininkai dar kartą aiškiai pamatys, koks rojus yra gy- kam komunizmui remti ir 
venti po komunistų letena. f Inesigėdi skelbti, kad surin-

N _____
Iš Lietuvos grįžęs jaunas 

vokietis pasakoja:
1946 metais, bado ver

čiamas, iškeliavau Lietu
von. Beelgetaudamas pa
siekiau Latakų kaimą prie 
Viduklės, kur pas ūkininką 
Martyną Kvietkų radau 
prieglaudą. Kvietkus buvo 
blogo budo žmogus ir dide
lis bolševikų pataikūnas.
Mane priėmė tik asmenišku 
išskaičiavimu: dirbau kaip 
jautis nuo tamsos iki tam
sos, valgydamas ištisus mė 
nesiūs bulvienę. Atlygini
mo negavau jokio. Kartą 
paprašiau poros rublių 
smulkiom išlaidom. Vieton 
rublių gavau kumšti Į kup
rą. Žmonių paragintas,
Kvietkų palikau ir išsikė
liau kitur. Vėliau girdėjau, 
kad bolševikai Kvietkų su 
šeima ištrėmė: nepadėjo^ atsakinėti, jei kas panašaus 
nei padų laižymas bolševi- atsitiktų, 
kams. j Po šių kautynių partiza-

Vietovėj X radau gerą'nai sumanė NKVD atkeršy- 
žmogų, eigulį V., kuris mie-,ti. V. brolis buvo vieno ne

tolimo kolchozo ' pirminin
kas. Iš šio kolchozo parti
zanai išsivarė visus gyvu-

mu dirbo krašto laisvinimo 
darbą. Aš pats kartą ma
čiau, kaip jo ukin atvykę 
stribai, kišdami kumštis po 
nosim keikė ir šaukė: “Pa
sakyk, rupuže, kur yra ban
ditai?”

1951 metų balandžio mė
nesi musų miškelyje Įvyko 
kautynės partizanų su 
NKVD garnizonu, kuris bu
vo apsupęs visą miškelį ir 
čia žuvo man pažįstami 
partizanai “Žemelis” ir 
“Gailutis.” Kautynės vyko 
visą savaitę, per kurias žu
vo dar 13 partizanų. En
kavedistų žuvo apie 50. 
partizanai apsupimo žiedą 
pralaužė ii- pasitraukė. Po 
to eigulys V. ir vėl buvo 
tardytas. Tardė ir mušė ir 
mane. Mudu su V. jau iš 
anksto buvome susitarę, ką

lai mane priėmė ir buvo 
man kaip tikras brolis.

Eigulys V. per mėnesį
gaudavo 200 rublių atlygi-(liūs ir liepė kolchozo pirmi- 
nimo ir turėjo 60 arų že-!ninkui tuojau pranešti 

rieji lietuviai tas organiza- mės sklypą saviems reika-ĮNKVD garnizonui. Gyvu- 
cijas remia, tiktai Bimbai lams. Už tai reikėjo duoti liūs suvarė miškelin, o pa
jos “raketierių,” kitaip sa- prievolė valstybei. Unifor-:tys, užėmę pozicijas, išsta- 
kant, žulikų, sukčių lizdas., mos neturėjo. Iki 1950 me-Jtė sunkiuosius kulkosvai- 

tų dėvėjo savo civiliškus.džius ir minosvaidžius,
rubus, turęjo tik ženklą—plaukdami atvykstant “drau- 
penkiakampę s o v i e t i n ę'gų.” Ilgai laukti neteko, 
žvaigždę, apjuostą ąžuolo1 Atvyko apie 4 sunkveži- 
apais. Tai buvo jo visa'miai (maždaug 80 vyrų) 

uniforma. 1950 metais ga-!enkavedistų ir pakliuvo' į 
vo. mėlynas kelnes ir tokios (spąstus. Visi žuvo. Maši-

Tik proto netekęs žmogus

PASAKĖ TEISYBĘ
“Dirva” (Nr. 29) rašo:
“Nesenai ‘Dirvos” redakci

joje

NESVEIKO ŽMOGAUS 
KALBA

Mes jau rašėme, kad 
Bimba, tur būt, rengiasi 
mirti, nes jis jau ieško ir 
kunigų užtarimo. Štai “Lai
svės” Nr. 143 vėl skaitome

lankėsi vienas tremti
nys kunigas. Prisiminėm tų 
lietuviškųjų parapijų įvykius, 
kur iš lietuvybės tiesiog ty
čiojamasi. kaip tai yra Cleve
lando šv. Jurgio parapijoje. 
Tas kunigas man atsakė: 
‘Visos parapijos, imant mus 
pačius kunigus, ir visą para
pijos turtą, daugiausia pri
klauso airišių vyskupų ži
niai. Jiems lietuvybės reika
lai nerupi. Jie turi kitokius 
planus. Ir jau daug kur įsi
tikinta, kad į jokius tais rei
kalais parapijiečių skundus 
jie nekreipia dėmesio’.”

Tiktai iš tremties atvykęs 
kunigas galėjo taip atvirai 
pasakyti tikrą teisybę.

SLA REIK PAJAUNINTI

Dr. A. Montvidas “Tėvy
nės” Nr. 29 atkreipia dė
mesį į Susivienijimo Lietu 
vių Amerikoje pasenėjimą 
Jis rašo, kad 1952 metais 
SLA turėjo 13,287 narius. Iš 
jų apie trečdalis buvo se
nesni kaip 60 metų. Beveik 
tiek pat buvo ir 50-60 me 
tų. Tai ir ne jaunikliai 
Vadinasi, jaunesnių kaip 
50 metų tebuvo tik 4,876 
nariai.

Senesnių, aišku, ir miršta 
daugiau. Tais metais iki 
50 metų amžiaus temirė 15

nas partizanai sudegino ir, 
ginklus surinkę, pasitraukė. 
Tam planui įvykdyti buvo 
atsiųstas specialus partiza-

pat spalvos rusiško fasono 
tepurę. Žadėjo duoti jam 
dar palaidinę ir milinę, bet 
tai tik pažadais ir liko. Jei 
r butų tai gavęs, tai kelnės sų baudžiamasis būrys

PLB Vok. Inf.

Atnaujinb Santykius 
Su Sovietais

jau buvo suplyšusios. Cink
uotas buvo medžiokliniu 
šautuvu. Žadėjo duoti ir 
pistoletą, bet ir tai liko pa
žadais. Bet dėl ginklų V. i
nelabai jaudinosi: partiza- _____
nai jam parūpindavo, “jei Kai Sovietai buvo pradė- 
pasitaikydavo reikalas.” Ba- ję savuosius žydus sukti į 
tų jokių nedavė. ragą, tai Izraelyje kilo di-

Eigulys V. turėjo paslėp-id^jg pasipiktinimas ir kaž- 
tą radijo priimtuvą, kuriuo kas net bombą įmetė į So- 
mudu ištisomis naktimis 'vietų pasiuntinybę. Sovie- 
klausydavomės politiniųjtaj nutraukė diplomatinius 
pranešimų iš visos Europos,'santykius, šiomis dienomis

jo svaičiojimus, kurie bu- ,
dingi tik sergančiam seniui i snariu, o vyresniu net 287

Iš tikrųjų, yra reikalo 
Susivienijimą pajauninti. 
Labai gaila, kad naujieji 
ateiviai pamiršta Susivieni
jimą ir į jį mažai testoja. 
O juk tai ne tik garbinga, 
bet ir kiekvienam nelaimė
je reikalinga organizacija. 
Nevėlu tą klaidą pataisyti 
ir įsirašyti.

Reikėtų ir pačiai Susivie
nijimo vadovybei pagalvoti 
apie naujus budus nau
jiems nariams patraukti.

“Nusidėvėjo Balfas, išsi
gimė Vlikas, neteko pasitikė
jimo šimučio ir Grigaičio Ta
ryba.

“Dabar jau kepamas nau
jas raketas po vardu ‘Tautos 
Fondas.’ Visi Amerikos lie
tuviai turėsią į tą fondą sa
vo dolerius kloti, o raketie
riai iš Vliko ir Amerikos Lie
tuvių Tarybos jiems Lietuvą 
išvaduos.”

Kiekvienas padorus lietu
vis, kur jis bebūtų, žino, 
kad visos čia Bimbos šmei
žiamos organizacijos dirba 
didelį darbą: BALF’as šel 
pia varge esančius tautie
čius, o VLIK’as ir Ameri
kos Lietuvių Taryba rūpi
nasi Lietuvos išvadavimu iš 
Maskvos vergovės. Visi tik

Amerikos oro biuras kasdien 
gauna iš 5,000 užsienio radijo 
stočių 25,000 pranešimų. Sa
vo ruožtu, Amerikos meterio- 
logijos biuro stebėjimai, kartu 
su karo aviacijos metereologi- 
jos biuro pranešimais, yra siun
čiami kitiems kraštams.

o taip pat ir “Amerikos 
Balsą.” Pagautus praneši
mus surašydavom ant po
pierio ir perduodavome 
specialiam partizanų pa
siuntiniui. Partizanai ži
nias mašinėle išspausdinda
vo ir padauginę išklijuoda
vo ant medžių, išmėtydavo 
po laukus ir prisegdavo prie 
durų gyventojams pasiskai
tyti. Šioje apylinkėje par
tizanų buvo labai daug. 
Mudu abu partizanams pa
dėdavome kaip išmanyda
mi. Pats eigulys kartą su 
manim nuvyko į mišką ir, 
suradę tinkamą vietą bun
keriui, padarėme planą, nu
pjovėme kelis medžius ir, 
nuvežę lentpiuvėn, iš jų- pa
darėme lentas busimam 
bunkeriui. Prieš tai eigu
lys V. buvo gavęs praneši
mą, kad atvyksta iš kitur 
partizanų apie 20 vyrų ir 
jiems turi būti paruoštos 
slėptuvės.

Žvalgyba (NKVD) įtarė 
eigulį bendradarbiaujant su 
partizanais. Kelis kartus 
buvo areštavę ir tardė. Jis 
visuomet grįždavo smarkiai 
sumuštas. Jo žmona jam 
liepdavo mesti tą pavojingą 
žaidimą, jei jau ne dėl sa
vęsp tai bent dėl senos moti
nos ir mažų vaikų. Tačiau 
tardymai ir NKVD teroras 
jį dar labiau pastiprindavo,

tie santykiai vėl atnaujinti. 
Izraelis, kad ir maža, bet

Artimuose Rytuose svarbi 
valstybė. Ji yra apsupta 
arabų pasaulio, o arabai, 
kaip žinoma, nekenčia žy
dų. Vakarai nori Izraelį 
įtraukti į Vidurinių Rytų 
karinę sąjungą, o Sovietai 
yra šitam priešingi. Sako
ma, kad Izraelis pasižadė- 
šiol tos sąjungos kratėsi ir 
šiol to sąjungos kratėsi ir 
Egiptas, bet dabar gtl ne- 
besibaidys. Sakoma, kad 
Izraelis, atnaujinęs santy
kius su Sovietais, tikisi, kad 
Sovietai išleis bent dalį ten 
gyvenančių dviejų milionų 
žydų.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

Gavome tautinės, demo
kratinės minties “Sėjos” 
laikraščio Nr. 2. Jame yra 
be kitų šie straipsniai: Dr. 
V. Tercijono “Ar Galima 
Sulaikyti Lietuvių Nutautė
jimą Amerikoje?”, A. Min- 
gio “Lietuvių Tautos Kan
čių Kelias,” L. Š. “Jono 
Kardelio Sukaktį Minint,” 
Henriko Blazo “Keliai ir 
Klystkelės.”

Laikraščio adresas. P. B. 
Box 271, Chicago 90, III.

Pakalbinkime kaimynus ir 
draugus užsisakyti “Kelei-

ir jis su dar didesniu įnirti- M-” Kaina metams $4-

r
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS RSPKAM

Kas Girdėt Chicagoje
Vargšų Šelpimas ir 
Kunigų Pagerbtuvės

Birželio 28' d. Įvyko Chi 
cagos BALF’o apskrities 
ruošta gegužinė. ‘“Draugas” 
liepos 10 dienos laidoje pa
skelbė, kad to pikniko pa
jamų buvo $1,007.71, o iš
laidų $691.48. Reiškia, pik
nikas davė $316.23 gryno 
pelno. Tai parodo, kaip
čia vyksta vargšų tremtinių 
šalpos darbas. O pažiūrė
kime, kaip vyksta kunigų 
pagerbtuvės.

Nesenai West Pullmano 
parapija, viena iš menkiau
sių Chicagos lietuvių para
pijų, ruošė vieno kunigo 20 
metų kunigystės sukakti. 
Buvo suruoštas pokylis, ku- 
rin svečiai ir viešnios, kaip 
kad “Draugas” skelbė, ne
tilpo salėn. Galimas daik
tas, kad tas pokylis žmo
nėms * kaštavo maždaug 
tiek, kiek minėta BALF’o 
gegužinė. Taipgi galimas 
daiktas, kad tas pokylis da
vė gryno pelno maždaug 
tiek, kiek BALF’o geguži
nė. Taip galėjo būti ypač 
dėl to, kad per pokyli buvo 
daroma rinkliava. Kam tas 
pelnas teko? Kam teko, 
kam neteko, bet aišku, kad 
BALF’ui jis neteko. Yra, 
mat, didesnių “vargšų,” ne
gu BALF’o šelpiamieji.

Antras pavyzdys. Nese
nai Marąuette Parko lietu
vių parapija ruošė savo kle
bonui iškilmes, susijusias 
su Įteikimu jam kanaunin- 
kiško kryžiaus ir žiedo. Iš 
parapijonų ir draugijų buvo 
renkamos aukos to kanau- 
ninkiško kryžiaus ir žiedo 
išlaidoms padengti. Mat, 
kryžius ir žiedas yra auksi 
niai ir iš Romos atgabenti. 
Vieni sako, kad tie daiktai 
kaštavo $500, o kiti tvirti 
na, kad $700. Parapi jonai 
ir draugijos tą sumą turėjo 
sudėti. Kaip teko girdėti, 
Šv. Vardo Draugija aukojo 
tam reikalui $25. Kitos 
bažnytinės draugijos negi 
galėjo atsilikti. Jos irgi ge
rai pasirodė klebono pa- 
gerbtuvių proga. Bet pa
našaus uolumo tremtinių 
šelpimo darbe iš parapijo
nų nesitikėk, neieškok. 
“Bedievio” Prakalba

Liepos 9 d. Chicagos Lie 
tuvių Auditorijos mažojo, 
salėj kalbėjo ateitininkų 
vadas prof. K. Pakštas. 
Kalbėjo Lietuvos laisvini

sus lietuvius ir kitas tautas 
bei jų vadus. Ypatingiau
siu buvo tai tas, kad ateiti
ninkų vado prakalba buvo, 
taip sakant, “bedieviška, 
t. y., jis nesuminėjo nei 
Dievox nei religijos, nei po
piežių, nei katalikybės. Ne
sakė, kad pasaulio bėdos 
kilo dėl “tautų subedievėji
mo.”

Prakalbą sekė klausimai.
<ors publika susidėjo iš at

eitininkų ir apskritai kata 
likų, bet niekas nepaklausė 
tokio klausimo, kurs sietųsi 
su tikyba. Pagaliau balsą 
gavo V. Stulpinas. Tasai, 
gal norėdamas pasirodyti 
geru parapijonų, profeso
riaus paklausė apie popie
žiaus vaidmenį dabarti
niais laikais: Kodėl popie
žius ir apskritai katalikų 
dvasiškija nesiima apjung
ti krikščioniškas, ypač ka
talikiškas tautas kovai su 
komunizmu, taip kaip seno
vėj popiežiai organizuoda
vo kryžiaus karus?

Prof. Pakštas iki to laiko 
drąsiai, taip sakant, nardė 
giliuose vandenyse. Bet iš
girdęs Stulpino klausimą 
pasijuto seklumoje: neteko 
drąsos ir pasitikėjimo sa 
vim. Nužemintu, lėtu bai 
su pasakė, kad popiežius 
tokio žygio negalįs imtis 
dėl žmonių menko tikėjimo 
O kai dėl kunigų prisidėji 
mo prie apjungimo katali 
Riškų tautu, tai esąs nejma 
nomas dalykas.

Tai menkas popiežiaus ir 
kunigų pateisinimas. Po
piežiaus nenoras apjungti ir 
sutaikyti katalikiškas tau 
tas nakina paskutinius tikė 
jimo likučius. O juk su
jungimas katalikiškų tautų 
atgaivintų merdinti tikėji 
mą. Jei popiežius imtųsi 
taikinti lietuvius ir lenkus 
tai gautų ir laisvamanių pa 
lankumą, ne tik katalikų. 

Petras Vienrankis.

RUSŲ TERORAS RYTŲ VOKIETIJOJtt r '»■ 'f*/ t,J

ši nuotrauka parodo rusų raudonarmiečių tanką šaudant į darbininkus Leipzigo mieste. 
Nuotraukos gilumoje matosi minia žmonių.

• k*
' ' ; ■■ ■
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Eastono Padangėje
?oKevikai su Katalikais 
švien Kalba Poterius

kalus. Iš jo paaiškėjo, kad bės egzaminus real estate 
Chicagoj minint birželio 13 bizniu verstis, 
d. Įvykius aukų surinkta! Lietuvoje jis vertėsi ad- 
$1,023. Išlaidų turėta $259.! vokatura, turėjo dideli amo- 
Tokiu budu su buvusiu ka-!nių pasitikėjimą ir turi ge
so j likučiu dabar kasoj yra’rą patyrimą nekilnojamojo 
$1,701.95.

Spaudos komisijos pirmi
ninkas J. Talalas pranešė 
apie atliktus darbus spau
doje ir per radiją rengiant 
birželio Įvykių minėjimą. j

Spalių 11 d. numatyta 
šaukti Chicagos L. T. lietu
vių organizacijų metinę 
konferenciją.

Kadangi šiemet sueina 
10 metų nuo ALT Chicagos 
skyriaus Įkūrimo, tai nutar
ta išleisti jos veiklos ap
žvalgini leidinėli.
Kuklus Patriotas

Chicagos L. T. Posėdis
Liepos 7 d. Įvyko ALT

Chicagos skyriaus posėdis. 
Jame perskaityta ALT Vyk
domojo Komiteto sekreto
riaus Dr. P. Grigaičio pa
dėkos laiškas tarybos na
riams už pasidarbavimą 
rengiant Vasario 16 d. 35 
metų Lietuvos nepriklauso
mybės minėjimą ir už Įteik
tą komitetui $10,000 su
rinktų aukų sumą. Išklau
sytas iždininko A. Valonio 

mo reikalais. Kritikavo vi-! pranešimas apie kasos rei-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokių brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa

žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 

Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 

bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 

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

dų nurodymais.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra

dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi iiaia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ut
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus

lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
Boston 27,

ARGENTINA
Siekia Geresnės Ateities

Cordobos lietuvių koloni 
ja nėra didelė, bet ir ji jau 

aukštuosiu:turto vertinimo ir adminis-1tur^ išėjusių 
travimo srity. Čia jis daly-j rno^s^us- Tai inžinierių
vauja visuomeninio gyveni-Robertas Musteikis, kurio 
mo srity; dabar yra Čhica- tėvas Argentinon atvažiavo

J. Budriko prekybos na
mai, 3241 So. Halsted St., 
prisiuntė ALT skyriui $25 
čekį Lietuvos laisvinimo 
reikalams.

Prisiųsdamas čekį p. J.' 
Budrikas pažymėjo, kad? 
vienas musų tautietis laimė
jo tą sumą, kaip reklaminę 
premiją už rašinį, skelbia
mą per Budriko prekybos 
radijo valandėlę.

imti sau $25 ir paprašė, kad 
jie butų persiųsti Chicagos 
ALT skyriui lietuviškam 
darbui paremti, neskelbiant 
jo pavardės.

Tai dėmesio vertas kuk
laus musų tautiečio gražus 
patriotinis veiksmas.
Algirdo Brazio Koncertas

New Yorko Metropolitan 
Operos solisto Algirdo Bra
zio koncertas įvyks rugsėjo 
27 d. Chicagos Orchestra 
Hali. Kadangi p. Brazys 
yra kylanti laisvajame pa
saulyje lietuvių meno žvaig
ždė, tai lietuviškoji visuo
menė susirūpino tą meno 
pajėgą kiek galima remti iri 
populiarinti. Tuo tikslu yra 
sukurtas komitetas su Chi
cagos “Herald-American” 
redaktorium S. Pieža prieš
aky. Be to, komitete yra 
S. Balzekas, Dan Kuraitis 
ir kiti.

Komitetas rūpinasi, kad 
koncertas pavyktų. Iš jo 
pelno numatoma išleisti lie
tuviškų plokštelių.

Bilietus jau parduoda J. 
Budriko krautuvė, 3241 So. 
Halsted St.

gos lietuvių tremtinių teisi
ninkų draugijos valdyboje.

Nuoširdžiai linkiu jam 
geriausios sėkmės prade
dant Amerikoje naują dar
bą.
Vedė Vienas Žvejas

Pats jauniausias iš nese
nai pasprukusių iš rusų už
imtos Lietuvos 3 žvejų, Ed
mundas Paulauskas, vedė 
Eveliną Cižauskaitę. Ves
tuvių puotos šeimininkas, 
kaip ir priderėjo, buvo

dar prieš pirmąjį pasaulinį 
karą, ir gydytojas Henrikas 
Maskevičius, kurio žmona 
yra baigusi gimnaziją. Abu 
jie yra gimę Lietuvoje ir 
maži atvykę Į šį kraštą.

Šiuo metu mokosi akuše
rijos Z. Putelkytė, kalbų J. 
Čerkauskaitė - Kuncaitienė, 
Jonas ir Algirdas Tumosai, 
pirmasis architektui^, ant
rasis ekonomijos; Juozas 
Grigaitis medicinos, Vytau
tas Grigaitis ekonomijos ir 
L. Toločka medicinos. Vi

Lionginas Kublickas, kuris dūrinėse mokyklose moko 
organizavo ir jų pabėgimąjsi per 10 lietuvių. Mažai 
iš Lietuvos. —J. T. kolonijai tai yra gražus pa-

--------------------------* Jsididžiavimas. Pažymėtina,
|kad beveik visi moksleiviai 
yra darbininkų vaikai. 

Pasižymėjęs Lietuvis
Dr. J. Kuncaitis yra di

džiųjų Cordobos centrinių 
laboratorijų skiepijamųjų 

ų: skyriaus viršinin-

METHUEN, MASS.

Padėkos Žodis

Reiškiu nuoširdžiausios padė
kos visiems geros širdies prie
teliams, kaip draugijoms uu<p. 

ir asmenims, kurie sunkioje 
goję mane “ lankė, atnešdami 
gėlių ir kitokiu dovanėlių. 
Ačiū, ačiū visiems ir visoms.

Levosė Kasilevičienė.

EASTON, Pa.—šis 
Jelaware upės kranto sto
vįs vidutinio grožio miestas 
savo laiku buvo dažnai mi
nimas lietuvių spaudoj, nes 
seniau vietiniai - lietuviai 
(kaip ir kitur) buvo jauni 
žmonės ir gana veiklus or
ganizacinio darbo bare. Da
bar to, kas buvo, beliko tik 
šešėlis. Nėra kada tai bu
vusios gausios LSS kuopos. 
Nėra 1932-36 metais stip
riu veikimu pasižymėjusios 
LDD kuopos. Dar yra SLA 
kuopa, bet gyvumo jokio 
neparodo. Visas lietuviš
kas “veikimas” čia telkiasi 
Lietuvių Piliečių Klube, ku
ris šiuo metu turi įsisteigęs 
neblogas patalpas su “ba 
ru,” kurį kai kas vadina 
vietinių lietuvių “kultūros 
centru.” Klubas, kaipo 
toks, niekuo nesiskiria nuo 
daugybės kitų panašių klu
bų, kurių Pennsylvanijos 
(ir kitų valstijų) lietuvių 
kolonijose pilna.

Piliečių Klubas buvo 
įsteigtas 1928 metais Petro 
Klovos pastangomis. Į jį 
buvo nariais priimami viso
kių pažiūrų lietuviai. Iš pra
džių viskas ėjo gerai, klu
bas palengva stiprėjo, jo 

tas augo. Kai jau atro
dė, kad klubo gyvavimas 
užtikrintas, tada keletas ja
me priklausančių bolševi- 
<uojančių elementų pradė-
o briautis į valdybą ir va

dovybę. Nors Maskvos su
kvailintų žmonelių ] 
yra labai mažai (jų “lite- 
aturos” draugijos kuopa 

turi ne daugiau 30 narių), 
o klubas nariais gana gau-
us, Kremliaus šalininkams 

visgi pavyko įsiskverbti į 
valdybą ir net atimti nario 
teises buvusiam piiTninin- 
<ui Klovai ir- vienam veik
lesniųjų narių, J. Johnso
nui. Dėl tokio naujų klu- 
x> vadų elgesio jie buvo pa
raukti teisman ir išbrauk-

VVATERBURY, CONN.

Graži Parama Tremtiniams

Per Waterburv BALF’o 
skyrių prof. Vadovas Bir
žiška paaukojo tremtinių 
šalpos reikalams $54, ku
riuos gavo iš Laisvos Euro
pos Komiteto už savo 
straipsnį.

Gediminas Čampė, 12 
metų amžiaus Waterburio 
lituanistikos kursų moki- 

laimėjęs už savo raši
nėlį $15 premiją, paskyrė 
po $3 Vasario 16 Dienos 
Gimnazijai, “Eglutei” ir 
Tėviškėlei.”

Naujas Profesionalas

K. Balčius ir piona iš 
Waterbury, Conn., paauko
jo vargšams lietuviams $5.

Waterburio BALF’o sky
rius rugpiučio 9 d., 1 vai. 
popiet, ruošia Linden Par
ke, Union City, metinį pik
niką, kurio visą pelną ski
ria likusių tremtinių šalpai. 
Tikimasi,' kad visuomenė 
ne vien iš Connecticut vals-

XT . . . . . tybės, bet ir iš kitur gausiaiNesenai naujas ateivis iš nibniko.. T> x d i . dalyvaus šiame piKniKe.tremties, Petras Stankovi- 
čius, išlaikė Illinois valsty Balfas.

įemdamasi neva tuo, kad 
tas naiys kartą buvo atne- 

antjšęs į klubą lapelių, įspėjan- 
L čių narius apie bolševikuo

jančių elementų tikslus. Ir 
aip naujoji konstitucija 
buvo priimta, su katalikų 
palaiminimu, ir dabar ne- 
pilietis narys klube yra be
teisis.

;kas. Gubernatorius jį ne- U&K nariai savo' teises at 
gavo.

Grąžinti išbrauktųjų na- 
ių teises klubo valdybai 

buvo nemalonus dalykas, 
bet dar nemalonesnis daly 
kas susidarė, kada į klubą 
pradėjo apsčiai rašytis . 
dipukai. Mat, visi jie yra 
gyvenę Stalino rojuje, tac 
klubo valdyba pradėjo 
baukštintis, kad gali įs
prukti iš jos ranku klubo 

vairas. Kad pašalinus iš 
lipukų gresiamą pavojų 
klubo vadovybė apsispren
dė “pataisyti” klubo konsti
tuciją ta prasme, kad na 
riu gali būti kas tik nori 
bet balsavimo teisę tegali 
‘urėti tik Amerikos pilie 
riai. Įdomiausias dalykas 
ria tas. kad šitam klubo va 
dovybės pasikėsinimui an 
nepiliečių narių teisių pri 
tarė ir katalikai, be kurių 
balsų konstitucija nebūtų 
buvusi taisoma. Kai kon
stitucijos taisymo reikalas 
buvo pravestas, vienas na
rys sumanė įdėti į naująją 
konstituciją skirsnį, drau
džianti priimti klubo na
riais fašistus ir komunistus. 
Valdyba kažkaip iš anksto 
sužinojusi, kad toks suma
nymas bus siūlomas klubo 
susirinkimui priimti, pasku
bėjo siūlytoją suspenduoti,

J1
senai buvo pasiuntęs į Bue
nos Aires bakteriologijos 
institutą susipažinti su skie 
pijamųjų medžiagų gamini
mu. Dr. Kuncaitis į Argen 
tiną atvyko po paskutiniojo 
karo; jis jau gavo Argenti
nos pilietybę.

Pagerbė Antaną Rimšą
Gegužės 16 d. Buenos Ai 

ies mieste inž. A. Gogelio 
bute susirinko vietos lietu 
vių nem&žas būrys pami 
nėti Antano Rimšos ir jo 
žmonos sukaktuves: pirmo 
jo 75 metų, antrosios 70 m 
Rimša Kaune buvo vienas 
geriausių siuvėjų ir turėjo 
didelę siuvyklą. .Jo sūnūs 
yra garsus Pietų Amerikoje 
dailininkas.

Remia Tautos Fondą
Jono čikštės pirminm 

kaujama atstovybė Argenti 
noje gegužės 23 d. Buenos 
Aires mieste surengė vaka 
rienę, už kurią vyrai mo 
kėjo $50, o moterys $25 
Vakarienė davė viso labo 
pelno $4,588.80, kurie 
pasiųsti Tautos Fondui.

—J. V.

n

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel 

ir paj ieškojimus.

Už gautą paramą katali
kams klubo vadovybė ne
pasiliko skolinga. Šių me
tų gegužės pradžioj ji su
rengė pokylį pagerbimui 
apie 30 narių, kurie 1950 
metais skolino (viso $5,- 
000) pinigų naujom klubo 
patalpom įsigyti. Vadovy
bė, žinomą, “užmiršo” apie 
reikalą pagerbti ir tuos na
rius, kurie 1936 metais, ka
da klubas beveik nieko ne
turėjo, skolino savo pini
gus be nuošimčių (vienas 
narys paskolino net $1,000) 
ir faktinai pastatė klubą 
ant kojų. Mat, šie klubo 
nariai pionieriai dabartinei 
klubo vadovybei atrodo ne
ištikimi.

Na, pokylis kaip pokylis; 
bet į jį pirmą kartą klubo 
istorijoj pasikvietė . . . ku
nigus, kad visi dalyviai bu
tų “palaiminti” ir kad ka
talikai matytų, jog jų mas- 
kviniams teikiama parama 
yra įvertinama. Taigi vi
siems “šliuptamiams” ir ka
talikams, dipukas kunigas 
Mačiulaitis atkalbėjo mal
dą, o kun. Gaudinskas pa
sakė “prakalbą.”

Pokyly, be kelių vietos 
jolitikierių, dar kalbėjo 
derikalų vadas Sodaitis, 
turis pusėtinai gražiai atsi- 
iepė apie kai kuriuos bol- 

ševikuojančius vietos asme
nis, ir kuris įžūliai pagelbė
jo valdybai atimti nepilie- 
čiams nario teises. Tik vie
nas V. Žiogas, nepilietis ir 
beteisis narys, pabrėžė rei
kalą darbuotis ta prasme^ 
kad klube nebūtų sūnų ir 
posūnių, kad visi butų ly? 
gus. lietuviai. . z . J j

Kaip matote, pusėtinai 
visuomeniniai apmirusiam 
Eastone, mes visgi turime 
kultūros centrą,” kurio da

bartinė vadovybė oro at
mainas spėja ir prie jo tai
kosi pagal Kremliaus baro
metrą, o katalikai suteikia 
reikalingus komunistuojan
tiems balsus išsilaikyti va
dovybėje. Bet . . ar ne lai
kas katalikams butų atsi
minti, kad remdami bolše- 
vikuojančią klubo vadovy
bę ir jos užmačias, jie ken
kia geram lietuvių vardui 
ir, faktinai, pasitarnauja 
Maskvos diktatūrai, kuri 
baigia smaugti lietuvių tau
tą? —S. E.

Ar Lietuvių Darbininkų Su
sivienijimas Komunistų 

Organizacija?

Vyriausias prokuroras 
Brovvnell Lietuviu Darbi
ninkų Susivienijimą ir 
Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Literatūros Draugiją 
įrašė į priešvalstybinių or
ganizacijų sąrašą. Jų va
dovybės padavė dėl to 
skundą, kuris dar neišspręs
tas. Plačiau apie tai paskai
tysite kitame “Keleivio” 
numeryje.
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Malenkovo Paslaptys

Maikio su Tėvu

su kitais savo varžovais. 
Todėl be pagrindo laukia
ma Rusijoje tolimesnio de
mokratinės tvarkos plėtoji
mosi; ir gaila, kad kai ku
rie pamiršta, jog Malenko
vas yra kruvinas diktato-

Technikos Naujienos

—Maike, aš ir vėl atėjau'kur kiti žmonės geria, poli

Stalino nužudymas issau , Malenkovas 
Rė daugelio — Ą - Estija

i 4 k i '-***’ užimtos o inu
turės būti kitau'. a\ ^‘.bolševikų partijos sekreto-’rius, žiaurus, pasalūniškasyikiška< rez.n-.as susve ne, — »
,r kad net gal n a • u-roje> P
L • eXnvX uTe ištremti Sibiran fr Kazach- 
Sovietų santaikos uduje, stan arb sunaikinti kalė- 
iki kolchozu panaikinimo. ’ ™a sunanuntKale

taikaus’? U<^ bei darbo stovyk
lose simtus tūkstančių žmo
nių ir jų nekaltų šeimynų.
Pulkininkas Serov, kurio 
vardu

imtinai, ir bovietų 
bendradarbiavimo su kito
mis valstybėmis.

Ar tos viltys turi kokio 
nors pagrindo? iĮ>€1

Deja, tenka spėti, kad jos’ 
daugiau paremtos musų no
rais ir svajonėmis, negu tik
rais faktais.

Užtenka pažiūrėti nors 
trumpai netolimon
ir prisiminti svaroesniusiH Irų ir vyrų yra Malenkovo

! suplanuotų penkmetinių va
lymų aukos.

patyręs
Andrius Valuclcas.

[kurias jis maišė. Dabar jis 
randasi Bostono akių ir au- 

.. sų ligoninėj ir tos moteries
~ .... , - x o ^.akys jau atvežtos čionai.
Brazilijos buvo įvežta 8 jam j>Ub įdėta viena
nn. onmns Jos užteko Vie- prigys>

Guma Vis Plačiau 
Vartojama

Prieš 123 metus j JAV

nos gumos. Jos užteko vie 
neriems metams, šiandien 
be pusės miliono natūralios, 
iš kitur įvežamos gumos, 
čia pat ketvirtis miliono to
nų pagaminama iš senos 

800,000 tonų

dėta ir kita.

Pavergtos Lenkijos 
Armija Neištikima

gumos ir apie »uu,ou 
klasta dirbtinės (sintetinės)Maskva melu ir

... j įbrukusi Lenkijai savo bol-
rėmimų vykdymas .^grikinę tvarką, tuoj pradė-

- odj7nai buvo Pasi" jo kurti sau palankią ka- 
rasyti, tebuvo paprastas ritK)mene Bet 
šio niekšiško žmoniškumui kad |l'n kijos
nusikaltimo vykdytojas, o

pasirodo,
jaunimas

Bimbiniai, Kodėl 
Neprotestuojate?

pas tave.
—Gal pasakysi ką nors 

nauja?
—-Jes, vaike, galiu pasa

kyt, kad buvau nuvažiavęs 
j Naujorką pažiūrėt, kaip 
tenai durnavoja tie Jehovos 
svietkai, ką buvo suvažiavę 
iš viso pasaulio.

—Kodėl tėvas sakai, kad 
jie “aurnavojo”?

—Nu, tai kaip kitaip jų 
dzivuliongus galėtum pava
dinti? Jų kunigai subrido 
Į prūdą iki pažastų ir pra-

Gonl/ti caunu lra/4nau
imtų jų krikštą. Sako, bris- 
kit čionai j vandenj, nusi 
plaukit visus griekus ir, 
pradėkit naują, čystą gyve
nimą. Ir kad tu matytum, 
kiek atsirado dumiu, ką 
brido j prūdą, ir kaip tie 
kunigai murdė juos j van
denj. Tik pagriebs už spran 
do ir niurkt po vandeniu. 
Įmurdo ir vėl ištraukia, 
kaip aš suskaičiau, tai apie 
20 busų atvažiavo tokių 
persivertėlių.

—Tėvas visų jų dar ne 
suskaitei. Iš viso apie pen
ki tūkstančiai krikščionių 
persikrikštijo j Jehovos gar 
bintojus.

—O iš kur tu žinai?
—Aš laikraščiuose skai

čiau.
—Nu, tai pasakyk, kam 

tų sorkių reikia?
—O kam reikia, tėve, vi

sokių kitų religijų bei sek
tų?

—Tikėjimas, vaike, vi
siems reikalingas; ale kam 
reikia žmogų po vandeniu 
panerdint.

—To reikalauja jų tikėji
mas. tėve. Jie tiki, kad ka 
talikas ar protestonas yra 
sugadintas žmogus. Pa
skandinimas jo vadenin 
ir vėl iškėlimas viršun reiš
kia, kad blogas žmogus mi
rė, o atgimė geras.

—Žinai, Maike, Lietuvoj 
aš aplankydavau visus ker
mošius ir atlaidus, ale to
kių dzivuliongų niekur ne
mačiau. Ligoniai eidavo j 
stebuklingus šaltinius savo 
ronas ntisiplauti; kiti

Bimbiniai dabar kramto 
liežuvį, krapšto pakaušį ir 
sėdi, lyg butų musmirių ap
žvalgę.

Bet visai nesenai jie sau
kė mitingus ir rengė de
monstracijas protestuoti 
prieš teismo nutarimą su
naikinti du šnipu—Rosen- 
bergus. Jie reikalavo tuos 
išdavikus paleisti, nes jie 
esą nekalti, nors jie išdavė 
priešui didžiausias savo 
krašto paslaptis, išvogė do
kumentus ir perdavė ru
sams. Tiems šnipams gin
ti komunistai rinko aukas, 
dėjo vainikus prie Sing 
Sing kalėjimo tvoros, žo
džiu, kėlė didžiausį triukš
mą.

Bet kai susipešė Sovietų 
komisarai ir pradėjo vieni 
kitus už barzdų tąsyti, kai 
net pats Kremliaus “kardi
nolas” Berija siunčiamas 
pas Abraomą, tai Bimba- 
Mizara-Pruseika ir visa jų 
“gengė” nė mur-mur. Jie 
nešaukia protestuoti prieš 
Kremlių, nerašo jokių pra
šymų ir nekviečia kitus pro
testuoti. Kas atsitiko, kad 
net tokio didelio “kardino
lo” Beri jos neužtariama? 
Juk jis teismo dar nenu
baustas, kaltu nepripažin
tas; kodėl nešaukiama nuo 
stogų, kad jis neteisingai 
kaltinamas? Kodėl sėdima

Taigi, 1826 metais JAV 
ereikėjo 8 tonų, o 1952 me

tais—1,530,000 tonų.
Šiandien guma vis pla

čiau ir plačiau vartojama. 
Kai kas net nori šį amžių 
gumos amžiumi pavadinti.

Štai keli nauji gumos pa
naudojimo pavyzdžiai:

Guminės palapinės. Jos 
ypač patogios kariuomenei 
Jos labai lengvos, greitai 
pastatomos ir patogios ve 
žioti, nes, išleidus orą, vi
sai maža vietos teužima.

Guminiai keliai. Iš as
falto padarytieji keliai per 
dideles kaitras labai su
minkštėja. Dabar į asfaltą 
deda gumos. Taip padary
tas kelias vasarą netirpsta, 
o žiemą nėra toks slidus. 
Tokių kelių jau yra 17 vals
tijų-

Guminiai laidininkai. Vi
siems žinoma, kad guma 
yra prastas laidininkas ir 
ji plačiai vartojama kaip 
elektros izoliatorė. Bet 
mokslininkai išrado, kad, 
įmaišius į gumą anglių suo
džių, ji tampa labai geru 
laidininku. Todėl ją da
bar panaudoja ir trobesių 
apšildymo reikalams.

Guminės spyruoklės. Da
bar jau dirbami autobusai* 
kurių spyruoklės yra ne me 
talines, bet guminės. Jos

drabužius 
patikimas 

Tais 
prime-

,tė savo muštą generolą K. 
Rokossovskį pavergtos Len
kijos kariuomenę tvarkyti.

Taip, tikrai tasai genero
las yra muštas, muštas Mas
kvos agentų. Jis savo metu 
SSSR buvo suimtas kaipo

kario 
nėra

itikroji atsakomybė krinta
» H- Maskvos u^bon£ 

i svarbesnius-,.,. ,‘ 1P°^e” sumetimais Maskva
iš Malenkovo gyve-!

įvilktas,

įvykius 
nimo.

Daug dėmesio skiriama 
tam faktui, kad po Stalino 
nužudymo buvo laikinai 
įvesta trijų asmenų valdžia 
ir nustota garbinti vieno

Likvidavo Savo 
Konkurentus

Stalinui senstant ir 
labiau pasitraukiant

vis
nuo

vairo, jo numatyt,!^

cija tuojau tokius “atlai
dus” uždraustų. Juk tai di
džiausis pavojus sveikatai. 
Čia viešose vietose net puo
dukai vandeniui gerti ne
vartojami; geriama iš fon
tanų, kad vieni kitų ligo
mis neužsikrėstu.

Na, gerai, Maike, kai 
jau pradėjom apie tokius 
dalykus kalbėti, tai aš no
riu dar paklausti tavęs, ar 
teisybė, kad Maskva nori 
atstatyti Worcesteryje ka
talikų seminariją, ką viešu- 
loc unHai snorinvp9

—Ne visai taip, tėve. 
Kiek man teko apie tai gir
dėti, tai Maskvoje yra ren
giamas pokylis, kurio pel
nas esąs skiriamas sugriau
tai katalikų mokyklai atsta
tyti

—Ar tai reiškia, kad 
Maskvos bolševikai jau grįž 
ta prie Dievo?

—Ne, tėve, prie Dievo 
bolševikai negrįžta, ir ne 
jie tą pokylį ruošia. Jį tuo- 
šia katalikai, kurių tenai 
yra apie pusantro šimto.

Ale kaip išrodo, Maike, 
tai bolševikai vistiek su- 
žmonėjo. Ve. gazietos ra
šo. kad jie nutarė Vokieti
jos žmonėms maisto nusiųs
ti. Pirma jie nebuvo tokie 
mielaširdingi.

—Tą maistą, tėve, jie iš 
vokiečių ir pavogė. Dar 
nelabai senai žinios sakė, 
kad lenkų partizanai iš- 
sprogdė geležinkelį apie 
Bresf-Litovską ir sulaikė 
rusų traukinį, kuris vežė iš 
Vokietijos išplėštą maistą. 
Dabar Maskva sutinka ba
daujantiems voki eči a m s 
duonos nusiųsti, bet reika 
lauja, kad vokiečiai užmo
kėtų.

—Olrait. Maike, dabar 
aš jau žinosiu, ką bimbi- 
niams pasakyti.

PAKISTANAS GAVO 
AMERIKOS DUONOS

taip buvo po Lenino nunuo- įpėdiniu tarpe užvirė 
dinimo? Stalinas, nunuo- kova. Vienas rimčiausių 
dinęs Leniną, jautėsi esąs Malenkovo varžovų buvo 
persilpnas užimti vienui;Andrei Ždanov, kurį Ma- 
vienas jo vietą ii >udai ė jlenkovas pradžioje bandė 
trijų vyrų valdžią—Stalino, j iŠ6tumti valdžios, su-
Kamenevo
bet vėliau
nužudė. Ir visi kiti. kurie

nmo metu Leningrade tiek 
arsl buvo čekistų primuštas, kad

jo išbyrėjo visi dantys. Pas
kui kalėjime ilgai laikytas 
įiki jis išdavė savo nekal 
tus draugus ir prisipažino

n Zinovjevo—leriaudamas kn’ikaltu’ pasižadėdamas pasi
,lu pastaruoju J° įtaisyti ir ištikimai Stalino

’ • ’ ’ 1 v .j , .'bernams tarnauti. Tada jisira pagrindo spėti, kad , , . . Jbuvo varžovais Stalinui, ku- maršalas Titas pasišalino1 buvo PaIeista> 
nuo Maskvos su slaptu Ma
lenkovo natarimu, pritari
mu ir palaiminimu. Kada 
šio įvvkio neužteko Ždano- 
vo politinei žvaigždei užge- įį^anis 
sinti, tada Malenkovas pa
sinaudojo gydytojų pagal
ba ir Ždanovais buvo nu-

rie buvo geresni kalbėtojai, 
ir gabesni rašytojai, ir dau
giau užsitarnavę bolševikų 
partijai, buvo likviduoti, o 
jų vardai ir atmintis sumai
šyta su purvais. Nekitokia 
padėtis yra ir dabar. Ma
lenkovo asmeniški darbai, 
jo paslaptys, duoda rimto nUodvtas. 
pagrindo spėti, kad jisai be'
pasigailėjimo 
kaip kirminu* 
niškus priešus 
lauks taip ilgai, kaip Stali
nas laukė.

Žmogų pažinsi iš jo dar
bų. Iš jų jau galime pažin
ti ir Malenkova.

triuškins, 
savo asme- 
Ir jisai ne-

Likvidavo Staliną

Bet kažkas šitą Malenko
vo žmogžudystę pastebėjo

laisvėn, bet 
kariuomenėj laikytas užkiš
tu. Paskutinio karo metu 
jam teko “pasižymėti”: iš
provokuoti Varšuvą prieš 
vokiečius sukilti ir leisti vo- 

Varšuvos sukilę 
liūs išžudyti tą sukilimą 
malšinant Dabar tas pats 
provokatorius Rokossovskis 
yra Lenkijos kariuomenės 
tramdytojas.

Bet pavergtos Lenkijos
kariuomenė rusams nėra

ir”pe?'?k7ą”moteii“^d7uš|P®tikin?a- du lenkų
ia padavė, skundą netikėtai 1?kuna' PabX su .nauJa.u'

’siais SSSR lėktuvais skns-

veikia geriau už metalines.hVg katė miltus priteršusi?

Maskvon grįžusiam Stali
nui. Grupė gydytojų buvot ua"*.lf. ulnvJoc ;£cl- atsitikimo Lenkijo;

Išsižadėjo Savo Tėvo
Malenkovo tėvas nebuvo 

turtingas, bet pirmo pasau
linio karo metu sėkmingo
mis spekuliacijomis jis ge
rokai pralobo ir perėjo į 
“buožių” klasę. Kada jo 
sūnūs, Jurgis Malenkovas, 
pradėjo studentauti, tai se
nis, kaip “buožė.“ pakliuvo 
bolševikų kalėjiman. Toks 
pat likimas laukė ir jo sūnų 
-Jurgį, bet jį išgelbėjo jo 
pasitarnavimas partijai pi
lietinio karo metu ir jo vie

šas išsižadėjimas bei pa
smerkimas savo tikro tėvo 

viešame studentų susirinki
me. Tuo jisai įrodė savo 
tikrą bolševikišką širdį.

Nieko nuostabaus, kad 
tokį vyruką pamėgo Stali
nas ir padarė jį savo slap
čiausių planų patikėtiniu 
bei vykdytoju. Kaip bol
ševikų partijos sekretorius. 
Malenkovas neabejotinai 
padėjo Stalinui padaryti 
velniškai žiaurius ir slap
tus planus seniems bolševi
kų vadams likviduoti. Ne
reikia užmiršti, kad Malen-

Guminiai vamzdžiai. Iš Matyti, nuodėme 
specialios gumos gaminami Kremlių suabejoti, 
vamzdžiai yra labai stiprushr kovotojai!

- .ir labai patogus benzinui ir o kaip “Laisvė” 
kariuo-.tepalams iš lėktuvų į antinis” anksčiau gyrė 

menen j-vesti taip vadinami žemės esančius rezervuarus Į vyrį! Kada jis 
baudžiamieji būriai. Tai perpilti. Jie nuleidžiami iš žmones galabino, 
sava kariška policija ka- helikopterio. Tokie vamz- Sibiro tundi as, tie

darni į vakarus. Po šito
suimta ir Malenkovas įssi 

, gaudo, kad jie gali būti 
•priversti išplepėti viską.

Malenkovui beliko pa
skubėti: todėl jisai likvida
vo Stalino asmeninės sar
gvbos viršininką, MVD ge-, . .... ....
n'erolą, ir nužudė patį Ste-dz!am««. daI,?n». "rsnT 
v kais paskirti išimtinai niša?
"k jis tuoj pasiakubino «??ky^ iekist« 
paleisti suimtus gydytojus, Be to. y,soj '~
ir tiesiog keista, kad šites|™omeneJ.^1Pnn5a dra^ 
jo žygis kai keno buvo iš
aiškintas. kaip švelnesnio 
režimo pradžia. ... Iš tik 
rujų jam terūpėjo gelbėti 
-avo paslaptis, atkeršyti tų 
gydyto ių skundikams ir iš 
aiškinti, kas už tų skundi 
kų nugaros stovėjo: Berija 
ar Molotovas, ar juodu abu

Ji* Diktatorių*
Po Stalino nužudymo Ma

lenkovas nesivaržė išvaiky 
ti du trečdalius nesenai iš
rinkto komunistu partijos Jeigu niekas tau nepnes- 
centro komiteto ir pakeisti tarauja, tai tu esi vienas iš 

žmonėmis. Jis|dviejų: arba didelis vėpla.

riuomenes 
palaikyti, 

Ibausti ir

tarpe drausmei 
nusikaltusius 

šnipinėti. Bau-

me, padidintos bausmės. 
Dabar kareiviams nelei- 

apleisti kareiviniųdžiama
sienas.
jaučiasi

:s. rytu kaliniu.

Kaip žinoma, Pakistanas 
via viena dviejų Indijos jw- 
siausalio valstybių. Šiemet 

sem-'Pa kis t a n badas, todlv 
davo tą vandenį nalivočiais Amerika pažadėjo duoti 1,- 
ir gerdavo: ale kad kunigas 000,000 tonų kviečių. Pir- 
visą ligonį į tokį šaltinį mas laivas su kviečiais jau 
įmurdytų, tai to nebūdavo.‘pasiekė Pakistaną ir buvo 

—Lietuva, tėve, šituo at-'sutiktas labai iškilmingai, 
žvilgiu buvo atsilikęs kras-ĮI uostą atėjo net pats mi
tas. Jeigu Amerikoje kas nisteris pirmininkas Mo- 
pradėtų plauti ligotas kojasjhammed Ali.

prieš 
Tai tau

ir “Vil
tą did- 

nekaltus 
trėmė į 
laikraš-

džiai yra labai lengvi. To-|palaikiai jį garbino! O kai 
kio 4 colių storumo vamz- tigrai pradėjo imtis vienas 
džio viena pėda tesveria kitam už sprando, tai bim- 
mažiau kaip vieną svarą, biniai užsičiaupė. Nevalia 
Juo per vieną valandą ga- prieš Kremlių ką nors paša
lima paduoti 40 galionų kyti, kaip katalikams prieš 
benzino, per dieną juo ga- Romą. Reikia tik tikėti ir 
Įima aprūpinti degalais 160 klausyti, ką jie ten daro ir 
didžiųjų mašinų. įsako.

Guminės statinė*. Tokios! Ne, Bimba, Mizara! Nc- 
oo galionų talpos statinės (gražu leisti Maskvos bude- 

byti jūsųKareivis dabar ten'jau naudojamos skysčiams! lįams n u ga 1 a 
kareivinėse uždary- vežioti. Tuščios jos teuž- “frentą” Beriją.iją. .Jus turė-

MANO PASTABOS

Kai aš pažiūriu į 
|nų mergaites, tai 
kad visas jų 
į sveterį.

kraitis

šių die- 
atrodo, 
sudėtas

juos savais _

parinko asmenis naujai vy- arba didelis bosas.
, . I *riausvbei. J

Jei greta jo pradžioje bu- Valdžia vis rūpinasi, kaip
vo išstatytas Berija ir M o- gauti iš piliečių daugiau pi- 
lotovas, tai tik todėl, kad nigų, kaip padidinti mokės 

kovas kurį laiką net ėjo j Malenkovas, metų metais čius ir neprarasti balsų at- 
Stalino slaptos policijos'dirbęs slaptai, už kitų nu- einančiuose rinkimuose. O 
viršininko pareigas. Paga- garos, iš Karto nemėgo per-Įtuo tarpu reikėtų rūpintis 
liau prieš ji. kaip Stalino daug ryškios šviesos: o ant- ne apie mokesčių padidmi- 
patikėtinį, visi buvę slaptos,ra vertus, pradžiai jam Be- mą, bet apie jų panaikini- 
policijos pareigūnai drėbė 'rija padėjo, kaip žinoma|mą
jo. Ir jeigu dalis tų parei- Stalino baidyklė, vidaus

ima labai mažai vietos; jos kumete šaukti mitingus, pi- 
yra tokios stiprios, kad jas ketuoti Sovietų ambasadą, 
pilnas benzino galima iš I protestuoti prieš Maskvos 
lėktuvo numesti ant žemės| sumanymą likviduoti tą,

kuri jus visą laiką j padan
ges kėlėte. Jums reikėtų 
pradėti aukas rinkti Berijai 
ginti, jei jis dar gyvas. Bim
ba tikrai galėtų pasipini
gauti. Vyrai, kodėl snau
džiat?

Frank i.avinskas.

be baimės, jog jos suplyš.
Guminiai dažai. JAV jie 

jau labai plačiai vartojami. 
Tai taip vadinamieji Latex 
dažai. Jais dažyti neįeik 
jokio mokslo, jais nudažy
tus daiktus galima lengvai 
plauti, jie yra patvarus.

Panašių pavyzdžių gali
ma butų parinkti ir dau 
giau.

Aklas Matys Svetimomis 
Akimis

gunu neteko gaivu, tai tik priešus gąsdinti: gi Moloto- Laikraščiai sako, kad už iš _____ r. - • •’ . ___  1.b__ a______________todėl, kad nesugebėjo pra-.vas buvo reikalingas, kaipĮtrijų metų Amerikoj bus 
vesti padarytų planų arba patvi-ęs valdininkas, užsie- daugiau kaip 12,000,000 
neišsaugojo Kremliaus pa-jnio lengvatikiams mulkinti.Krokų ir treilerių. Išrodo, 
slapčių. (Sulaukęs tinkamos valan-lkad reikės keliauti laukais,

Malenkovas nemažiau už dos, Malenkovas kibo į Be-lnes ant vieškelių nebus vie- 
Staliną yra permirkęs milio-'riią ir jį jau pasodino į ka- tos.
nų nekaltų žmonių krauju/Įėjimą. Taip jis elgsis ir' Žioga*-

GADINA RUSU NERVUS

Amerikos ir Anglijos lai
vynai kartas nuo karto už
suka į Turkijos uostus. 
Maskva pyksta už tai ant 
turkų. “Ko čia jie važinė-

kraiiiaP38’^” ^laus*a rusa’ turku. 
J4'Turkai atsako, kad rusai 

gali būti ramus. Turkija

įsra-Medicinos mokslas 
do būdą ne tiktai 
perpilti iš vieno žmogaus 
kitam, bet ir akis persodinti

vieno kitom. Štai, Spring- vy.kd>s. t«'Ptoutine sutarti-
mi jai pavestą Dardanelų 

ir Pusi-
fielde mirė 57 metu am
žiaus Mrs. Eulin Hobbie, ?ąT,auno ,

------------reikalo bijoti, kad

kas nors pažeistų jos teises, 
tik ji gerbs kitu teises.

karo veteranui Kirby,

kuri prieš mirdama įgalio-|?al 
jo daktarus išimti jos akis 
ir persodinti jas Kanados|jei 

kurio Remkit biznierių*, kūne 
akis išdegino sausos kalkės,! skelbiasi “Keleivyje.”

*
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Perteklių Galvosūkis
Šiemet Amerikos laukuo

se buvo geras kviečių der-. 
liūs. Jau baigiama suimti 
virš vieno biliono bušelių 
kviečių. Jei prie šių metų 
derliaus pridėti likusius 
kviečius iš praėjusių metų, 
tai sandėliuose bus virš 
1,700,000,009 bušelių kvie
čių.

Amerikos žmonės duonai, 
gyvulių šėrimui Jr sėkloms 
sunaudoja apie 700,000,000 
bušelių kviečių. Todėl vie 
nas bilionas bušelių kviečių 
yra jiertekliaus, kuri gali 
ma parduoti užsieniams, 
do v a n o t i badaujantiems 
kraštams arba laikyti san
dėliuose ateičiai.

Tokių didelių duonos per
teklių Amerika niekada nė
ra turėjusi (1942-43 metais 
buvo kiek panašus pertek
lius; tada kviečių atsarga 
siekė 1,600,000,000 buše 
lių). Ką daryti su tuo per
teklių?

Dalis jo, be abejonės, bus 
parduota užsieniams; bet 
tik maža dalis, gal 300 mi
lionų bušelių, o kitką reikės 
laikyti sandėliuose. Dalis 
bus išdalyta badaujantiem 
kraštams. Pakistanui jau 
skiriama 37,000,000 buše
lių. Be to, prezidentas Ei- 
senhoweris prašė iš Kon 
greso Įgaliojimo duoti už 
slėniams maisto pagal vy 
riausybės nuožiūrą iš dide 
lių Amerikos maisto atsar 
gų vyriausybės sandėliuose

Bet nei dovanos užsie
niams, nei eksportas esa
mose sąlygose negali suma
žinti kviečių perteklių. Juos 
gali sumažinti tik gamybos 
sumažinimas. Vvriausybė ir 
nori tą padaryti.

Žemės ukio sekretorius 
jau pasiūlė farmeriams bal
suoti, ar jie sutinka suma
žinti kviečių gamybą, ar no
ri netekti vyriausybės pa
ramos kviečių kainoms pa- 

n?
Kongresas baigia svars

tyti vyriausybės siūlymą 
dėl kviečių sumažinimo. 
Pagal vyriausybės siūlymą, 
farmeriai turėtų balsuoti, ar 
sumažinti kviečiais sėjamą 
laukų plotą nuo 78,000,000 
akrų iki 66,000,000 akrų? 
Senatas siūlo kviečiais sėja
mą plotą sumažinti iki 62,- 
000,000 akrų. (Seniau bu
vo numatoma kviečių plotą 
sumažinti iki 55,000,000 
akrų.)

Kai Kongresas priims vy
riausybės siūlymą, tada far
meriai balsuos ir, jei du 
trečdaliai pasisakys už 
kviečių gamybos sumažini 
mą, tada apskričių farme- 
rių savivaldybės patvarkys, 
kiek kuris farmerys turi su
mažinti savo kviečiais apsė 
jamą plotą.

Mažųjų farmerių tas bal
savimas neliečia (20 akrų 
ir 400 kvięčių bušelių au
gintojų).

Nutarimas mažinti kvie
čių gamybą yra varžymas 
ūkininkų “laisvės.” Repub 
ikonai visada smerkė tokĮ 
valdžios kišimąsi Į farmų 
tvarkymą. Bet patekę Į val
džią, jie imasi “New Deal 
išbandytų priemonių kovo
je su farmų produktų per 
ekliais.

Po kviečių seks medvil
nės, kornų ir kitų žemės 
ukio produktų gamybos 
planavimas.

Kalbam apie farmų poli 
iką, verta pridėti, kad da

bar farmeriai savo kviečius 
parduoda pigiau, negu val
džios garantuojamos kai
nos. Pavyzdžiui, valdžia 
garantuoja farmeriams už 
kviečių bušelį $2.52, o far
meriai kviečius parduoda 
už $1.90. Kodėl taip?

Taip yra dėlto, kad val
džia palaiko kainas tik tų 
kviečių, kurie yra padėti 
saugiuose sandėliuose. Gi 
sandėliais turi pasirūpinti 
patys farmeriai. Jei san
dėlių nėra, tai valdžia ne
duoda paskolų ir ūkininkai 
turi parduoti savo kviečius 
už tokią kainą, kokią gau
na. Iš to naudojasi stam 
bus javų pirkliai.

Šiuo m^tu ir vyriausybė 
susirūpino javų sandėliais, 
ir ketina jų parūpinti. Ge
riau vėliau, kaip niekada.

Kviečių pavyzdys rodo, 
kad farmų .politika priklau
so ne nuo politinių partijų 
“filosofijos,” bet nuo pro
duktu erausumo farmose. 
Jei produktų yra daugiau, 
negu vartotojai gali suvar
toti, vyriausybė turi rūpin
tis žemės ukio produktų 
kainų palaikymu. Nepalai
kysi kainų—farmeriai atsi
durs bėdoje ir nebeduo 
tau savo balsų rinkimuose. 
“Laisvo ukio” 
susidūrę su politiniu “pavo
jum” netekti balsų, užmirš
ta savo geriausias pažiūras 
ir taikosi prie esamos pa
dėties. -

K. Esminas.

ŽMONĖS MEDŽIOJA ŽMONES

Vaizdelis iš Indo-Kinijos karo, kur prancuzai medžioja 
komunistiškus teroristus. Vienas ju matosi jau nušautas.

MUSĖ GĄSDINA 
DRAMBLĮ 'Keleivio’ Knygos
Pirenėjų kalnuose, Pran-| DEMOKRATINIO 

cuzijos-Ispanijos pasienyje, I SOCIALIZMO PRADAI 
yra mažiausia gyventojų Ubai ir nauding> aių
atžvilgiu valstybėlė. Tai|į,eP1 klausimams suprasti knygutę. 
Andoros respublika. Ji tu

Rumunija Bado Išvakarėse
Rumunija, tas 

duonos ir mėsos 
pajuto didelius maisto 
kumus.

Rumuniją 
ketvirtainiu

Europos vietinę “tvarką.' 
aruodas, karo metu Rumunijos

Kaina Wc
ri tik 5,500 gyventojų; jos DĖL LAISVOS LIETUVOS

Kadangi 
pa

tru- dėtis ir jos elgsena buvo la
bai neaiški, netikra, ir ji 

sudaro 22,958 nacių verčiama turėjo stoti
myliu žemės Vokietijos pusėje, tai rusiš-

plotas tik 190 ketvirtainiųl £
mylių. Ten daug kalnuiševik^ teroro Lietuv°je- Kaina..ak
(nuo" 5,000 iki 8,000 pėdų) TIKRA TEISYBĖ APIE
ir slėnių. Žmonės verčiasi SOVIETŲ RUSIJĄ
rlauo-iaiKsia avilį ir tabako Arba komunistų diktatūra faktų daugiausia auų u taoaxo iviegoj? Visi nori žinoll apie Rusi.
auginimu. ją. Visiems kyla klausimas kodėl

, , i , . , , • Rusija nesusiatria su kitomis valstyAndora kad ir labai Se-|bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
nai laiko eiivp nenriklanso-P* kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji nai laiKO save nepi i Kiaušo-Itv^osi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
ma valstybe, tačiau ji ir - - ---- • -
šiandien dar
duoklę Prancūzijai 9«» SŽSTjg1 ffij; 
traukų ir Ispanijos vysku-b™
pUl 460 pCZCtU per metus, kia Lietuvos atejtis gali Būti? Atsa- 

Andoros parlamentas, tai
24 asmenų taryba. Iki 1941198 p»«iapių didumo. Kaina m centų 
metų ją rihkdavo visi vy 
rai, o vėliau tik šeimos gal 
vos. Taigi, andoriečiai ei
na ne pirmyn, bet atgal.
Vykdomoji valdžia priklau
so vienam tarybos rinktam 
asmeniui. Savų pinigų An lvl_n.._ 
dora neturi; ji vartoja

plotas su 16,095,000 gyven- kieji imperialistai pareika 
tojų. Tatai Rumunija veik 
keturis kartus didesnė už 
Lietuvą.
Lietuva,

lavo iš jos sumokėti 255 savo 
milionus dolerių už karo 

Rumunija, kaip ir!nuostolius. Be to, iš jos 
vra žemės ukio dar buvo atimtas derlingas

kraštas. Iš šimto diiban- žemės plotas (Besarabija).
cių, tik 20 žmonių Rumuni
joje dirba pramonėje, kuri 
tampriai susijusi su žemės 
ukiu, tai yra, gamina dau
giausia kas žemės apdirbi
mui yra reikalinga.

Prieš pereitą pasaulini 
karą (ir dar nebaigtą iki 
šiol), Rumunija buvo viena 
didesnių duonos ir mėsos 
statytojų tiems Europos 
kraštams, kuriems tų mais
to

lyra demokratija, kokie'darbininkų 
. . uždarbiai ir ar rali darbininkai iš jų

tebemoka pragyventi? Dabar rusai sako kad

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbas." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina.*......... lOe

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina.......................... 20e
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, kad 
apsemtų visą žemės rutulį? Ii kia 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu. 
liūs, vabzdžius ir paukščius? Kam 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina 25c

ARGENTINA

Prancūzijos ir 
nigus.

Andoriečiai 
senus

Savas Savąjį Pažįsta
Pietų Amerikoje yra ne 

diktatorius, bet ga 
jų yra Peronasigiausias

Ispanijos pi |Argentinos bosas. Jau se.( 
jis sėdi savo soste,Į

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuoa 

žmonės kuria per amžius ? Sį intri
guojantį politiskai-ekonoraiškų klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ........................z... w ĮSe

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. I* 
viso reikalaujamos 2b ypatos. 26c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
: KRISTAUS VIETININKAS?

Karo nuostolių sąskaiton 
SSSR iš okupuotos Rumuni
jos ėmė visa, kas jai buvo 
reikalinga, ir paimtoms ge
rybėms pati SSSR kainas 
nustatinėjo. Taip plėšikau
dama, Rusija iš Rumunijos 
paėmė žymiai daugiau vi 
šokių gėrybių, negu pagal 
reparacijas Rumunija gry

.nokai jis sėdi savo soste,! Parašė kun. M. Valadka. Knyp 
iferbiali . •• -• I drąsiai kritikuoja Romos Katalikų. bet vis nesijaučia SHUgUS.| bažnyčios autoritetą ir faktais pa- papročius »• (Toks jau vj diktatolių

budnai saugoja savo “ne-1 - - - -- tmin“s' pusu — • •
priklausomybę.” Jiems ne 
bepatinka ir tos mažos, 
duoklės Prancūzijos prezi-' 
dentui ir Ispanijos vvsku

labai

kimas.) Todėl jis nepaliau
ja savo priešininkus naiki- KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 

GARBINO SENOVĖJE?
Visokiuose kraštuose žmonės gar

bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų točiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. SI. SS

Šį pavasarį jis vėl pra
dėjo nuoseklų opozicijos

. Ipersekiojimą. Jo agentų 
Paskutiniuoju metu josLukuretyti valkatos naikino 

santykiai su Piancuzija u-Įfjal. užsilikusias demokrati
ni atsalo. Prancūzų Irma L organizacijų įstaigas. |K. tipti sivievytii 
Andoroj norėjo pastatyti Pojicjjab areštavo daug so KA,P TAPT1 bl >VIENVTV
kitą radijo stotį. • Andora 
pasipriešino. Firma vis dėl
to mėgino darbą tęsti. Ta 
da jos medžiaga buvo kon
fiskuota. Žinoma, tai nenais pinigais privalėjo su

mokėti. Per visą Rumuni- patiko prancūzams. Jie pra-| 
produktų pritrukdavo.1 jos okupacijos metą rusai dėjo spausti Andorą me

Rumunija, kaip seniau ir 
Lietuva, iš tų kraštų pirk
davo kas jai buvo reikalin
ga, ko pati nepasigaminda
vo. Tuo budu Rumunijos

veze ir veža pas save mais
to produktus.

Dėl Maskvos įsakymu pa
kartotinai pertvarkytos va
liutos Rumunijos ūkininkai

ūkis balansavosi, tai yra, ji'pajuto, kad jiems neapsi- 
kitiems tiek parduodavo, moka gaminti maisto pro- 
kiek iš kitų galėjo pirkti. Jduktus. nes jie nišų išveža- 

Antrojo pasaulinio karo mi visai beverčiai. Šito pa- 
šalininkai, pasėkoje, Rumunija, kaip ir sekoje ukininkija pradėjo 

kiti Rytų ir Vidurio Euro-į tylomis mažiau gaminti. Ir 
pos kraštai, atiteko SSSR.nebuvo kaip jiems gaminti,
globon. Kaip ir visur ki
tur, SSSR klasta, melu ir 
savo kariuomenės pagalba 
Rumunijoj įvedė savo so-

TAI BENT ARMIJA

Liepos pradžioje Ameri 
koj dirbo 63,172,000 žmo
nių. Tai didžiausias dir
bančiųjų skaičius Amerikos 
istorijoje. Palyginus su per 
nykščių metų birželio mė
nesiu, šiemet dirbo 600.000 
žmonių daugiau.

Aišku, padidėjo ir gamy
bos vaisiai. Bendros gamy
bos vertė yra 368 bilionai 
doleriu.

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 Eac» Broadw«y, South Boston 27, Mas*.

PAGARSĖJO’

Aviacijos kapitonas Town- 
send “pagarsėjo“ tuo, kad 
įsimylėjo i Anglijos karalie
nės seserį Margaretą. bet ne
būdamas karališko kraujo 
vyras, negalėjo jos vesti, iki 
karalienė nepasakė “OK.” 
čia jis parodt tas civilėse 
drapanose.

džiaginiai. Kivirčai tebe
sitęsia, bet aišku, kad mu
selė neįveiks dramblio.

JUOKAI

nes pritruko darbo rankų, 
žemei dirbti įrankių ir trą
šų. Rusija, kaip ir iš kitų 
jos valdomų kraštų, viską 
vežė sau, bet nieko nedavė; 
nedavė, nes ir duoti neturi 
ką.

Vienas trečdalis visos 
dirbamos žemės Rumunijoj 
jau kolchozų suskiais ap 
veistas. Gi bešali statisti
ka rodo, kad kolchozai dar 
mažiau produktų pagami-

Kas Buvo Tas Aktorius?

Vaikinas nusivedė merginą į 
teatrą pažiūrėti “Les Misera- 
bles” vaidinimo.

Išeinant iš teatro jis klausia:
“Na, kaip patiko?“
“O. gražu!“ sako jinai. “Bet 

ar tenai buvo tas pats Les Mi- 
serables? Aš jo nepastel>ėjau.

Visgi Pavojinga •
Viena leidė atsivedė krautu

vei! šuniuką ant pavadžio. Šu
niukas sukinasi apie krautuvi
ninko kojas ir uosto. Krautu
vininkas traukiasi atbulas.

“Nebijok, tamsta; jis nekan
da.“ sako leidė.

“Aš nebijau jo kandimo. l>et
na, negu tylumoje sabotuo- as bijau, kad jis manęs nespir

tu.“ sako krautuvininkas, “žiu

. . ,A ... VASTIJU PILIEČIU?cialistų ir kitų opozicijos
nurtim 7vmiu asmenil ’ Išaiškinimas pilietę bės statymų supartijų žymių asmenų, reikalirlJIais klausimais ir atsaky-
areštuoja tail) pat nemaža mais lietuvių ir anglų kalbose.
zvmiu kultūros darbuotojų,
rašytoju, mokslininkų ir tt. JLOZAS STALINAS

. Arba, kaip Kaukazo RazbaininkaaVisa tai nebutu naujiena,. pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jei tų areštuotųjų tarpe mes *S*,2“*
rastume ir komunistų. Jų Ka,na..................................
nėra; jų patalpų ir valka- KODĖL Aš NETIKIU 
tos nėnaikino, nes nebuvo Į DIEVĄ?
išakyta. j Laisvamanis čia pasako, kodėl jm
‘ . ... negali tikėti. Pilna argumentų, ku-Komunistai iš savo puses rių nesumuš joks jėzuitas..........20e
nelieka Peronui skolingi.' LIETUVių KALBOS 

uo metu, kai jų kagalas, gramaT!KA

visame pasaulyje kėlė ir te- Pntaikyta Amerikos lietuviams
bekelia triukšmą dėl dvieju k*--.»» lietuviško jaunimo n-.ri 
v . __ , " . , tinkamai išmokti savo tėvų kali ą,Šnipu, Kosenbergų, nuzu- o senimas irgi dažnai nori pagilini 
dymo J. A. Valstybėse, nei
Argentinos nei kitų kraštų EdrtTftUF H?
<omunistai nei žodžiu neuz-. Kaina tik ...................... . .........»!-*•
simena apie Perono polici-,
os darbelius—kaip jie kan- 1
eina savo aukas elektrinė- 
mis adatomis, alkoholio in-:kU^*^taiiz 
žekcijomis ir U J SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Atsistojus ponui Peronui laibai įdomi knyifutė situc svarbiu
-It ip valdžiom vairo komu-' klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek- pne vaiozios vanu, numu vjenas kata,įkas jr SOCialistas. Pa- 
nistai ilgai nebuvo perse- rasė
klojami. Vėliau juos kiek 
papešiojo, bet vistiek jie
nebuvo laikomi didžiausiais Ar ži’iote. kad Žemaitė buvo vie-

m-IoČjL BidviaiKsint? Ppro- na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar)1 įesais. rtlOZiaU. io. r ei O įjnote, kari ji buvo paprasta 
no atakos buvo taikomos

nas.

L. Blumas. Trumpas ir aiS- 
zmo aiškinimas..........25c.

E. Vandervelde, vertė Vardu- 
Kaina .................................. 1*C

ŽEMAITĖS RAŠTAI

jantieji dar likę savarankus 
Rumunijos sodybų savinin
kai. Ir štai Rumunijos mie
stų gyventojai jau junta ar
tėjančią bado šmėklą. Jau 
buta atsitikimų, kad miesto 
darbininkai išplėšė maisto 
sandėlius.

Rusai visur, kur įkelia 
koją. steigia taip vadina 
mus maisto atsargų sandė
lius. Tai yra ne kas kita, 
kaip karo reikalams sudari
nėjamas maisto rezervas. 
Taigi, jau keletas tokių 
sandėlių Rumunijos darbi
ninkų apiplėšta.

Visur sovietų žygius lydi 
badas ir skurdas.

—J. K.

rėk, jis vis kelia savo pasturga 
linę koją . .

Geografijos Pamoka

“Petruk.” sako mokytoja,
“atsistok veidu į šiaurę.“ 

Vaikas atsistojo.
“Gerai. Dabar pasak y k

mums. kas yra tavo užpakaly?" 
Petrukas tyli.
“Nežinai ?“
“Žinau."
“Na. tai kas gi ?”
“Mano keliniu sėdynėj sky

lė.“

žinoma. Butu

URUGVAJUS

Lietuvaitė “Karalienė”

Renkant "vynuogių kara
lienę” lietuvių ūkininkų 
duktė Birutė šlekytė laimė
jo antrą vietą.

-Jis apsikabino ją 
“Ženykimės . . .” 
“O. Jonai, aš tokia 

tavo glėby! . . . Aš 
myliu. . . . Bet žinai.
liu tekėti už 
myliu. . .

Perdaug

ir sako:

laiminga 
taip tave 
aš nega- 

kiekvieno, kurj tik

buvo paprasta kai- 
moteris, mažai mokslo išėjusi, 

. v . • i - - gyveno ūkyje ir auyrino vaikus, kaipyrieš socialistus ir kitus fie- tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikra? gyvenimas,

! kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
. ' žemaitė pastebėjo daug dalykų, kuli i dabar, pradėjus Ar- rių kiti nepastebėjo, ir Kražiai juos 

. . , . . i...„ apraše. Žemaitė vra dau? raštų pa-ntinai bizni SU Ma>k\a,' rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 
juo labiau nepatogu komu- Į^sA’rnPar^\& Kg
nistus persekioti. Per ilgai laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo

se raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čiu.-. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų p. ieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau- 

I riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
i ro. Tai didelė knyga, 12M puslapių.

mok ratinio 
žmones.

nusistatymo

pers
laiką Argentina neturėjo 
diplomatinių santykių su 
Maskva, bet p. Peronas pa
sirūpino juos užmegsti.

Argentinietis.

PRAŠOM
SU

NEVELUOTI
SKELBIMAIS

irPakalbinkim draugus 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metams $4.

“Keleiviui” prisiunčiama 
skelbimu apie piknikus ir ki
tokias pramogas paskutinę 
dieną. būtent pirmadieni, 
kuomet laikraštis eina jau 
spaudon. todėl tokiu prane
šimu mes negalim įdėti.

Prašome visus pranešimus 
siusti iš anksto, taip kad jie 
galėtų mus pasiekti ne vėliau 
kaip penktadienio rytas prieš 
sekančią laidą.

Administracija.

' lais. Kaina ............................. . 5<>c
i DELKO REIKIA ŽMOGUI 

GERT IR VALGYT?
Valgyt ir gert reikia dei to, kad 

' norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet del ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 

| maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delko žmogui reikia cuk
raus. dm :kos ir kitų panašių daly
kų ? Kodėl jam reiki? riebalų? Si- 

■ tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
kaygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ..................................... 15c
SOCIALIZMO TEORIJA

Sis veikalas trumpais ir aiškiai* 
, faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės bo
ti pakeistas kapitalizmas.
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Ji Buvo Amerikos Draugė
Prie Portlando, Oregono jos žemėlapiai, instrumen 

valstijoj, ant vienos kalvosttai, vaistai ir kiti svarbų: 
stovi aukšta meteis statula,'dalykai. Beplaukiant laive- 
padaryta iš bronzos. Vieti- lis pateko i sukuri, ir visi 
niai gyventojai žino, kad žemėlapiai ir b*rangųs daly
toji statula vaizduoja indė- kai butų išvirtę i upę, jei 
nę mergaitę, vardu Sacaja-J Sacajavvae nebūtų jų, jau 
wae, bet šiaip jos vardas bevirstančių i vandeni, su- 
mažai kam girdėtas, nors*griebusi. Nusigandę
prieš keletą metu Amerikos pamatę Sacajavvae ramu- 

išvedėistorikas James Truslovv 
Adams Įtraukė ją i žymiau
sių Amerikos moterų sąra
šą.

Kaip Sacajavae nusipel
nė tokios istoriko profeso
riaus pagarbos? Ji nepa
darė nieko herojiško,-nieko 
nepaprasto, bet istorikai 
mano, jog didele dalimi jai 
priklauso nuopelnas, kad 
šiaurės vakarų Pacifiko pa
kraštys, su savo turtingom 
kasyklom, miškais, gražiai 
kalnais ir laukais priklauso 
Amerikai. Kaip tas atsiti
ko?

1804 metais prezidentas 
Jeffersonas pasiuntė kapi
toną Merivvether Levvis ir 
leitenantą William Clark 
ištirti kraštą, kuris traukė-

mą, patys nurimo ir 
laivus pro pavojingą vietą.

Tą naktį Clarkas i savo 
dienyną Įrašė, kad jei Sa
cajavvae nebūtų tų brangių 
dalykų išgelbėjus, tai jie, 
nukeliavę jau 2.200 mylių, 
butų turėję ekspediciją nu
traukti.

Kuo toliau vyrai keliavo, 
tuo Sacajavvae darėsi jiems 
reikalingesnė. Ji mokėjo iš 
mažų paukščių kaulų pasi
daryti adatas, pagaminti iš 
gyslų siulus ir taip sutaisy
ti plyštančius vyrų rubus. 
Kai jų batai nuplyšo, ji pa
siuvo jiems kitus iš elnio 
odos. Kai ekspediciją už
puolė dezinterija, ji surado 
laukinių šaknų, uogų ir jai 
vienai žinomų žolių, kurio-

pabėgo nuo tėvų

čia matom Arleną Misracz’aitę, 18 metą amžiaus lenkaitę, 
kurią 1919 metais tėvai komunistąi išvežė Lenkijon. Da
bar ji išsižadėjo tėvu ir pabėgo nuo komunizmo. Per 
Daniją ji dasigavo Amerikon, kur jau pirmiau buvo at
bėgę jos du broliai, čia jie abudu ją bučiuoja.

PRAŽUVUS VILTIS j ŠATRIJOS RAGANA:

l_evvisui. Tiedu vėl paklo- Amerikoje pasirodė trys 
o indėnams dovanų, mai.-- naujos tarakonų rūšys. Vie- 

to, tabako, plunksnuotų ke- na rūšis, taip vadinami Ma- 
>urių vadams ir nupirko in čeiros tarakonai, gali labai 
dėnų draugystę antrą kar-išsiplėsti, jeigu jie nebus 
ta. išnaikinti laiku.

Nuo to laiko buvo aišku, j Madeiros tarakonai buvo 
Kad Sacajavvae yra baltųjų piimiausia pastebėti New 
draugas. Ji pramoko kai- Yorko mieste, Harleme

likimas paskyrė palikt maneĮ 
vieną.

Atėmė svajonę ir džiaugsmą 
kiekvieną.

Jiėjo nelaimės debesys tamsus. 
Viltis jau pražuvo, gyveninis

skaudus.
Sėdžiu prie langelio nakties 

tamsumoj,—
Nubudus mąstau, kas bus 

rytoj.
Pavasario dienos manęs 

neraminsit.—
Prislėgtos krutinės neatgai- 

vinsit.
Nėra man ramumo pasauly 

šiame,
Gal jo nesulauksiu, galiu mirti 

tuoj.
Taurę kartumo pajėgčiau iš

gerti.
Bet tokio sunkumo negaliu pa

kelti.
Gamtos gražumas dėl lalmin 
. gu vien.
Bet ne dėl manęs, kaip jau

čiuos šiandien.
Dairausi aplinkui,—rodos, 

visko yra,—
O man ašarėlės nenoromis 

bvra.

Kraitis

jos ir buvo tiltas 
nų ir baltųjų, 
įtikinti indėnus.

tarp indė- Tikriausiai jie pateko 
Ji mokėjo(Harlemą su naujais imi 
kad baitie- grantais iš Vakarų Indijos

Visur taip tyku, taip ramu ir 
ilgu ...

Parėjus namuose visad taip 
bunu . . .

Dūsaudama sėdžiu gilumoj 
nakties.—

Prisimenu dienas linksmos 
eities . . .

ji yra jų draugai ir mokėjkur tie tarakonai veisiasi

si Į šiaurės vakarus prie Pa-Įmis vyrai galėjo paįvairin- 
cifiko, ir paskelbti ji Ame-' 
rikos respublikos teritorija.

Tuodu vyru, pasiėmę 29 
žmones ir leitenanto Clark 
tarną negrą, išsirengė eks- 
pedieijon i neištirtą Ameri
kos pakraštį. Prieš juos 
tiesės begaliniai plotai slė
nių, miškų ir kalnų, kuriuo
se gyveno karingos indėnui laukinių ir neįprastų sąly- 
giminės. Bekeliaudami vy-|gų ir palengvinti gyvenimą 
rai surado maišyto kraujo {visokiais “triksais,” kurių 
indėną, kurs mokėjo ang- civilizuoti baltieji nežinojo

ti savo vienodą maistą 
(džiovinta mėsa ir žuvis 
kiauras dienas) ir apsisau
goti nuo ligos. Ji surado 
laukinių morkų ir išmokė 
vyrus virti iš jų maistingas 
sriubas. Sacajavvae buvo 
vienintelis žmogus, kuris 
mokėjo prisitaikyti prie

liškai ir galėjo būti vertė
jas tarp jų ir indėnų. Tas 
vyras turėjo dvi žmonas. 
Viena vadinos Otter, jo my
limoji žmona, o kita vadi
nos Sacajavvae. Vertėjas 
užsispyrė, kad keliaujant 
jam reikalinga nors viena 
žmona. Kurią rinktis? Abi 
moterys buvo šošonų gimi
nės indėnės. Vyrai žinojo

Pagaliau ekspedicija pa
siekė Columbijos upės slė
nį. Už jo tiesės aukšti kal
nai ir visai nežinomas kraš 
tas. Tose apylinkėse gyve 
no šošonai, ir tolimesni; 
ekspedicijos likimas pri 
klausė nuo to. ar šošonai 
sutiks juos pervesti per kai 
nūs. Kai vieną dieną vyrai

vyrus kaip elgtis 
mėtų indėnų pasitikėjimą. 
Ji išbuvo su ekspedicija du 
su puse metų.

Kai Clarkas su Levvisu 
sugrįžo Į civilizuotus rytus, 
padarę iš viso 8,500 mylių. 
Sacajavvae pasiliko ten. kur 
ji priklausė—pas indėnus. 
Tačiau ji nenustojo būti 
baltųjų draugas. Ji išgy
veno arti šimto metų ir visą 
laiką buvo nesamdytas 
ambasadorius” tarp indė

nų ir baltųjų, 
tarp abiejų rasių 
mą ir broliškumą.

Kai ji mirė. baltieji pra
dėjo daugiau vertinti jos 
pasitamavimus
mano, kad jei Levvis ir 
Clarko ekspedicija butų ne
pavykus, tuomet, gal būt.

kad lai-: Madeiros tarakonas gyvena 
30 mėnesių, taigi, du su pu
se metų, ir pajudinus arba 
kitaip sutrukdžius jam ra
mybę, skleidžia aštrų, biau- 
rų kvapą. Institutas per
spėja, kad jeigu leisim 
jiems veistis, tai netrukus 

visus musų mies-jie užplųs
tus.

i ’ > r? »T 4C I7VD AO

skleisdamt 
susiprati

kad bekeliaujant jiem teks5O\°n¥j?’_ Parodė 
sutikti šošonus Ir iųjų rei- ^ad~jų vadas- buvo Sacaja

vvaes brolis. Pamatę, kaip 
baltieji gerbia jų moterį ir 
be to, gavę visokių dovanu 

\ ir maiste, jie sutiko praves 
ti ekspediciją pro kalnus. 
Bet tam reikėjo atidėti bui
volų medžioklę, į kurią jie 
buvo išsirengę. Kadangi 
šošonai buvo amžinai alka
ni, tai medžioklė buvo 
jiems svarbus dalykas. Jie 

nuvesti’ 
palikti.

kės gauti arklius, tai šošonė 
moteris buvo visai ne pro 
šalį. Kadangi Sacajavvae 
buvo tyli ir rami, tai jie nu 
tarė paimti ją. Ir jie lai
mingai pasirinko.

Iš pradžių niekas į Saca
javvae nekreipė dėmesio.
Moteris su savo vaiku lai
kėsi nuošaliai ir niekam ne
sipainiojo po kojom. Plau-'nutarė ekspediciją 
kiant Missouri upe ji su vai- į kalnus ir ten ją 
ku atsisėdo i laivelį, kuria- Apie tai sužinojusi Šacaja- 
me buvo sudėti ekspedici- wae pranešė Clarkui ir

IR JOS ŽUVO JUROJE

Čia parodyt* Julia Franąuez su savo motina, kurios skri
do ii Gano salos i Califomiją “Royal Hawaiian” orlai

vio, korb iuvo Pacifiko vandenyne so 50 keleivių.

klebonėli, — teisinos ponia 
Mineikienė.—Su tamstomis 

ma-
u;lloniau, bet ką darysi, kad 

turiu sergėti Meliutės 
kraitį.

—Panelės Melanijos krai
tį?—nusistebėjo klebonas. 
—Ar girdi, |xme Petrai? 
Žiūrėk, kokių Lietuvoje 
tebesama kraičių. Ar esi 
matęs kame nors tokią gau
sybę? Štai ir turi dar vie
ną priežastį savo patriotiz
mui dar labiau pastiprinti.

Vaistininkas žiurėjo į il
gas virves, nusvirusias po 
balta našta, lyg medžių ša
kos po storu sniego sluog- 
sniu, į marguojančius įvai
riomis spalvomis divonus ir 
antklodes, ir jo veide buvo 
matyti didelė nuostaba. 
Jam, per visą savo amžių 
neturėjusiam daugiau per 
šešerius marškinius, o da
bar, iš Rusijos sugrįžus, vos 
pusę to skaičiaus tepasieku
siam, jam, ką tik mačiu
siam tokį baisų skurdą, tiek 
žmonių visiškai be marški
nių,- toks turtas atrodė tie
siog kažkas pasakiška.

—Ir visa tai, vadinas, 
yra vieno asmens?—pa
klausė jis.

—Taip. Tai mano vie
nos,—kukliai atsakė panelė 
Melanija.

—Aš ir antroji sesuo tu
rime taip pat katra sau tokį 
pat kraitį,—pridūrė panelė 
Malvina.

—Na, ne visai tokį pat. 
Bar toli gražu. Ypač tau, 
—tarė panelė Melanija.

—Nes tu daugiau laiko 
turėjai ruošti. Bet dėl to 
maža nelaimė. Atėjus rei= 

per vieną mėnesį pa
vysiu tave, pamatysi,—atsi
kirto panelė Malvina.

(Tęsinys)
-Truputį perliesas,-pa-. žj kartu

mane panele Melanija,—j. * |>o, v>j
bet tai dėl to, kad nesenai
grįžęs iš Rusijos. Nė kas. ? ’
Rūpestingai globojamas, at
sigaus. Plikutė? Ak, lai 
nors dešimtis!

Tokį pat įspūdį reiškė ir 
kitų dviejų panelių veidai. 
Nes visos trys sesers, nors 
kartais susiginčydavo dėl 
mažmožių, svarbesniuose 
dalykuose visuomet turėjo 
tą pačią nuomonę ir laikės 
u pačių principų.

Kalbėjo vis klebonas ir 
panelės. Vaistininkas ret
karčiais teįkorė kokį žodį. 
Ir visos trys sesers vienkart 
pamanė:

—Matyti, flegmatikas. 
Tai didelis pliusas vyrui. 
Žmona tikrai bus viršuje, 
ne apačioje.

—Kaip tamstai patinka 
musų apylinkė—paklausė 
panelė Melanija.

Man visur patinka ir 
visur gera, vadinas, by tik 
Lietuvoje,—atsakė vaisti-

pra- Įninkąs.
—Tai tamsta toks savo

Paslėpiau krūtinėj tas skausmo,šalies mylėtojas?
—Taip. Aš visados ma

niau, vadinas, kad visur gė

APIE MOTERIS

jėgas.
Širdis nenurimsta per naktis, 

dienas.
Tik kova begalinė pergalės 

skausmus.
Suteiks naujų spėkų, sužavėsi 

jausmus.
Mintys išsisklaidė. . Negaliu 

suprast.
Ar galiu tikėti laimę sau 

surast ?
Tamsus debesėliai gal nu

slinks tolyn,
Vilties žiburėlis vėl pakils 

Aukštyn.
M. CHIžIENĖ.

Vyrai įpratę žiūrėti į mo
teris ”iš aukšto” ir dažnai 
tvirtina, kad moterys, vis 
dėl to, nežiūrint jų išsilavi- 

Istorik.ri nimo ir išsimokslinimo, sa
vo protu žemesnės už vyrus. 
Ypač vyrai mėgsta pajuokti* 
vvresnio amžiaus moteris,

Amerikos lakūnai specialiose 
“išlikimo mokyklose” mokomi, 
kaip išsiversti, jei nelaimė juos 
ištinka negyvenamose vietose, 
kur jie būna priversti nusileis
ti. Mokinami maistui naudoti 
gyvates, vikšrus, driežus, skie- 
rius, dėles ir juros augmenis.

ta, bet namie geriausia. O 
dabar jaučiu tai dar stip
riau, išėjęs bolševikų pra
garą ir radęs Lietuvą nepri
klausoma valstybe, ir vis
kas.

—Visai sutinku su tams
ta,—tarė panelė Melanija.

—Dėl to mes visados ir 
sėdime namie, kaip prira 
kintos.

—Nė į Rusiją nebėgome, 
nors tiek žmonių aplinkui 
lėkė, kaip varomi,—pridėjo Ka U1 
panelė Kornelija.

—Visą laiką kentėjome 
čia pat ir su vokiečiais ir su 
įvairiais bolševikais,—už-

šiaurinį Amerikos pakraštį 
butų pasiekę anglai ir įstei
gę ten savo koloniją.

kurios, būdamos žmonos ir 
motinos, atliekamu laiku 
lanko paskaitas, bendro la
v i nimo kursus, norėdamos 
praplėsti savo žinias. Ta
čiau ir vyrų tarpe pasitaiko 
protingų žmonių, kurie auk
štai įvertina moters pastan
gas ir sugebėjimus. Antai 
vienas žinomas Amerikos 
kiitikas, rašytojas ir lekto- 

menesi šventė savo 10 me- rius John Mason Brown,

10 METŲ MOTINA

Youngstovvn mieste. Ohio 
valstijoj, viena 10 metų 
mergaitė pagimdė dukrelę. 
Jauna motina (ji vasario

tų sukaktuves) buvo taip iš
sigandusi, kad gimdymas 
tęsėsi 56 valandas. Kūdi
kis gimė sveikas, sveria 6 
svarus be vienos uncijos, 
bet jauna motina nerodo 
jam meilės. Ji mieliau žai-j veikalais 
džia su. savo dviem didelėm J jr kitais

Jungtinės Valstijos, turėda 
jinos savo universitetuose 30,- 
000 svetimšalių studentų, v 
vienintelė pasauly šalis 
svetinga.

baigė panelė Melvina. Ir 
tuojau paklausė:

—Tamsta papratęs 
venti mieste. Ar ne 
bodu gyventi provincijoje

gy-
nuo-

nesenai pareiškė apie mote
ris tokią nuomonę: “Tiek 
dideliuose, tiek mažuose 
miestuose moterys pirmo- 
sios susipažįsta su naujom 
knygom, filmomis, teatro 

baletu, parodom 
kultūriniais įvy-

lėlėrn, negu su dukrele. Ne-’kiais. Amerikoj moterys, 
pilnametė motina (jos pa-Įne fcas kitas, daugiausiai 
varde neskelbiama) dabarskaito knygas. Moterys, ne 
yra “Netekėjusiu Motinu Voc kitas, yra ‘patariamasisNetekėjusių Motinų 
Namuose,” ir jos dukrelė 
greičiausia bus atiduota ko
kiai bevaikei šeimai įduk- 
nnimui.

Patirta, kad kūdikio tė
vas yra 50 metų vyras, ku
ris gyveno tuose pat na
muose kaip mergaitė ir bu
vo jos globėjų artimas drau
gas.

Amerikos Medicinos 
Draugija žino tik dvi mer
gaites, kurios, būdamos 10 
metų amžiaus, pagimdė kū
dikius.

Atsirado Nauji Tarakonai

kas
komitetas,’" kuris vyrams 
pataria ką skaityti, kokias 
filmas žiūrėti ir dažnai, 
prieš pačiu vyrų valią, nu
tempia juos į koncertus ar 
kitas kultūrines pramogas. 
Be moterų musų kultūra 
šiandien butų apgailėtinam 
stovy. Todėl pats laikas 
nebesijuokti iš moterų, nes 
jos užima svarbią vietą kul
tūros išlaikyme ir ugdyme

LIŪDNAS LIKIMAS

štai Joan Barry. nelaiminga 
mergina motina. Prie jos bu
vo prisiplakęs Čarli čaplin, 
žinomas judžių aktorius, ir ji 
susilaukė kūdikio. Ji buvo 
iškėlus jam bylą. reikalavo 
kūdikiui užlaikymo. Dabar 
jis moka jai po $100 kas sa 
vaitę, bet jos gyvenimas tiek 
nelaimingas, kad ji atsidūrė 
pamišėlių ligoninėj. čia ji 
parodyta su savo advokatu, 
kuris išėmė ją iš tos ligoni
nės.

Smithsono Institutas Wa-
shingtone praneša, kad'9,896,627 tonas

Kovo mėnesį Jungtinių Vals
tijų plieno pramonė pagamino 
daugiau kaip 10,000,000 tonu 
plieno, sumušdaroa visus pašau 
linius rekordus. Paskutinis jos 
rekordas buvo pasiektas praė 
jusį sausio mėnesį, pagaminus

—O ne. Aš mėgstu kai 
rralm4, vadinas, ir man niekuo 

tieki met nėra nuobodu.
—Ir aš visados stebiuos, 

kaip galima nuobodžiauti. 
Kaime taip gražu, tiek poe
zijos. Aš nekenčiu miesto• Iir . . .

Bet panelė Malvina ne
pabaigė, pertraukta panelės 
Melanijos:

—Aš ne tik nenuobo
džiauju, bet man vis, rodos, 
permaža to laiko. Tiek yra 
visokio darbo namie.

—Aš niekados nenore 
mau gyventi mieste,—pri
dūrė panelė Kornelija.

Vaistininkas, tarsi pavar
gęs bekalbėdamas, vis tylė
jo. Tad panelė Melanija 
pasiūlė svečiams pasivaikš
čioti po sodą.

—Tiesa, kad dabar nuo
dėmė tupėti kambaryje,— 
tarė klebonas.

Ir visi nuėjo, išskyrus 
panelę Korneliją, kuri gavo 
pasilikti dėl ūkio reikalų. 
Apėję aplink darželį prieš 
namą ir pasigrožėję žydin 
čiomis rožėmis, svečiai, pa
nelės Melanijos vedami, nu
ėjo į sodą, tiesiai į tą vietą, 
kur kabojo kraitis. Ten, 
ant suolelio po obelim, .sė
dėjo nerdama ponia Minei 
kienė.

—A, ponitėlė čia nuo 
svečių pasislėpusi!—juokė
si klebonas.—Bet mes vis 
dėlto radome.

—Atsiprašau, atsiprašau,

Klebonas atsisėdo šalia 
ponios Mineikienės ir ėmė 
su ja kalbėtis, o panelės, 
paėmusios į savo tarpą vais
tininką, ėmė vaikščioti ta
keliais vis aplink kraitį. Jie
dvi nesiliaudamos, per vie
na kitą, šnekėjo ir šnekėjo, 
kad visas jų kraitis—tai jų 
pačių rankų darbas, kad jos 
jniekuomet neimančios siu- 
Į vejos, nes tai esąs pinigų 
be reikalo mėtymas ir tt 
Vaistininkas žiurėjo vis į 
kraitį, klausės, labai retai 
teatsiliepdamas, ir mąstė, 
kad vis dėlto nebloga butų 
gavus žmoną su tokiu krai
čiu. Baltinių nebereikėtų 
pirkti iki amžiaus galo . . . 
o dabar jie tokie brangus.

Ir taip vis panelės kalbė
jo, o vaistininkas tylėjo ir 
mąstė, kol panelė Kornelija 
atėjusi paprašė pusvakarių, 
po kurių svečiai tuojau iš
važiavo namo.

—Vos pravažiavus pro 
vartus, klebonas tarė:

—Sveikinu, pone, Petrai, 
sveikinu! Veni, vidi, vici 
(atėjai, pamatei, nugalė
jai). Ir, rodos, visas tris. 
Bet kokį įspūdį pats jauti? 
Degu nekantrumu sužinoti.

-Ką gi? Panelės, ma
tyti, doros, vadinas, darbš
čios, geros šeimininkės. 0 
kraitis, kraitis! Kaip gy
vas gimęs nebuvau matęs 
tiek skalbinių.

—Bet aš noriu žinoti 
įspūdį širdžiai. Kuri įstri
go?

—Kaip gali įstrigti taip 
urnai. Tiesą pasakius, gra
žumo jos nėra gražios, va
dinas. Ir'bent kiek kaip 
ir persirpusios.

(Bus daugiau)



Nr. 30, Liepos 29, 1953 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis

Darbo Pasaulis
Miršta Amerikos Laivų 

Statyba

Laivų statybos pramonė 
Amerikoje šiandien vos tik 
juda, o ateinančiais metais 
ji visai numirs.

Taip pasakė i Washing- 
toną nuvažiavęs Bethlehem 
Steel korporacijos viršinin
kas Stromheier. šita kor
poracija turi 11 dirbtuvių 
laivams statyti ir normaliu 
laiku samdo 25.000 darbi
ninkų. Neturėdama užsa
kymų, ji turės visus darbi
ninkus paleisti.

Laivų statybos pramonė 
Amerikoje negauna užsa
kymų dėlto, kad nauji lai
vai pigiau pastatomi užsie
ny, kur darbininkų algos 
daug žemesnės. Net pati 
šios šalies valdžia pereitais 
metais išleido karo laivams 
$237,000,000 užsieny..

sime kiaušinius, mėsą, dar 
žoves, tai jų kainos bus pa
šokusios daug daugiau ne
gu 1.4% .

Be to, paskutinėmis die 
nomis pabrango susisieki
mas gatvėkariais, pabrango 
telefonas, vaistai, daktarų 
patarnavimas, dantų taisy 
mas, drabužių vah mas, 
knygos, laikraščiai, cigare- 
tai, alus ir tt.

Atpigo tik tokie dalykai, 
kaip radijo ir televizijos 
aparatai, žaislai, tualetinis 
muilas ir kai kurios drapa
nos.

KADA Gi PAGALIAU JIE PASIKASYS

Amerikos karininkai Panai undžome vis svarsto karo pa
liaubą planas, o karo fronte tuo tarpu liejasi kraujas. 
Karas užsidegė kaip žaibas, bet užgesinti jį reik daug 
laiko.

Kanados Unijos 
Smerkia Sovietus

darbo jau nebegalėjome pada
ryti. Aš turėjau kreiptis į dak
tarą. šeimininkui pasisakiau 
esąs nustojęs daug darbingu-

Grigas, Chicago, III.; J. Det- 

chas, Sioux City, Iowa; J. Mi- 

licke, • Akron, Ohio; J. Akstinas. 

Pawtucket, R. I.; L. Bacevičius,

Dvi didžiausios Kanados mo. Darbo kiekio nebenustatė, Hamilton, Canada; J. Valentu-
darbininkų organizacijos—|bet valgis suprastėjo. Mene- kevičius, So. Boston, Mass.; H.

ond lahor praėjus, šeimininkas davė žemaitis. Montreal, Canada; J.
• ir *"»"<» di*rb“ mlpilka. Detroit. Mich.. ir J.

Canadian ę?ng.ess ofl. į'Z¥anlaiuskas> Alberta,
Labor — pasiuntė Sovietų 
valdžiai protestą, kuriame 
tarp ko kita sakoma:

Mes buvome pritrenkti 
žinios, kad Sovietų valdžia 
pasiuntė kariuomenę ir tan
kus prieš Vokietijos darbi
ninkus, kurie pareiškė tei 
singus reikalavimus. MesĮllausluiS (Chase) iš Hartford, 

dar
dirbau, bet susižeidžiau ir da
bar esu visiškai iš darbo at
leistas. Tenka gyventi iš žmo
nos nedidelio uždarbio

Ameriką, todėl už šį mėnesį 
tiek. o už kitus mėnesius mo
kėsiu abiem viso $80.

Taip dirbdami visas 7 die
nas po 14-16 valandų, ten išbu
vome iki 1950 metų pradžios. 
Iš tos “nevalios” mus išgelbėjo 
musu kaimynas Vladas Čeka-

>•4aMM

Geri Laikai Baigiasi

“IT. S. News” žurnalas 
spėja, kad geri laikai Ame 
rikoje bus jau savo čiukurą 
pasiekę ir kad nuo dabar 
eis jau atslūgimas. Karo 
užsakymai trokams ir tan
kams mažinami. Namų sta
tyba susilpnėjo. Federali
nė valdžia paleido jau apie 
100,900 tarnautojų ir palei
sianti dar daugiau. Žemės 
ūky farmeriai vietomis jau 
kenčia depresiją. Fabrikai 
pagamina daugiau negu ga
li išparduoti. Tuo tarpu 
taksai kyla ir butų nuomos 
pradės kilti. Spekuliantai 
kelia maisto kainas. Uni
jos reikalauja vis daugiau 
ir daugiau algų. Bet aukš
tesnės algos neduoda dau
giau darbų. Tas tik apsun
kina gyvenimą tiems, kurie 
neturi darbo, arba kurie 
gyvena iš senatvės pensijų. 
Bendrai paėmus, gyveni
mas Amerikoje eina vis 
sunkyn, ne lengvyn.

Numatomas Automobilių
Gamybos Sumažėjimas
Automobilių pardavėjai 

skundžiasi, kad vis sunkiau 
esą naujas mašinas par
duoti. Jų jau perdaug pa
gaminama. Turėsią suma
žinti jų gamybą. Kaip greit 
tas turės atsitikti ir kokiu 
laipsniu, to niekas tikrai 
negali pasakyti.

Beveik visa Amerikos au
tomobilių gamyba yra trijų 
bendrovių (General Mo
tors, Chryslerio ir Fordo) 
rankose; jos pagamina 
89'į visų automobilių.

Jei sumažėtų automobi
lių gamyba, tai šitas atsi 
lieptų ir kitai pramonei, nes 
automobilių gamybai suvar
tojama apie 20' plieno, 
70' c stiklo, tiek pat ir gu 
mos.

Seniausias Alaus Receptas

Birželio Dienu Atgarsiai
Vokiečių spauda šiemet ryba pareiškusi spaudos at 

irgi paminėjo Pabaltijo tau- stovams, jog Pabaltijo vai 
tų gedulą. “Luebecker'stybių tautoms birželio 13 
Freie Presse” išspausdino diena yra Tautinė Gedulo 
per kelias skiltis baisiosios Diena. Tą dieną visame 
nakties aprašymą antrašte pasaulyje gyveną pabaltie

Maistas Pabrango

Paskutinėmis dienomis 
Amerikoje pusėtinai pašo
ko maisto kainos. Darbo 
Statistikos Biuras sako, kad 
nuo 15 gegužės iki 15 bir
želio dienos maistas pa
brango 1.40 procento. Bet 
tai neparodo tikro vaizdo, 
nes kainų pagrindan val
džia ima ir tokius produk 
tus, kaip druska, cukrus,

Danijoje iškasė jauųos 
moters lavoną ir nustatė, 
kad ta moteris yra mirusi 
prieš 3,000 metų. Kape 
rasta ir pilna skysčio stati
nė. Mokslininkai ją ištyrė 
ir nustatė, kad tai yra alus, 
padarytas iš kviečių, bruk 
nių ir medaus. Tai bus se 
niausiąs surastas alaus re
ceptas. Tos moteriškės ar
timieji tą alų buvo užkasę 
kape tam. kad mirusioji ga
lėtų atsigerti. Taip juk da
lydavo ir musų prosenoliai.

Ir Afrika Nori Laisvės

Penkiolika Afrikos taute
lių kreipėsi i Tautų Sąjun
gą (UN) prašydamos, kad 
ši organizacija Įrašytų Į sa
vo darbų tvarką ateinan- 

pipirai, pienas ir kiti daly- čiai sesijai Tunisijos ir Mo
kai, kurių kainos mažai te- r o k o nepriklausomybės 
sikeičia. Bet jeigu paim-‘klausimą.

Pabaltiečiai Apeliuoja Į 
Pasaulio Sąžinę,” o straips
nį baigia: “Vakarų pasau
lyje gyvenantieji pabaltie
čiai klausia: Kuo mes kal
ti? Jie apeliuoja Į laisvojo 
pasaulio sąžinę ir vėl visu 
aštrumu nurodo j esamą pa
dėtį.”

Didelis ploitinis savait 
rastis “Fortschriftt” birže
lio 12 d. laidoje Pabaltijo 
gedulo dienai paminėti įdė
jo trijų skilčių straipsnį ant
rašte: “Mums Einasi Labai 
Gerai.” Straipsnyje atski
rais posmais, su paraštėmis 
“Sovietų Botagas Virš Pa
baltijo,” “Du Milionai Sve
timųjų,” “Juodosios Kovos 
Dienos,” “Partizanų Ko
vos,” “Vargiai Daugiau 50 
Nuošimčių,” plačiai pavaiz
duoja tiek šiandieninę Pa
baltijo būklę, tiek baisiąsias 
deportacijas.

“Laiškai iš Klaipėdos 
krašto.” Tokia antrašte 
Frankfurter Allgemeine” 

straipsneliu nupasakoja, 
<ad federalinėje respubli- 
oje gyvenantieji vokiečiai 

vis dėlto kartais gauna iš 
<laipėdos krašto vokiečių 
aiškų, iš kurių galima 
pręsti apie gerus lietuvių ir 

vokiečių santykius, apie jų 
savitarpę pagalbą, apie že
mės ūkio sovietizaciją, pa- 
ikusią ūkininkui vos vieną 

Karvę ir daržo gabalėlį, 
deportacijos dar nesiliau
jančios. Visai nesenai vo
kiečių moterys buvusios iš
gabentos miškų darbams į 
Rusijos gilumą.

Luebecker Nachrichten”

čiai atžymi masinių depor 
tacijų pradžią.

Pasaulio Galo 
Skelbėjų Sąskrydis

manoma, kad už tai Sovietų ?»"•. j
vaidža, kuri visuomet Ža-|ka2,a1’ nes “ kur| la,ka 
dėdavo pagalbą darbinin
kams jų kovoj už teisybę, 
yra smerktina.

Mes nuoširdžiai gaili
mės, kad tankai buvo pa
leisti prieš darbininkus, ku
rie panaudojo laisvų žmo
nių teisę—streikuoti. Eg
zekucijos, kurias iš Sovie
tų kareivių kenčia vokiečių 
darbininkai, ir nežmoniškas 
elgęsis su streikuojančių 
šeimomis kelia mumyse pa 
sipiktinimą.

“Retai kada darbininkų 
judėjimo istorijoje buvo 
vartojami tokie žiaurus bu
dai prieš darbininko teisę 
protestuoti.”

Raštą pasirašė abiejų or 
ganizacijų, jungiančių šim 
us tūkstančių Kanados 

darbininkų, pirmininkai.
New Yorke pasibaigė 

“Jahovos Liudininkų" sek
tos suvažiavimas. Jų buvo 
suvažiavę net 82,000, tame 
skaičiuje ir 140 lietuvių. 
Amerikoj jos pasekėjų yra 
apie pusė miliono.

Pasaulio galas artinasi, 
sako “Jahovos Liudinin
kai. Paskutinis .mušis tarp 
Dievo Jehvės ir šėtono jėgų 
jau arti. Jehvės jėgoms i 
dovaująs pats Kristus. Jis 
tą kovą laimės.

Tas nereiškia pasaulio iš
nykimą ugnyje. Pasaulis 
pasiliks, bet išvalytas nuo 
pikto. Nuvalęs pasaulį “ma
tomas” Kristus taps pasau
lio neaprėžtas valdovas, jis 
pakeis visus žemės valdo
vus. Jo valdiniai bus visi, 
kurie iš anksto jam nusi
lenks: kitų likimas bus ly
gus šėtono likimui. Ko, iš 
tikrųjų, jie susilauks, neaiš
ku, nes sekta nepripažįsta 
nei peklos nei skaistyklos. 
Nepripažįsta ir visuotino iš
ganymo. Išganytas bus tik 
tas, kuris iš anksto įstos 
sektantų eiles.

Jie atsisako tarnauti ka
riuomenėj, gerbti valstybi
nę vėliavą, nes Dievo kara 
lystė bus visuotina: drau 
džia kraujo perliejima 
(transfuziją), nes tas prie
šinga biblijai. Sekta netu 
ri savo kunigų nei bažny-

Kas Mums Rašoma

Po 50 centų prisiuntė: J. Lu
košius, Philadelphia, Pa.; Mrs. 
A. Bugaris, Chicago, III.; P. 
Valantejus, Union Gity, Conn.; 
A. Šukys. Cleveland, Ohio; J. 
Žulius, Catonsville, Md.; John 
Stočkus. Baltimore, Md., ir Z. 
Gapšys, Baltimore, Md.

Visiems, parėmusiems laik
rašti aukomis, tariame nuošir
dų ačiū.

Administracija.

PARDUODU FARMĄ
.. i j i-i • •• i - x- I Parduodu dėl ligos farmą su 30Žinau, kad likusieji \ okieti-L^j^ žemės. Stuba iš 6 kambarių, 

joje turi dar blogesnes sąlygas (garažas dviem karam, didelė barnė 
— v . (daržinė), nedidelis vištininkas, visiir norėčiau jiems padėti, bet 

nieko negaliu.
Gyvenu viltimi, kad dar su

lauksiu dienos, kada galėsiu 
savo kaulus parnešti ten, kur 
ilsisi mano protėviai, tėvai ir 
draugai.

Petras Pliskevičius,
Savanoris-kurėjas

GERIEJI IR BLOGIEJI 
KOMUNISTAI

pastatai nauji. Kaina prieinama. 
Telefonas: ATlas 3-9608. Thom-

aston, Conn. (33)

PARDUODU BIZNI
Parduodu namų su restoranu-ta- 

vema ir 6 linijom “bowll alleys.” 
Vieta labai puiki, prie parko. Visas 
biznis $115,000. Parduodu dėl senat
vės ir ligos. (31)

James Kasulis,
P. O. Box 803,

Crandon, Forest County, Wis.

“L’Osservatore Della Do- 
menica,” Vatikano laikraš
tis, atsakydamas vienam 
Italijos komunistų partijos 
nariui į jo paklausimą dėl 
komunistų ekskomunikaci- 
jos, rašo: “Komunistai, 
bendrai imant, nėra eksko 
munikuoti. Ekskomunikuoti 
tik tie, kurie prisiima bedie
vių teorijas ir jas remia.” 
Bet toliau laikraštis pažy
mi, kad veiklieji partijos 
nariai, nežiūrint, ar jie pa
žįsta ar nepažįsta partijos 
prieštikybines teorijas, sak
ramentų priimti negali.

Šitos bažnyčios baudos 
esančios taikomos ir Nenio 
gi-upės socialistams, bet 
Anglijos darbiečiai esą lais
vi nuo jų.

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, prisiųsda- 

mi prenumeratas, atsiuntė Mai
klui su Tėvu dovanų.

A. Styrienė iš Woodhaven, 
N. R., paaukojo $11.

Po $2 prisiuntė: S. Stasiu-

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dvi farmas. Viena far- 

ma 120 akrų žemės, 3 akrai prūdo 
"su visokiom žuvim, ganyklos ir miš
ko apie 10 akrų, vištininkas, sodas 
ir namai su 10 kambarių. Kaina— 
$16JMM). Kita farma 60 akrų, 5 ak
rai ganyklos ir miško, stuba iš 5 
kambarių, garažas dviem karam. 
Kaina $10,000. Už abi farmas kar
tu—$25,000. Parduodu dėl senat
vės ir sutikčiau keisti į namus prie 
lietuvių bažnyčios. (30)

Joe Pnndin,
R 6

Charlotte, Mich.

PREZIDENTO IŠRAIŠKA

Kai prezidentas Eisenhoweris apie ką nors abejoja, tai 
tuojau matyt iš jo veido, čia jis klausosi kaip Mrs. Smith 

giriasi jam savo nuopelnais. Matyt, jis nelabai jos pasi
gyrimams tiki.

irmame puslapyje riebiu J°s narių daugumas
‘yra paprasti žmonės.

Taigi, visokių “čiudakų’ 
dar yra šiame pasaulyje.

šriftu deda žinutę “US No
ri Laisvės Pabaltijo Valsty
bėms.” “Prezidentas Ei- 
senhower pareiškė JAV 
vardu viltį, kad Estija, Lat
vija ir Lietuva vieną dieną 
vėl busiančios laisvos. Tri
jų Pabaltijo valstybių in
korporavimą Sovietų Sąjun- 
gon jis pavadino neteisėtu 
agresijos veiksmu.”

To paties laikraščio 4-me 
puslapy dar dedamas ilges
nis straipsnis apie pabaltie 
čių protestą jų gedulo die
nos proga, pavadindamas 
st r a i p s n į: “Pabaltiečiai 
Apeliuoja į UNO.”

“Kieler Nachrichten” Nr. 
135 įdėjo žinią, kad “Bir
želio 13—Pabaltiečių Ge
dulo Diena.” Nupasakoja
ma, kad Schleswig-Holstein 
gyvenančių estų, latvių ir 
lietuvių bendruomenės ta-

BERIJA ESĄS
JAU LIKVIDUOTAS

Amerikos užsienio reika
lų vedėjas Dulles spėja, kad 
buvęs Sovietų žvalgybos 
viršininkas Berija yra jau 
likviduotas.

Vi* Naujo* Atomo Bombos

Anglija mėgins Australi
joje savo antrąją atominę 
bombą. Pirmąją ji ten mė
gino 1952 metų rudenį.

Amerika netrukus mė
gins antrąją dar stipresnę 
vandenilio bombą. Pernai 
rudenį Ramiojo vandenyno 
salose buvo tokia bomba iš
mėginta pirmą kartą.

Tremtinio Šeimos Likimas
1919 metais kuriantis Lietu

vos kariuomenei stojau savano
riu į jos eiles ir koviausi su 
vairiais Lietuvos priešais: ru
sais, lenkais, bermontininkais.
Visus priešus išvijome iš Lietu
vos žemės ir daugiau kaip 20 
metų gyvenome laisvi ir nepri* 
dausomi.

Daug mano draugų jau senai 
ilsisi kapuose. Aš buvau lai
mingesnis. Likau gyvas, bet 
buvau 6 kartus sužeistas, iš jų 
du kartu sunkiai, netekau net 
85% darbiningumo.

Atėjo 1940 metai. Musų 
kraštą užėmė tie. kuriuos ka
daise buvome išviję iš savo že
mės. Kaip buvusį savanorį, ru 
sai tuojau mane suėmė ir įme 
tė į Mariampolės kalėjimą. Ten
kalino 10 mėnesių. Tardydami J nas, Cortland. N. R.; Theo. 
enkavedistai 
kn«K
dantis. Aišku, bučiau buvęs iš
vežtas į Sibirą, bet prasidėjo 
karas, rusai buvo iš Lietuvos 
išmušti, ir aš palikau gyvųjų 
tarpe.

Po kelerių metų vėl artinan
tis rusams prie Lietuvos, aš 
jau nedrįsau antrą kartą pa
tekti į jų rankas ir pasitrau
kiau su žmona, sunumi ir dukra 
į Vokietiją. Vienas sunus (14 
metų) paliko pas gimines, nes 
tada sirgo; apie jo likimą da
bar aš nieko nežinau.

Vokietijoje teko taip pat vi
sokių vargų matyti: ir bado 
ir baimės dėl netikros ateities.

Gerų žmonių padedamas,
1949 metų rudenį patekau į 
Ameriką pas Povilą Stankevi
čių, arba, kaip jis pats save va
dino, Paul Stankevič, Nevv Yor
ko valstijoje. Tai buvo ūkinin
kas. Jo žmona iš Alytaus mie
sto, bet su mumis lietuviškai 
nė žodžio nekalbėjo, tik lenkiš
kai. Mus apgyvendino prie 
tvartų kambarėlyje, kuriame 
buvo auginami veršiukai. Ki
tą rytą musų bosas pristatė 
mane su žmona melžti karvių.
Jų buvo 60. Mes mašinomis 
nemokėjome melžti, todėl mel- 
žėme rankomis. Tą darbą bai
gę ir išvalę tvartus, buvome 
susodinti į sunkvežimį ir nu
vežti į mišką ąžuolų kirsti. Pa

rodė nukirsti ir suskaldyti du 
ąžuolu. Dirbome labai sunkiai, 
bet užduotąjį darbą atlikome.
Šeimininkas mus pagyrė. Tai 
buvo musų kasdieninis darbas.
Greit pavargome ir užduotojo

nkavedistai labai mušė. kan- Mickus, New Haven, Conn.; M. 
rnc<-‘ išsukavJėpil’Stės,.. išmušė Preikšaitis, Omaha. Nebr.f^-P.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo dėdės (tėvo brolio) 

Juozo Andriulionio, kilusio iš Varė
nos, Alytaus apskr., ilgą laiką gy
venusio Philadelphijoj. Jis pats ar 
jį žinantieji praneškite adresu:

Ant. Andriulionis,
245 W. Fifth St.,

So. Boston 27, Mass.
____________________ <•»)
Prašau atsiliepti Juozą Šalkauską, 

kurs paskutiniu metu gyveno Vo- 
kiefejioje. Bad-Schwartaa, prie Lue- 
becko, o dabar randasi Amerikoje. 
Jis pats ar jį žinantieji praneškit 
“Keleivio” ofisui, 636 E. Broadway, 
So. Boston 27, Mass. (30)

Masiulis, Jamaica Plain, Mass., 
ir Mrs. A. Peldunas, Hunting 
ton Sta., N. Y.

Po $1 prisiuntė: M. Kviet- 
kauskas, Greenfield, Mas.; J. 
Matulonis, Flemington, N. Y.; 
N. W. Valaitis. Philadelphia, 
Pa.; Paul Gakus, Philadelphia 
Pa.; A. Dvariškis, Brooklyn, N. 
Y.; Mrs. E. Cecilis, Orland 
Park. III.: F. Urbonienė, Provi 
dence. R. I.; V. Daugnora. Cor- 
al Gables, Fla.; Mrs. Anna 
Duoba. Wellston, Mich.; Paul 
Petronis, Central Falls, R. I.; 
J. Puniska, Chicago, III.; E

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susipažinti 

su gero charakterio vyru, kurs ne
geria ir turi kiek pinigą. Aš esu 
49 metą, darbšti, gera ūkininkė ir 
šeimininkė. Rašyti: (33)

Mrs. Stasa,
R. D. 4, Cortland, N. Y.

Gerbiamoji! Jeigu esi tokia pat 
vieniša kaip aš, kodėl man nerašai? 
Aš esu 48 metą, su patyrimu bizny
je, negeriu ir nerūkau, norėčiau su
sirašinėti su mergina ar moterim.
; Reckus. . * .(30)

c/o Kitimat Construėtors, 
Kitimat. B. C-, Canada.

GAILIOS DILGĖLĖS
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlią 
buizą. Mokslininką 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulpbur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tą, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

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

ALEXANDER’S CO.
414 BruadwaT 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
'PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie

tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
vos ateitį.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 

parankiausia, pigiausia lr 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 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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‘INDIJONŲ DIENA’

Vietines Žinios
MAJORAS DAVĖ GERĄ VYTAUTAS STROLIA

Gubernatorius Herter iš
leido proklamaciją primin
damas šios valstijos gyven 
tojams, kad rugpiučio 12 
diena yra skiriama Ameri
kos indijonų reikalams.

LDD 21 KUOPOS 
MITINGAS SEKMADIENI

M sekmadienį, rugpiučio

PIKTA KOVA TARP
DVIEJŲ UNIJŲ

Tarp dviejų stambių uni-

PATARIMĄ

Kaip Palengvinti Žmonėms 
Mokesčius

Majoras sudarė naują ko
mitetą mokesčių reikalams, 
suruošė banketą ir davė pa-' 
tarimą, kaip reikia mokes
čius rinkti. Esą, dabar 
miestas ima už visokias 
nuosavybes po $70.70 nuo 
S 1,000 vertybės. Tai per
daug. Biznieriai negali to
kių mokesčių pakelti ir bė
ga iš Bostono kitur. Taip 
anądien išsikraustė i Nevv 
Yorką didelė ir sena rūbų 
siuvimo firma. Tai gyvas 
nuostolis musų miestui.

Bet ką daryti, kad miesto 
ponams reikia riebių algų, 
brangių automobilių, ilgų 
atostogų, ir dažnai reikia 
šampano už miesto pinigu 
išsigerti? Be to, nuolatos 
reikia steigti naujus biurus 
ir naujas komisijas, kad tų 
ponų frentai turėtų gerų 
“džiabų” ir nieko nedirbda
mi galėtų imti geras algas. 
Vadinas, pinigų reikia daug 
ir todėl nuolatos reikia kel
ti mokesčius.

Ponas majoras ir naujam 
mokesčių komitetui pasakė, 
kad mokesčių reikia surink
ti daugiau; bet mokesčiams 
reikia esą paieškoti naujų 
šaltinių. Ant nuosavybių 
daugiau mokesčių dėti ne
galima. Reikia kitką ap- 
mokesčiuoti.

Labai sveikas patarimas, 
imti iš to paties kišen 
l>erdaug negalima. Reikia 
apžiūrėti pilieti gerai, ar
neturi jis kito 
tą iškraustyt.

b

NEBUS DEPORTUOTAS

Vytautas Strolia, 24 metų 
amžiaus lietuvis, atvyko 
Amerikon 1949 metais kaip 
tremtinys ir tarnavo- vienus 
metus Amerikos armijoj. 
Buvo garbingai iš armijos 
paliuosuotas ir pradėjo stu
dijuoti muziką. Dabartiniu 
laiku jisai darbuojasi Lake- 
villės skautų stovykloj kaip 
patarėjas.

Kažin kas įskundė, kad 
jaunas Vytautas nėra lietu
vis, bet vokietis. Imigraci
jos organai patikrino jo pi
lietybę ir nustatė, kad tik
rai jis yra Vokietijos pilie
tis. Kadangi jis įvažiavo 
Amerikon kaip lietuvis, tai 
reiškia, kad įvažiavo nele
galiai, ir todėl imigracijos 

‘[organai buvo nutarę dabar 
jį deportuoti.

Vytautas kreipėsi į kon- 
sresmanus O'Neilia ir Mc-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos •

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

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Bostono majorui siūloma, 
tad miestas uždraustų po- 
itikieriams lipdyti savo 

skelbimus ant miesto trobe
sių, tiltų ir stulpų.

Gatvėkarių ir busų veži
kų unija vėl reikalauja al
gų pakėlimo. Nori 30 cen- 
ų į valandą daugiau.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WfeMS, 1090 ki- 
ociklų, 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.

-'2 d., 3 vai. po pietų, Lietu-1 jų verda atkakli kova uz 
vių Piliečių Draugijos pa-1 vadovybę elektriškų apara
tai pose, 368 W. Broadvvay,|tų pramonėj. Klausimas ei- 
So. Bostone įvyks Lietuvių!na apie tai, kuri unija turi 

“ * ‘atstovauti tos pramonės
darbininkus—CIO Interna
tional Union of Electrical 
Workers, ar nepriklausoma 
United Electrical Workers 
Union?

General Electric kompa
nija turi Bostono apylinkėj 
dvi dirbtuves, vieną Everet-

Daibininkų Draugijos 21 
kuopos susirinkimas, 

vpac • T?* bus paskutinis susi- 
.)ia-i--n^^nas IH'ieš‘kuopos ruo- 

...... inn išinmų pikniką rugpiučio 16dėjo kitau, suprasti LitUe po pe|
odzto _ žmogaus xa.dmen|Įhamt N „ visj nariaį rj 
šioje salt je1.. 1. nie ',glnami susirinkime daly. 
Jungtimi; Valstijų koini^.vauti. Komfeija pik.

Jisai pažymi, kad 
dėjus 20-tam amžiui, 
likos baltveidžiai, 
Jungtinėse Valstijose

prasi-
Ame-
ypa<
pra

menus indijonų reikalams 
nustatė tikslą, kad indijonų
rasę reikia įtrauKU i .'^^einamaisiais, reikalais, 
veidzių sąstatą ir tuo budu 
užbaigti vadinamą "indijo
nų problemą.” Kiek vėliau, 
būtent 1924 metais. Kon-, 
gresas pripažino visus šioje zrnoniŲ 
šalyje gimusius indijonus^0^ Plk™ką 
pilnais piliečiais. Gi 1935 la 
metais Massachusetts iegis- 
latura priėmė įstatymą, ku
lis rugpiučio 12 dieną nu
statė kaip "Indijonų Die
ną.’’

niko ruošos eigą ir reikės te, antrą YV. Lynne, kur dir 
pasitarti kai kuriais kitais'ba 15,000 darbininkų. Per 

'du paskutinfu metu juos te
nai atstovavo CIO unija, at

DR. D. PILKA
. OTmo V olando-: — 8 Iki « 

Ir m»T M I

548 BROADWAY 
SO. BOSTON. MASS. 

ralefnn*-: SOUth Boston 1880

Reikia Automobiliu ėmusi vadovybę is 
klausomos UEVVU.

nepn-
Iš Bostono ruošiasi daug

vykti i LDD 21 į Dabar gi pastaroji pada- 
Todėl rei- Vg National Labor Rela- 

g automobilių kelei- tįons Boardui peticiją su 6,- 
viams nuvežti. Visų LDDj2oo darbininkų parašų, kad 
diaugų ir šiaip geros valios. teisė atstovauti šios pramo- 
zmomų, turinčių automobi- nės darbininkus butu 
nūs ir galinčių vykti į pik- ^įnta jaį
niką, prašome pranešti ren-į Darbininkams nedidelis 
gimo komisijai, kiek kas skirtumas, kuri unija juos

daug

pupa-

Šis įstatymas reikalauja, gali nuvežti pasažierių. Va įatstovauja betA . L. i?. • 1- .i ■ uit’ • 1 «•~ __*__ _ • vkad gubernatorius kasmet karais prašome
tą dieną gyventojams pn-

Cormacką prašydamas už-įmintų ir patartų jiems ata- 
tarimo. Jisai išaiškino,Įtinkamais budais ją pažy- 
kad užpludus Rusijos bolše
vikams Lietuvą, jo šeimyna

Kiseniaus, ir

Nedarbo Biuro Tarnautojai 
Prašė Daugiau Algos

Nedarbo biuras, kuris da
lina pašalpas bedarbiams, 
turi 34,000 tarnautojų ir jie 
prašė, kad visiems jiems 
butų pakeltos algos po $300 
iki §400 per metus. Jų 
šymas atmestas.

Išmetė Merginą per Langą

Pereitą savaitę federali
nės valdžios agentai arešta
vo Bostone tūlą Lloydą 
Johnstoną, 25 metų am
žiaus vyruką, kuris perei
tais metais Providence’o 
mieste išmetęs per langą iš 
trečio aukšto merginą vai
du Gladys Crum. /Sakoma, 
kad ta tragedija /vykusi jos 
kambary. Johnsįonas ją te
nai užpuolęs, sumušęs ir iš
stūmęs per langą. Po to ji
sai iš Providence’o pabėgo
ir tik dabar federalinės vai-} 
džios agentai jį 
Bostone.

pabėgo Vokietijon ir, kad 
saugesnis tenai butų gyve
nimas, priėmė Vokietijos 
pilietybę, tačiau šeima kaip 
buvo lietuviška, taip ir pa
siliko.

Atsižvelgiant į šitas ap
linkybes, o ypač Į tą faktą, 
kad Vytautas Strolia tarna
vo Amerikos armijoj, imi
gracijos organai savo nuta
rimą jį deportuoti atšaukė 
ir pranešė, kad jis gali čia 
pasilikti ir gali tapti Šios 
lies piliečiu.

Šita žinia buvo jam pra
nešta skautų stovykloj. Iš 
džiaugsmo Vytautas sušu
ko: “O, gee, that’s wonder 
fui!”

Šią savaitę jis ketina at- vaduotis, 
važiuoti Bostonan ir išsi
imti pirmas pilietybės po- 
pieras. Jis yra čia pasto
viai apsigyvenęs prie Alek
sandro Dubausko šeimos, 
su kuria susipažino dar 

Pla tremtyje.
Kaip buvęs šios šalies 

kareivis, jis GI teisėmis ga
vo valdžios paramą lankyti 
New England muzikos kon
servatoriją. Visa Strolių 
šeima yra susijusi su muzi
ka. Jo tėvas Lietuvoje bu-

» sa-

mėti. Sako, nereikia minė
ti šiurkščios praeities, kuo
met tarp čiabuvių indijonų 
ir baltų atėjūnų eidavo 
žiaurios kovos. Nereikia 
taipgi pasakoti anie blogus 
indijonų papročius, apie jų 
girtuokliavimą. vagiliavi
mą, klastingumą ir kitas 
neigiamybes. Ir nereikia 
didžiuotis, kad baltveidžiai 
atnešė indijonams geresnį 
tikėjimą, civilizaciją ir pa
lengvino jų gyvenimą. Ko
kia ta praeitis bebūtų, blo
ga ar gera, ji buvo praeitų 
laikų padaras, ir mes nega
lim šiandien savintis nei 
nuopelnų, nei kalčių dėl 
praeities įvykių. Į dabartį 
reikia žiūrėti šių dienų aki
mis. o ne praeities Įvykiais

Tokią prasmę 
jonų Diena.”

unijų vadai
nariuprašome telefonuoti kovoja prestyžą ir 

S. Janeliunui (SO 8-1730),Linkies 
o dienos metu “Keleivio” 
telefonu (SO 8-3071) L.
Garlauskaitei arba J. Stilso- 
nui.

Kol kas dar neaišku, ar Iš Concordo pataisos na- 
bus samdomi busai vykti į'mų pabėgę, bet vėl pagauti 

trys vyrukai pasakoja, kac 
kaliniai tenai gali gauti 
narkotikų ir degtinės, ku 
rios parūpina sargai. Deg 

Įtinęs penktoji dalis galiono 
kaštuojanti S10.

pikniką, ar ne. Kitą savai
tę apie tai bus pranešta.

Kuopos Valdyba.

Kur Bus Pratęsta
Butų Nuomos Kontrolė

Neblogi Pataisos Namai

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: To 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Borcheslei 

Tel. CO 5-5561

PASAULIO LIETUVIU 
ŽINYNAS

turi "Indi-

Žvejai Grūmoja Streiku

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkes A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27. Maus. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langam-

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti l'pham’s Corner

DORCHESTER, MASS.
II

Liepos 31 d. pasibaigs 
butų nuomos kontrolė, bet 
atskiri miestai turės teisę 
nutarti kontrolę pratęsti, 
iki šiol jau nutarė kontrolę 
pratęsti Arlington, Acton, 
Bridgewater, Ashland, 
R o c k 1 a n d, Marblehead, 
Framingham,, Weymouth, 
Lynn, Haverhill, Fall Riv- 
er, Lowell.

SLA Piknikas

Amerikos Darbo Federa- 
cijos žvejų unija Glouceste- 
ryje grūmoja sulaikysianti 
visus laivus, jeigu iki rug
piučio 5 dienos nebus išpil
dyti jos reikalavimai. Svar
biausias reikalavimas esąs
tas, kad butų po užstatu ir 

vo muzikos. mokytojas, O;priesaika pastatyti žuvies 
motina dainininkė. \ iena> svėrikai uoste. Mat. žvejai 

dalinasi pelnu su laivų sa
vininkais, todėl jų uždarbis

j© brolis yra smuikininkas 
ir nesenai gavo vietą Hol- 
lywoode. Antras jo brolis 
dabartinni laiku studijuoja 
muziką Italijoj.

Lankėsi Bostone

Rado Nužudytą Moterį

Pereitą savaitę Bostone 
susekėjlankėsi Dr. B. Matulonis iš 

Wallum Lake (R. I.) sana
torijos, Dr. Romanauskas is 
Clevelando ir D. Venclaus- 
kienė iš Waterburio.

Hemenvvay apartmente. 
ant Back Bay, šio pirmadie
nio naktį buvo rasta savo 
kambary pasmaugta Miss 
Ida Westcott, 69 metų am
žiaus viengungė moteris. 
Jos rankos buvo surištos už 
nugaros. Policijos daktaras 
mano, kad ji buvo nužudy
ta jau prieš kokias 4 die
nas. Policija suėmė vieną 
to paties namo gyventoją 
kaip galimą kaltininką, ir 
ieško dar 16 metų vaikėzo, 
kuris paskutinėmis dieno
mis įtartinai po tą namą su
kinėjosi, o dabar prapuolė.

metu nesi- 
PASAULIO 

LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa
galba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai surasi 
lietuvių kolonijas. Įstaigas, orga
nizacijas ir atskirus veikėjus. 
Be to, ŽINYNE rasite smulkiai 
išaiškintą naująjį Jungtinių
Amerikos Valstybių Walter-
McCarfen Imigracijos ir Pilie- 
.tybės įstatymą, vizų gavimo ir 

°P€" įvaflavimo procedūrą, rasite 
kreipiasi plačiai ir suprantamai išaiškin

Vasaros atostogų 
įleisk į kelionę be

Amžinatilsio Berijus ka
lėjimuose tokios prabangos 
tikriausia nebuvo.

Reikalingas Partneris

Kas moka bent kiek ke 
pyklos darbą ir gali

.1. J. NAMAKSY
B1AL ĮSTATE S INSUKANCB

409 W. Broadway 
BO1TTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLB STRHT
W«st Roibury,

Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Vartoja vėliausio* konstrukicijos 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akiniua

VAI.ANDOS: noo 2-4 nuo 7-8
5S4 BROADWAT.

80. BOSTON, MASS.

ruoti troką, tegul 
Žemiau paduotu adresu.Įtą J. A. Valstybių mokyklų sis- 
Biznis geras ir sąlygos ge- temą. kaip Įsigyti specialybę ar 

patekti į pelningesnę profesiją. 
Turėdami ŽINYNĄ jusite, kad 
po ranka jums yra viso pasau
lio lietuvių Įstaigos, organizaci
jos. visuomenininkai, profeso- 
soriai. žurnalistai. rašytojai. 
Įvairių religijų dvasininkai ir 
tt. Panašaus leidinio lietuvių 
calboje dar nėra buvę. žYNY- 
NAS būtinai reikalingas kiek 
vienam kultūringam lietuviui. 
Reikalaukite pas platintojus ar
ba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis. 41 VV. 83rd St.. 
New York 24. N. Y. (32)

ros. Adresas:
Rayvot Bakery,

178 W. 8th St., So. Boston.

Rugsėjo 6 d. Rožėno ūky
je SLA kelios kuopos sutar
tinai rengia pikniką. Pel 
nas skiriamas Nevv Yorke 
tatomam Dariaus ir Girė

no paminklui.
Tikime, kad bostoniečiai 

gausiai atvyks į šitą pikni
ką. SLA Narys.

Išnuomuojamas Butas
Išnuomuojamas butas iš tri

jų kambarių ir virtuvės. Galiu 
duoti baldus. Priimčiau ir su
vaikais.

So.

Kreiptis:
177 H St.,

Boston 27, Mass.

(31)

Sudraudžia Paauguolius

priklauso nuo to. kiek sve
ria jų pagautos žuvys. 
Gloucestery yra 150 žvejų 
laivų ir 1,500 žvejų. .Jie 
aprūpina žuvies rinką ne 
tiktai Bostone, bet ir visoj 
Naujojoj Anglijoj.

Cambridge įsakyta vai
kams iki 16 metų po 9:30 
vai. vakaro būti namie. Vė
liau gatvėje jie gali pasi
rodyti tik suaugusiųjų lydi
mi.

BUTAS NUOMAI
Išnuomuojamas butas 3-me 

aukšte iš keturių kambarių ir 
virtuvės. Kreiptis Į namų sa
vininką nuo 10-12 vai. 2-rae fl 
235 W. Third St., So. Boston 

• Mass.

Reikalingas Pečius
Kas turi gerą. palivotą pečių vir

tuvei. kad butų su gazu ir aliejumi, 
tepraneša šiuo adresu: (30)

K. Geležinis,
423 W. Fourth St., So. Boston.

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

869 Broadway at "O” St. 
South Boston, Mass. 

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pri statom namo. SO 8-5244

Tat SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
80. BOSTON. MASS.

Mauricc Tobino Laidotuvės

Pagerėjo Audyklose Darbai

Politikieriai nupirko pi
liečių pinigais Boston Gar- 
den Areną, užmokėdami už 
ją §280,000. Tai 
vaikams žaidimo centras.
Bet kaip vaikai tenai nuva
žiuos?

PARSIDUODA

Buvusį Massachusetts 
gubernatorių, Trumano 
darbo departamento sekre
torių Tobiną palaidojo la
bai iškilmingai. J laidotu
ves buvo atvykę daug žy
mių valstybės vyrų, jų tarpe 
ir buvęs prezidentas Harry 
Trumanas.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metams $4.

Lavvrence’o miestas atgi
jo. Po antrojo pasaulinio 
karo tas audimo centras bu
vo labai susmukęs ir 18,000 
žmonių vaikščiojo be dai 
bo. Daug dirbtuvių buvo 
visai uždaryta ir apleista 
Bet dabar audimo pramonė 
pradėjo atsigauti ir išnyku
sių kompanijų vietoj kuria
si naujos. Bedarbių ska i 
čius jau sumažėjo perpus. 
Apie 4.000 bedarbių vį 
dar kolektuoja nedarbo pa
šalpą. o kiti 4,000 pašalpos 
jau nebegauna, nes išsibai
gė jos laikas. Jie laukia, 
kada pašauks juos prie dar
bo.

Pieno išvežiotojai 
pasikėlę į streiką, 
jiems nepakels algų.

Pigiai parduodu gerą gazinį pečių 
, . i gas range), sofą (couch), geležinę
OUSiąS lovą ir paukščių narvą. (30)

Mrs. Leonaižis,
811 Dorchester Avė., 

Dorchester, Mass.

LOTAS PARDAVIMUI
. . . • Stoughtonę yra didelis lotas žemes
taipgi pardavimui. Kreiptis šiuo adresu: 
jeigU, Liutkus,

20 Revere St., Canton, Mass.
(31)

Pakalbinkim draugus ir
3 ŠEIMYNŲ NAMAS

. . ttv, ' Roxburyje parsiduoda labai geram
pažįstamus užsisakyti Ke- stovy 3 šeimynų. 5-6-6 kambarių na- 

mas. Platesnių informacijų klausti leiVĮ . Kaina metama >9. telefonu: g a 7-8086. (33)

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

OFIM
• Thvve. • Šri.

>ad Safartfav 
TIL 9 P.M.

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Rroadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149
Turint visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietovii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
Kainos nebrangios. G; 
čia jau 20 metų.

Tel. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING UO. 

409 W. Brnadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr^ ir 

Alphonse Stecke
Dengiant Slogos ir Siena*

Geriausiais “Bird” Kampanijos 
Singeliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Esiintate)

Pakalbink biznierius pa

siskelbti “Keleivyje,” pa 

garsinti savo biznį tarp iie 

tuvių.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

uuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg

—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 ii 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

I




