
KELEIVIS
PRENUMERATA METAMS;

Amerikoje, Kanadoje, Pie
tų Amerikoje, Europoje. .$4.00 

KELEIVIS
636 Broadway, So. Boaton 27, Man,

NO. 34 “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

SOUTH BOSTON, MASS., RUGPIUČIO (AUGUST) 26, 1953
Entered as Second Class Matter February 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3, 1879

KELEIVIS 
Lithuanian Weekly

Represents over 75,000 Lithuanians in 
New England and about 1,000,000 

in the United States 
KELEIVIS

636 Broadvvay, So. Boston 27, Maaa.

Atskiro Numerio 
Kaina 10 Centų

48 METAI

Ką Rusai Išsprogdė: Bombą 
Ar Tik Sukauptą Medžiagą?

AMERIKOJ NENORIMA TIKĖTI, KAD SOVIETŲ 
TECHNIKA GALĖTŲ PADARYTI TIKRĄ BOMBĄ

Hydrogeno Sprogimas Rusijoj Tikrai Buvo Įvykdytas, 
Bet Tai Galima Padaryti ir Be Bombos

Prieš porą savaičių Ma
lenkovas pasigyrė, kad Ru
sija jau žinanti, kaip paga
minti hydrogeno bombą. 
Kiek vėliau Maskva paskel
bė, kad tokia bomba jau ir 
išbandyta — išsprogdinta.

Kiek Malenkovas ir 
Jo Sėbrai Uždirba?
Amerikoj ir kitose demo

kratinėse šalyse visi žino, 
kiek mokama atlyginimo 

aukščiausiems

VIŠINSKIS PAGAUTAS l Ž LIEŽUVIO

Nuotraukos dešinėj pusėj matosi Sovietų 
tiniu Tautu Politikos Komiteto posėdy.

at Višinskis skaitant savo kalbą Junų-
Ji ai čia pareiškė, kad Korėjos kare Rusija

visai nedalyvavo ir todėl ji negali but skai .ma Jungtinių Tautų priešu, kaip Amerika 
ją 'adina. Bet Amerikos ambasadorius Lodge (kairėj) tuoj nutvėrė šitą melagi už

Maskva Žada Paleisti Visus 
Pereitojo Karo Kriminalistus

IR DUOSIANTI VOKIETIJAI VISOKIOS PAGALBOS, 
KAD TIK SUSKALDYT VAKARŲ FRONTĄ

Tuo Tarpu Amerika Nori kad Vakaru Vokietija Dėtųsi 
Prie Europos Armijos ir Žada Jai 2,360 Tankų

Sprogimas buvęs labai stip- savo auKsciausiems parei
gūnams. Atsimenate, kad 

linkimus net kandida-
rus.

Amerikos mokslininkai 
pri pažįsta, kad kažkas pa
našaus Rusijoj buvo iš 
sprogdinta, nes to paslėpti 
negalima.

Tačiau keliamas klausi
mas, ar rusai išsprogdė tik- ' °
rą bombą, ar tik sukauptą
medžiagą, kurią galima iš
sprogdinti ir be bombos?

Kongreso Atominės Ener- 
Komiteto narys Hin- 

shaw drąsiai tvirtina, kad 
hydrogeno bombos rusai 
neturi. Tikroji bomba reiš
kia tokią mašiną, kurią ga
lima Įrengti orlaivyje, nu
gabenti kur norima ir pa
leisti i numatytą taikini. 
Tokios bombos rusų techni
ka sukonstruoti negalėjo, 
jis sako, nes tam reikia 
daug laiko ir labai sudėtin
gų Įrengimų. Amerikai ėmė 
keletą metų tokią bombą 
sukulti. Tegul, sakysim, 
Rusijos šnipai pavogė Ame
rikoj jau gatavus planus; 
bet ir planus turint per me- 
tus-kitus tokio pabūklo ne
pastatysi.

Manoma, kad rusai galė
jo išsprogdinti sukauptą hy- 
drogeną propagandos tiks
lais, kad nugąsdinti demo
kratini pasauli, ypač Ame
rika.

gijos

prieš
tai prezidento pareigoms 
visas savo kišenes parodė? 
Ir šiandien kiekvienas ame 
rikietis žino, kiek mokama 
prezidentui ir kitiems šalies 

vairuotojams 
Vlat, apie tai kalba Kongre
se, rašo laikraščiai. O kaip 
yra “pačioj demokratiš
kiausioj’’ šalyje, Sovietų 
Rusijoje? Ar ten kas žino 
kiek algos gauna Malenko
vas, Molotovas ir kiti “di 
dieji,” kiek kaštuoja Rusi
jos darbininkams jų “ponų 
ištaikingu vasarnamių iš- 
laikyrrtas, kiek jie moka-pa
jamų mokesčio? Ten vie 
šai tokiu ir panašių klausi 
mų nemėgina kelti net ir jų 
seimo nariai. Jie visi gerai 
žino, kuo tas kvepia. Tai 
komunistiškos “demokrati
jos” mažas pavyzdėlis.

TRUMANAS KALBĖS 
UNIJISTAMS

liežuvio ir parodė, kad Korėjos 
orlaivius su rusais lakūnais.

karo fronte amerikiečiai numušė žemen 85 Sovietu

ITALIJOJ VYRIAUSYBĖ 
SULIPDYTA

Galų gale krikščionių de
mokratų žmogui Guissepi 
Pella pavyko sulipdyti vy
riausybę, bet vargu ji galės 
kiek ilgiau išsilaikyti. Ji 
nori, kad parlamentds nors 
biudžetą priimtų.

WASHINGTONE MIRĖ 
LAVIJOS ATSTOVAS

Čia mirė Latvijos atsto
vas J. Feldmanis. Jis buvo 
paskirtas prieš tris metus 
čia mirusio Bilmanio vie
ton.

Steikas Grįžta j Angliją

Anglija vis * dar gauna 
varžyti daugelio maisto da 
lykų vartojimą. Ir mėsos 
anglas iki šiol tegalėjo gau
ti, kaip sakoma, žvirblio 
porciją. Bet šiuo metu jis 
jau gali pi', kti jos tiek, kiek 
neri.

Anglai, Kiaulės
Ir ... Žmonės

Jis kalbės Detroite Labor 
Day iškilmėse, kurias ren
gia Darbo Federacija ir In
dustrinių Organizacijų Kon
gresas.

Rusai Žalčio Gudrumu 
Vilioja Vokietiją

Meksikos Divorsai 
Nelegalus

Komunistų Lizdas 
Valdžios Spaustuvėj

Anglijoje parlamentas su- Vienas žymus Meksikos' Senatorius McCarthy su
sideda iš dviejų rūmų: liau- advokatas paruošė ir ĮteikėUekė, kad Washingtono vai 
dies ir lordų (diduomenės).! valsty bės gynėjui raštą, pa-’stybinėj spaustuvėj, . kur 
Lordų rūmai yra nutarę už-įtardamas peržiūrėti ir pa-spausdinami svarbus doku- 

keisti divorsų Įstatymą, nes mentai, komunistai turi su- 
dabar duodami atvykusiems sisukę lizdą šnipinėjimo 
svetimšaliams Meksikos di- tikslais. Pereitą savaitę jau 
vorsai esą nelegalus ir be- prasidėjo nužiūrėtų spaus 
verčiai. Pagal dabartinį tuvininkų tardymas. Prieš 
Įstatymą, svetimšalis turi iš-’senato komitetą priešva 
gyventi Meksikoj 1 metus,! biniai veiklai tirti buvo pa-

drausti mėsininkams skersti 
penimas kiaules kitų kiau
lių akivaizdoje, nes sker
džiamųjų kiaulių žviegimas 
nepalankiai veikiąs gyvųjų 
kiaulių nuotaiką.

Iš antros pusės, tie patys 
rūmai visai šaltai žiurėjo, 
kaip jų pripažinta komunis
tinė Kinija Korėjos karo 
lauke mušė ir žudė anglų ir 
kitų sąjungininkų karius. 
Jie labai išsiilgę jos Tautų

KONFISKUOS 
HEARSTO DVARĄ

Meksikos žemės ūkio mi
nisteris paskelbė, kad mi
rusiojo Hearsto dvaras 
Meksikoj busiąs konfiskuo
tas ir jo žemė išdalinta be
žemiams. Hearstas buvo 
Amerikos laikraščių leidė
jas ir susikrovė milžiniškus 
turtus. Meksikoj, Chihua- 
hua valstijoj, jisai paliko 
160,000 akrų dvarą. Mek
sikos Įstatymai sako, kad 
didieji dvarai, jų savinin
kams mirus, gali but nusa
vinami ir išdalinami netur
tingiems ūkininkams. Bu
vusiems savininkams arba 
jų palikonims duodamas at
lyginimas ilgalaikiais vals
tybės bonais.

MOSSADEGHUI 
GRĘSIA MIRTIS

Rugsėjo 6 d. Vakarų Vo
kietijoje bus parlamento 
rinkimai. Maskva neriasi iš 
kailio norėdama turėti nau-

savo šali-
Todėl ji 
rinkimus, 
išsikvietė 
vyriausy-

kad gavus divorsą. Tokiu 
budu moteris gavo atsisky
rimą nuo pabėgusio Nevv 
Yorko majoro O’Dwyero, 
kuri Tiunanas paskyrė am
basadorium Meksikai, ir to-

Sąjungoj ir labai pageidau-(kiu pat budu atsiskyrė nuo 
tų sėdėti su jos astovais už savo vyrų kelios Hollywoo- 
vieno stalo. do “žvaigždės.” Bet tokie

Paprastas žmogus nebe-: divorsai esą nelegalus ir 
gali suprasti tų didikų .Amerikoj negalioja 
“jautrumo” ir bendrai
elgesio.

ju
Demokratų Prezidentinis

Kandidatas Sugrįžo
BAISUS AMUNICUOS 

SPROGIMAS TUBRUKE

jame parlamente 
ninku daugumą, 
stengiasi paveikti 

Tuo tikslu ji 
Rytų Vokietijos 
bės atstovus ir juos “apdo
vanojo”: pažadėjo daugiau 
savistovumo, sumažinti oku 
pacijos išlaidas, nuo sausio 
1 d. nebeimti reparacijų ir 
tt., duoti daugiau maisto ir 
žaliavų.

Prezidentas Naudojasi Savo 
Teise

Prezidentas turi teisę 
Kongreso priimtus Įstaty 
mus nepasirašyti ir grąžinti 
juos antrą kartą persvars
tyti. Roose veltas per 12 
metų grąžino 631 Įstatymą, 

per 8 metus 
Eisenhovveris 
grąžino kelis 
tarpe Įstaty-

o Trumanas 
grąžino 250. 
taip pat jau 
Įstatymus, ju 
mą
tį, kinis imamas iš teatrų 
kitų j ’silinksminimų.

panaikinti 20G mokes-
įr

Tubruko uoste, Afrikoj, 
sprogo anglų amunicijos 
sandėlis, užmušdamas 50 
darbininkų. Tubrukas bu
vo pagarsėjęs per antrąjį 
karą, kuomet tarp vokiečių 
ir anglų ėjo didelės kovos.

NAIKINA TAUTINIUS 
SKIRTUMUS

Prezidentui Eisenhovve
riui spaudžiant, tautiniu 
požiūriu tapo sulyginti vi
si civiliniai laivyno tarnau
tojai. Jų tarpe negrų yra 
apie trečdalis. Dabar visi 
tarnautojai galės naudotis 
tais pačiais Įrengimais be 
jokio skirtumo.

Kiek Uždirba Amerikietis

Pralaimėjęs prezidentinius 
rinkimus, praeitą rudenį 
Stevensonas buvo išvykęs 
didelę kelionę, kurioje iš
buvo pusę metų. -Jis aplan
kė Azijos ir Europos valsty
bes, vietoje susipažino su 
jų opiaisiais reikalais.

Kokie bus Stevensono to
limesni planai, ką jis dabar 
veiks, ar jis mano statyti 
savo kandidatūrą 1956 me
tais prezidento rinkimuose, 
kol kas nežinoma.

Kalbėdamas su laikrašti
ninkais Stevensonas pareiš
kė, kad šaltąjį karą laisva
sis pasaulis pamažu laimi, 
bet gaisro kibirkščių esą 
dar pilna pasaulyje. Kaš- 
mire, Sueze. arabų valsty
bėse, Indokinijoj, Trieste 
ir kitur vis dar tebėra 
Įtempta padėtis.

Amerika Smarkiai Auga
-------- I

Šiuo metu Amerikoj yra 
jau 160 milionų gyventojų 
Kasmet ju priauga pustre 
čio miliono.

Čia kas 12 sekundžių 
gimsta naujas pilietis ir kas 
21 sekundę vienas miršta;

šauktas spaustuvės tarnau
tojas E. Rothschild, žydas. 
Klausiamas, ar jis komunis
tas, ar pavogė slaptą kodą 
(raktą slaptiems raštams 
aiškinti), Rothschildas atsi
sakė aiškintis. Senato ko
mitetas tada padarė išvadą, 
kad atsisakydamas aiškintis 
Rothschildas prisipažįsta 
kaltas ir jis turi but tuojau 
iš valdžios spaustuvės paša
lintas. Ir spaustuvė tuojau 
jį pašalino.

Tardymas eina toliau.

RUMUNIJOJE VARGAS 
IR SKURDAS

Buvęs Irano premjeras 
Mossadegh, kuris buvo nu
vertęs šachą Pahlevi, paš
tui pats buvo nuverstas, da- 
>ar sėdi kalėjime ir gali bū
ti sušaudytas kaip valstybės 
išdavikas. Sugrįžęs šachas 
jau pasakė, kad tokiems iš
davikams paprastai yra ski
riama mirties bausmė. Ame
rikos laikraštininkams ša
chas pasakė, kad Mossa- 
deghas privedė Iraną prie 
bankruto bedugnės ir dabar 
tam kraštui reikalinga tuo- 
jautinė užsienio pagalba. 
VVashingtone jau kalbama, 
kad Iraną reikia gelbėt.

Grįžęs iš tarptautinės ko 
munistinio jaunimo šventės 
Amerikos žurnalistas pa
reiškė, kad dabar Rumuni
joj skurdo beveik tiek pat 
kaip Kinijoj. Vyriausybė 
stengėsi tikrąją padėtį nuo 
svetimųjų akių paslėpti, bet 
nepajėgė.

Žmonės paniurę, nusimi
nę, išbadėję, tylus. Tik bū
relis raudonųjų valdovų gy 
vena prabangoje.

Prekybos ministerijos 
duomenimis, vidutinis ame
rikiečio uždarbis pernai pa
kilo 5%. Bendra asmens 
pajamų (algos, dividentai, 
pensijos, pašalpos, pelnas iš 
Įmonių) suma 1951 metais 
buvo $243 bilionai, o 1952 
metais $255 bilionai. Vi
dutinis amerikiečio uždarbis kas 2 minutes vienas Įva 
buvo $1,639; mažiausias!žiuoia i Ameriką ir kas 17
$818, o didžiausias $2,260.'minučių 1 išvažiuoja.

GALŲ GALE SUSITARĖ

Žinote, kad Indija ir Pa 
kistanas jau šešis metus 
ginčijasi dėl Kašmiro— 
laminu valstybės, kurioje 
gyvena 4 milionai musui 
monų tikėjimo žmonių. Abi 
valstybės ją savinasi. Vis 
buvo pavojus, kad to klau
simo jos be ginklo neiš
spręs. Tačiau praeitą sa
vaitę Pakistam ministerių 
pirmininkui Mohammed Ali 
pavyko susitarti su Indijos 
pirmininku Nehiu, ir kitais 
metais Jammu-Kašmire bus 
gyventojų apklausimas, ku
riai valstybei jie nori pri
klausyti.

Vakarų Vokietija šian
dien uoliai ruošiasi rinki
mams, todėl Maskva sten
giasi pakreipti tuos rinki
mus savo pusėn. Ji jau pa
skelbė paleisianti iš kalėji
mų visus hitlerininkus, ku
rie po karo buvo nuteisti 
kaip kriminalistai, ir duo
sianti Rytų Vokietijai viso
keriopos pagalbos. Bet štai 
kokia sąlyga: vokiečiai turi 
susivienyti ir vengti to ke
lio, kuris veda Europą i ka
rą. Vokietija du tokiu karu 
jau pergvveno ir kiekvienas 
pasibaigė jai didžiausia ne
laime.

Nors Maskva kalba apie 
Rytų Vokietiją, Kurią valdo 
komunistai, bet iš tikrųjų ji 
taiko šitą propagandą Va
karų Vokietijai, kuri ruo
šiasi rinkimams. Ji nori, 
kad tie rinkimai išeitų pa
lankus jai, kad nelaimėtų 
Adenauero partija, kuri 
linksta i Vakartis.

Amerikai tie rinkimai ir
gi rupi, bet priešingais su
metimais. Amerika nori, 
kad rinkimus laimėtų Ade
nauero krikščionių demo
kratų partija, kuri neken
čia nei komunistų, nei rusų 
kaipo tokių.

Amerika nori, kad Vaka
rų Vokietija duotų Europos 
Armijai 12 divizijų karei
vių, kaip tik ta armija bus 
sutvarkyta. Ir Adenaueras 
su tuo sutinka. Berlyne jau 
paskelbta, kad Amerika 
prižadėjusi busimai Vaka
rų Vokietijos armijai duoti 
2,36d tankų ir aprūpinti ją 
kitais karo pabūklais.

SIŪLO RUSIJAI DARYTI 
TAIKĄ SU AUSTRIJA

Dėl Rusijos kaltės iki šiol 
nepasirašyta taikos sutartis 
su Austrija ir Vokietija. 
Vakariečiai dar kartą pa
siūlė Rusijai rugpiučio 31 
d. atsiųsti atstovą Į Londo
ną taikos sutarčiai su Aus
trija paruošti. Manoma, 
kad ir šį kartą Rusija atsi
sakys.

STREIKAS PRANCŪZIJOJ 
PASIBAIGĖ

Prancūzijos streikas, ku
lis buvo suparalyžiavęs visą 
susisiekimą ir valdžios kon-

Europos Armija, kaip ži
noma. yra organizuojama 
kaip bendra Vakarų apsau
ga prieš galimą ataką iš Ru
sijos pusės. Taigi Maskvai 
rupi, kad Vakartį Vokietija 
prie tos armijos neprisidė
tų. Be Vakarų Vokietijos, 
žinoma, ta armija nedaug 
tereikštų.

Rinkimai Vakarų Vokie
tijoj Įvyks netrukus, tai yra 
rugsėjo 6 dieną. Tvirčiau
sia Adenauerui opozicija 
yra socialdemokratų parti
ja. Pereitais, 1949 metų, 
rinkimais krikščionys de
mokratai surinko 31 visų 
balsų nuošimti, o socialde
mokratai—29 nuošimčius.

... . Netrukus pamatvsime, ka
troliuojamos pramones sa- d -je rinkimai 
kas, kaip anglių kasyklos,
jau pasibaigė. Socialistų ir 
katalikų vadovaujamos uni
jos susitaikė su valdžia ir 
Įsakė savo nariams grĮžti Į 
savo darbavietes. Komu 
nistų vadovaujama Genera-

Churchill Vėl prie Vairo

Anglijos premjeras Chur- 
chillas buvo pasitraukęs iš 
savo pareigų nekuriam lai
kui. kad galėtų pasilsėti. 
Pereitą savaitę jis vėl su- 

sau politinio kapitalo, grižo ir paėmė valstybės 
ignoruojama. vairą Į savo rankas.

line Darbo Federacija, kuri
norėjo 
ryti 
vra

iš to streiko pasida-
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TAIKOS KONFERENCiJA, RUSŲ 
BOMBA IR VAKARAI

Pradėjus ruoštis Korėjos taikos konferencijai, Ma
lenkovas paskelbė, kad Rusija jau žinanti kaip paga
minti (pavogtais iš Amerikos planais) hydrogeno bombą. 
Vėliau Kremliaus radijas paskelbė, kad tą bombą rusai 
jau išbandę. Jos sprogimas buvęs daug stipresnis, negu 
atominės bombos. ,

Tai buvo lyg ir įspėjimas Vakarų pasauliui, kad 
juokų su Sovietų Rusija nedarytų.

Bet lyg ir atsakydami į tą Maskvos pasigyrimą, Va
karai paskelbė, kad pradedant rugsėjo 16 d., Šiaurės Eu
ropoj ir Atlante yra ruošiama milžiniška karo jėgų de
monstracija, kurioj dalyvaus Amerikos, Anglijos, Belgi
jos, Olandijos, Norvegijos, Danijos, Prancūzijos, Portu
galijos ir Kanados karo laivynai, aviacija ir kitokie mo
dernus karo pabūklai.

Iš viso šituose manevruose veiks 300 karo' laivų 
armada, 1,000 visokios rūšies lėktuvų ir 50,000 su viršum 
jurininkų.

Tai lyg ir pasakymas Maskvai: pažiūrėk, kokia čia 
galybė! O juk be to mes dar turim atominių ir hydro
geno bombų, ir turim jų daugiau, negu tu.

Čia iš tikro ne juokai. Ruošiantis taikos konferen
cijai juk reikia parodyt, kad ruošiamasi ne tuščiomis 
rankomis. 1

PABĖGĘS IR VĖL SUGRJŽĘS ŠACHAS

čia matosi su savo žmona Irano šachas (karalius), kurį 
premjeras Mossadegh su fašistu ir komunistų pagalba 
buvo nuvertęs. Tuomet šachas su žmona pabėgo orlaiviu 
Romon. Dabar jis vėl sugrįžo sostai*, nes jo šalininkai 
jau nuvertė ir suėmė jo priešą Mossadeghą.

Juokingiausia betgi čia 
tas, kad ir anglai išsigando 
dėl tokio Amerikos nusista
tymo. Mat, rusų “lakštin
galų” pradėtas čiulbėjimas 
jau kutena jų pirklišką odą, 
ir jie pradeda trinti rankas 
iš džiaugsmo galėsią prade 
ti pirklybą kuo tik nori. To
dėl tigrą jte nori čiupinėti 
su baltomis pirštinėmis ir
o neerzinti.

Pagaliau Blaivus 
Žodis

Kodėl Prancūzai Streikuoja
Jau ketvirta savaitė kaip mos ir paskutinis mokesčių 

Prancūzijoje ne s i 1 i a u j it’, centas išieškomas. O stam- 
streikai. Pradžioje buvo bieji turčiai tesumoka ma- 
paskelbtas 24 valandų strei-ižytę dalelę to, ką turėtų 
kas; jam pasibaigus, kilo'mokėti.
kita banga po bangos ir jos 
dar nenutilo iki šiol.

Streikas yra pats stip-
liausiąs darbo žmogaus gin- ^rejkan (U,.binin.

1-1 ’

Ar nuostabu, kad darbo 
žmogus pasipriešino Lanie- 
lo sumanymui? Įsidėmėti-

IRANAS PRITRENKĖ MASKVA
Maskva turėjo didelio džiaugsmo anądien, kai Irano 

(Persijos) premjeras, fašistas Mossadegh, nuvertė šachą 
(karalių) Pahlevi, kuris orientavos i Vakarus ir buvo lin
kęs bendradarbiauti su demokratiniu pasauliu.

Matydamas, kad Mossadegh pradėjo perdaug jau 
bičiuliuotis su Kremlium, šachas anądien paskyrė jo vie 
ton kitą premjerą. Bet komunistų ir fašistų palaikomas, 
Mossadegh šachą nuvertė ir šis pabėgo užsienin.

Išrodė, kad tai buvo didelis laimėjimas Maskvai, 
nes tai pašalino jai kliūti nuo kelio prie Irano aliejaus 
šaltinių. Kaip žinoma, aliejaus pramonę tenai buvo iš
vystę anglai. Jie sudėjo i ją bilionus dolerių. Bet Mos
sadegh tuos turtus nacionalizavo ir anglus išvijo. Į tuos 
aliejaus šaltinius pradėjo laižytis Rusija. Ir Mossadegh 
sutiko su Maskva tartis, tik šachas buvo tam priešingas. 
Jis norėjo, kad šituo reikalu butų susitarta su Anglija.

Taigi nestebėtina, kad Maskvos bolševikai pradėjo 
šokti “prisiaduškas” išgirdę, kad Irano šachas jau nu
verstas.

Bet neilgai Maskva triumfavo. Irano žmonės ir ka 
riuomenė pasirodė ištikimi šachui ir jie puolė Mossa
degho tvirtovę, kuri išrodė kaip Maskvos Kremlius. Iš 
griovę sienas, kareiviai pradėjo atakuoti Mossadegho 
gyvenamą pili, kurią atkakliai gynė jo gvardija. Šito 
kovoj, sakoma, krito 300 lavonų. Mossadegh tuo tarpu 
pabėgo, bet vieną jo ministerių minia sučiupo ir sudraskė 
į skutus.

Teherano radijo stotis tuojau paskelbė pasauliui, 
kad Mossadegh jau nuverstas ir visa sostinė vėl šacho 
šalininkų rankose. Šachas tuo tarpu buvo Romoj. Jam 
tuoj duota telegrama, kad sugrįžtų atgal į savo sostą.

A p ž v a 1 g a
NEPATEISINAMAS

ŽIAURUMAS”
mui bveturgimių” atsišauki 
mą, kuriuo prašoma dau- 

Laisvė” taip vadina teis- «iau aukoti ir kurti tam tik'
mo reikalavimą po $25,000 
užstato Philadelphijoje su
imtiems komunistams. Ji

slui komitetus visose dides
nėse lietuvių kolonijose 
Mat. užėjusi deportavimų

sako, kad toks teismo nuta sekiojimų liga, todėl rei
kią stiprinti kovą su ja.

Mums atrodo, kad be rei
kalo sielojamasi. Juk tuos 
kuriais “Laisvė” rūpinasi 
deportuoja tik i Rusijos 
rojų" ir kelionę apmoka 

D “rojuje” juk žemiškais

priešingasrimas yra net 
konstitucijai.”

Gal “Laisvė” praneštų 
savo skaitytojams, kokie 
užstatai tokiais atsitikimais 
imami Sovietų Sąjungoj.

Jos skaitytojai bus dė
kingi, jei ji praneš, kaip ji 
vadina tuos veiksmus, kada 
tūkstančių tūkstančiai žmo
nių suimami, kankinami ir 
be teismo žudomi? Juk Ru
sijoje taip daroma jau 30 
metų.

Jeigu Philadelphijos tei
sėjo paskirtas užstatas jai 
išrodo “nepateisinamas 
žiaurumas,” tai. kaip tada 
pavadinti Rainių, Proveniš- 
kių, Červenės ir kitų vietų 
skerdynes, kur be jokio už 
stato, ir dargi be jokio teis
mo, bolševikai išskerdė šim
tus žmonių?

PONIUTES” GALI 
TEN VAŽINĖTI

dirtykais neteks niekam ru 
rintis. Taigi deportuoja 
mieji yra visiškai aprūpinti

LIETUVA TURĖS 
ATSTOVĄ JUNGTINĖSE 
TAUTOSE

Jungtinių Tautų posėdžių 
proga “Laisvė” (Nr. 160) 
apgailestauja, kad Lietuva 
neturinti ten savo atstovo. 
Girdi. Stalinas siūlęs šitą, 
bet Churchillas ir Roosevei- 
tas tam pasipriešinę.

“O visgi ateis laikas, kai 
turės.” sako “Laisvė.” Ir

Š. m. liepos 30 d. “Brita
nijos Lietuvis” atspausdino 
gno Šeiniaus straipsnį 
‘Pabaltijo Valstybių Reika- 
ai Tarptautiniame Socialis

tu Forume.”
šiuo straipsniu Ignas Šei

nius aprašo Socialistų Inter
nacionalo kongresą, Įvyku
sį Stockholme. Aš nenag- 
inėsiu viso straipsnio, bet 

atkreipsiu skaitytojo dėme
sį į tą jo dalį, kuri' padarė 
man didžiausio Įspūdžio. Ji 
yra ypatingai mums, social
demokratams, vertinga ir 
įsidėmėtina, nes straipsnio 
autorius nėra socialistas.

Štai trumpa jo ištrauka:
“Iš lietuvių socialdemo

kratų pusės dalyvavo abe
jose konferencijose tik vie
nas lietuvis, Juozas Vilčins
kas iš Londono. Ir tai bu
vo gerai, bet butų buvę dar 
geriau, jei musų socialde
mokratai butų galėję atsių
sti kiek skaitlingesnę dele
gaciją. Iš viso lietuvių di
desnis veiklumas šiuo metu 
tarptautinėje plotmėje yra 
labai reikalingas, o ypatin
gai tų partijų, kurias riša ar 
gali tampriau rišti tarptau
tinis* solidarumas. Social
demokratija pirmoje eilėje 
yra tokio pobūdžio. To ne
turėtų pamiršti ne tik patys 
socialdemokratai, o ir visi 
lietuviai išeivijoje.

“Dar gal ne tiek Ameri
koj, bet visoje Vakarų Eu
ropoje socialdemokratinis 
darbininkų ir iš jų išaugu
sios inteligentijos judėji
mas yra išsivystęs i nema- 

tarptautinį

klas kovoj dėl savo gyveni 
mo pagerinimo. Jis jo grie
biasi pačiu paskutiniuoju 
atveju. Tą teisę jis turi tik 
demokratiniuose kraštuose. 
Nei Rusijoj, nei kituose dik
tatūriniuose kraštuose dar
bininkas negali streikuoti.

kus pašaukė socialistų va
dovaujamų unijų sąjunga, 
ją parėmė katalikų ir vėliau 
komunistų sąjungos.

Tik tokiai padėčiai esant, 
galima buvo streikan išvesti 
apie 4 milionus žmonių.

Už streiką jam gresia kator-jp^kutiniuoju metu ta ban
ga ar mirtis. Amerikoj strei-La žymiai sumažėjo ir ji gal 
kai, didesni ar mažesni, yra butų visai nutilusi, jei La-
beveik nuolatinis reiškinys.

butų
nielas butų su unijų vadais

Streikai, kaip ir kūno kalbėjęsis ne žandaro tonu. 
piaustymas, operacija, yra Prancūzai to ypač nemėgs-
skaudus veiksmas ir geriau, 
kad jų nebūtų; bet nelaimė, 
kad šių dienų gyvenimas 
yra toks žiaurus, jog silp-

ta. Jie lankstus žmonės, 
mėgsta kalbėtis, derėtis, ir 
tuo budu rasti išeiti iš ki
tiems beviltiškai atrodan-

nesnis žmogus be kovos ne- čios padėties. Laniel tą pa
gali geresnių gyvenimo są- miršo ir nekomunistinių
lygų turėti. Šių dienų pa
saulio valdovas kapitalistas 
yra toks kietas ir trumpare
gis, kad jį tik stipriausiu 
ginklu tegali darbo žmogus 
paveikti. Todėl ta kova yra 
tokia atkakli.

Kas gi dedasi Piancuzi-

unijų taikingas nuotaikas 
sudrumstė savo ožišku už
sispyrimu ir vokiško feldfe
belio elgsena.

Unijos be ko kita reika
lauja sušaukti parlamentą. 
Laniel tam buvo priešingas,

joje? Žinome, kad pasku-to paieikala\o atarin- 
tinis karas, žiauri vokiečių'^.am.as a^ovlI skaičius n

jis įvyks šią savaitę. Pa- 
skutiniuoju metu ir Laniel 

karas Indokinijoje čiulpia jkiek suminkštėjo, gal iki 
iš Prancūzijos ir šiaip jau poodžio jis sugebės padėti 
silpno kūno paskutiniuosiuspagerinti ii išvengti 
syvus. Tokiai padėčiai esant -mai kaus puolimo paila-

okupacija ją labai nualino. 
Jau ilgus metus besitesiąs

nesunku pasakyti kaip ten 
gyvena ir jaučiasi tie, ant 
kurių pečių visuomet suver
čiama visų bėdų sunkiau
sioji našta—darbininkas, 
žemesnysis tarnautojas ir 
panašus. Našta yra sunki. 
Darbininkas tepajėgia užsi
dirbti tik pusbadžiam gyve
nimui.

Teisybė, Amerika davė 
Prancūzijai didelę krūvą 
gerybių, bet jos pateko i ki-

mento posėdyje.
Čia dar pastebėsime, jog 

Prancūzijos .darbo žmonių 
kovą dėl geresnės ateities 
sunkina dar ta aplinkybė, 
kad ten uniju tarpe gana 
dideli vaidmenį vaidina ko
munistai. Jiems juk neru
pi pagerinti darbininkų gy
venimą : jie ir streikus ne 
tam kelia. Jiems rupi tik 
pavilioti darbininkus į savo 

ibučių, o tą galima padarvti
senes tų, kurie ir šiaip dau- žadant aukso kalnus. Jie

, - ■ i j i. i zų politini ir 
mes neabejojame, kad toks - , . . Y> • • • i -

J J faktorių. Prisiminkim tik,

giau turėjo; darbo žmogus. ir ši kartą ragina žmones

- ; Šita žinia pritrenkė Maskvą kaip perkūnas iš giedro _ Negalima sakyti, 
dangaus. Po didelio džiaugsmo, komisairai nuleido nosis? '
Dabar džiaugiasi Londonas ir Wasbingtonas.

AR BUS KETURIŲ DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJA?

Washingtone manoma, kad bus. Susirinks Ameri 
kos, Anglijos, Prancūzijos ir Sovietų Sąjungos užsienio 
reikalų ministeriai. Kada jie susirinks, sunku pasakyti, 
nes nežinia dar kas gali įvykti Prancūzijoj. Vieta kon
ferencijai irgi nėra dar nustatyta. Gali būt Londonas, 
bet gali būt ir New Yorkas. Reikalas: Vokietijos klau
simas. ,

Wasbingtone manoma, kad Maskva tokios konfe
rencijos labai nori, todėl gal ir nereikalaus, kad joje 
dalyvautų Kinija. Pirma ji to norėjo.

Bet nereikia tikėtis, kad konferencija, jeigu ji iš 
tikrųjų įvyks, galės ką nors išspręsti. Reikės dar daug 
diplomatinių pokerių sulošti iki bus prieita prie kokios 
nors sutarties. , .

kad
Amerikai visuomet sektųsi 
skirti tinkamus atstovus už 
sieniui. Jų tarpe pasitaiko 
tokių, kurie visiškai nesusi 
gaudo šių dienų įvykiuose.

Štai, kad ir poniutė Perle 
Mesta, buvusi ambasadorė 
Luksemburge. Ji dabar va
žinėja po Rusiją. Mizara 

Laisvėj” kartoja jos žo
džius :

s ateis; bet tas atsto
vas bus ne kacapiškas, o 
tikros, nepriklausomos Lie
tuvos atstovas.i
KOMUNISTAI NEMANO 
RIMTAI TARTIS

galima sakyti, tos pagalbos streikuoti, turėdami galvoje

Kaip žinoma, kariavusios 
su Šiaurės Korėja ir Kinija 
valstybės paliaubas pasira
šiusios, pareiškė, kad, jei 
komunistai nepildys paliau
bų sutarties, tai bus atnau
jinti mūšiai-, ir šį kartą jau 
ne betkokie. Maskvos klap
čiukams tas nepatinka.

Nepatinka jiems ir Ame
rikos valstybės sekretoriaus

visur priėmė svetin- pasižadėjimas, kad po 90

nepajuto.
Nesenai dideliu vargu su

daryta Laniel vyriausybė 
paruošė sumanymą valsty
bės išlaidom? sumažinti, jos 
biudžetui galus su galais su
vesti. Laniel yra stambus

demokratija gali. padėtiifabrikantas, daug milionų ‘nįnb" orĮ?anizac.ijos siektu 
Lietuvai ir dar kartą atsiku- savininkas; jis ir valstybės Į vįeno‘ tikslo.

mažindamas dau-*

kiek mums anais kūrimosi 
laikais yra padėjęs palan
kumas iš Anglijos darbie
čių, Vokietijos, Švedijos ir 
Suomijos socialdemokratų 
pusės. Tarptautine social-

ne Prancūzijos darbininkų 
reikalus, bet Maskvos su
manymus vykdydami, šita 
aplinkybė silpnina darbo 
frontą ir trukdo iškovoti tą, 
kas esamomis sąlygomis bu
tų galima, jei visos darbi-

VOKIETIJOS SOCIALDEMOKRATAI 
KRITIKUOJA EISENHOVVERĮ

Musų prezidentas nesenai parašė Vakarų Vokietijos 
premjerui Adenauerui laišką, pareikšdamas užuojautos 
nukentėjusiems per sukilimą Rytų Vokietijos žmonėms ir 
ta pačia proga pagirdamas Adenauerio politiką.

Socialdemokratai tą laišką kritikuoja. Rugsėjo mė
nesį Vakarų Vokietijoj bus rinkimai ir socialdemokratai 
daro pastangų klerikalą Adenauerą nugalėti. Taigi šiuo 
laiku toks Eisenho\verio laiškas yra propaganda už kle
rikalų partiją. Ypač ta propaganda smerktina, kad ji 
maišoma su šimtų išžudytų vokiečių heroizmu.

“Ėjau, važiavau, kur tik 
norėjau ir niekas man ne
kliudė. Tarybiniai žmonės 
tnane
gai.”

Tikrai juokingi butų tie 
bolševikai, jei jie ir nieko 
nematančiai poniutei neki
stų pasivažinėti.

Bet Įdomi dar šita M i ža
ros pastaba:

“Kas nori susipažinti su 
Tarybų Sąjungos žmonių gy
venimu. tam keliai atdari."

Rokai, kodėl pats nenu 
važiuoji ten pasidairyti? 
Butų naudinga. Iš ten daug 
kas grįžta pasveikę, jei jų 
liga dar nebuvo visiškai 
smegenų suėdusi. Gal ir 
pačiam “pamačytų.” 0 gal 
jau klausei Sovietų pasiun
tinybės? Ką ji sakė?

BE REIKALO RŪPINASI
“Laisvė” išspausdino ilgą 

“Lietuvių Komiteto Gyni-

dienų derybų ir Amerika 
jei matysis, kaA su komu
nistais negalima susitarti, 
gali apleisti taikos konfe
renciją.

Musų lietuviškieji Mask
vos klapčiukai, matyti, ži
no, kad Maskva nėra linku
si rimtai derėtis ir ieškoti 
būdų susitarti, kad jai tik 
rupi reikalą vilkinti ir ruoš
tis vėlesniam puolimui, to
dėl jiems jau šiandien aiš
ku, kad 90 dienų deryboms 
bus permaža. Stebuklas 
butų, jei per tokį laiką galė
tų susitarti, nes juk kele
rius metus tęsė derybas 
vien dėl musių sustabdymo.

Šitą, matyti, jaučia ir 
Amerika, todėl ji Įspėjo iš 
anksto, kad ji nėra linkusi 
juokus krėsti prie derybų 
stalo.

riant.” (Visur mano pa
braukta.—A. Z.)

šitaip vertina socialde
mokratus musų žymus rašy
tojas, diplomatas Ignas Šei
nius. Jo žodžiai tokie aiš
kus, kad jie jokių paaiški
nimų nereikalingi. Manau, 
kad. jie daug kam atvers 
akis, ypač tiems, kurie dar 
abejoja arba yra suklaidin 
ti. Rašytojui Šeiniui mes 
esame dėkingi už jo neša 
iišką žodį. “Britanijos Lie
tuvis,” atspausdinęs šitą 
Šeiniaus, o taip pat ir inž. 
J. Vilčinsko straipsnius, at
rodo, bus pasukęs tuo ke 
liu, kuriuo jis turėjo senai 
eiti—būti visffe jungiančiu 
Europos lietuvių savaitraš
čiu. Praeityje jis yra ne
maža karčios neapykantos 
išliejęs ant socialdemokra
tų galvų. Linkime jam*sek 
mės nauja kryptimi pasu
kus.

A. Zamžickas.

išlaidas 
giau žiurėjo savo “frentų” 
reikalų, negu menkojo žmo
gelio. Jau amerikiečiai ir 
anglai yra kreipę prancūzų 
dėmesį į tai, kad jie nesi
rūpina tinkamai mokesčius} 
surinkti iš stambiųjų mokė- 
ojų, o visu sunkumu gula 

ant smulkiųjų mokesčių mo- 
<ėtojų, kurių visos pajamos 
yra lengvai apskaičiuoja-

J. V-gas.

Amerikos Nuostoliai 
Korėjoj

Pakalbink biznierius pa 

siskelbti “Keleivyje,** pa 

garsinti savo biznį tarp lie-

MIRĖ AIRIJOJ

Edward Flynn. New Yorko 
demokratą bosas ir lyderis, 
nuvažiavo Airijon ir tenai 
mirė.

Karo Departamentas jau 
paskelbė apytikri Amerikos 
nuostolių Korėjoj vaizdą. 
Turimomis žiniomis, Ame
rikos ginkluotos jėgos Ko
rėjoj turėjo 142,277 aukas, 
kurios skirstomos šitaip:

Užmuštų ........ .’ 22,731
Sužeistų .........105,961
Dingusių ........ 13,585

Prie dingusiųjų priskai
tomi patekę priešo nelais
vėn ir tie, kurie žuvo karo 
veiksmuose, bet nesurasti.

Korėjos kare prieš komu
nistus oficialiai dalyvavo 
neva 16 valstybių, priklau
sančių Jungtinių Tautų or
ganizacijai. Bet iš tikrųjų 
didžiausią to karo naštą ne
šė Amerika ir Pietų Korė
jos respublika. Pastaroji 
davė daugiausia kareivių, o 
Amerika—ir kareivių ir pi
nigų.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

JAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Rūpinasi A. Brazio 
Koncertu

Įdomiai, o ši kaitą jis ture 
jo daugiau negu kitais kar
tais ką pasakyti. Jis papa 
šakojo, kaip buvo laimėta 
Kongreso nutarimas ištirti 
Pabaltijo pavergimo budus, 

kalba daug kartų buvo
dabar ruošiamasi. Chiea“'Pen™ukiama gausiais I*1®"
gos Savings and Loan ...........
sociation pirmininko J. Pa- . Aciu naujiemeciams 
kel rezidencijoje buvo susi-|saun,« g«8“zin£. 
rinkęs posėdžio komitetas,!
kuiis tuo koncertu rupina-!_ 
si. Be komiteto posėdyje Fl’erbe Ra”rto» 
dalyvavo dar kelios dešim-Į Rašytojų draugija rug- 
tys asmenų. Aptarta, kas piučio 15 d. pagerbė rašy- 
ir kaip daryti, kad koncer-’toją M. Vaitkų jo 70 metų 
tas ko geriausiai pavyktų. Į amžiaus sukakties proga,
Lietuvių Teatras Ruošiasi |SunK*l«nui viešą minėji- 

mą.
Šį rudenį visų pirma bus--------------------------

vaidinamas Putino “Valdo-! 
vas.” Jį režisuoja Antanas 
Rūkas. Bendruomenės vai-‘ 
dyba yra paskyrusi teatro 
administraciją, kuri rupin-' 
sis visais ūkio reikalais. Imigracijos įstaiga iškėlė 
Anksčiau aktoriai patys deportacijos bylą Jonui Ur- 
tais reikalais turėjo rupin- Ponui, 62 metų amžiaus

Garsiosios New Yorko 
Metropolitan Operos daini
ninko, musų tautiečio Algir
do Brazio koncertas įvyks J. 
rugsėjo 27 d., bet jam jau!Jo

uz

Chicagietis.

PITTSBURGH, PA.

Karšta ir Čia Stalino 
Bernams

SUČIUPO DEMOKRATŲ VEIKĖJĄ

Kairėje matosi Harold J.’ Adonis, buvęs New Jersey gu
bernatoriaus Driscollo sekretorius, kuris buvo pabėgęs 
nuo teismo. Bet kai po trijų metų dabar jis sugrįžo, tuo
jau buvo suimtas. Jis yra kaltinamas ryšium su $22000 
“kyšių fondu.”

nurodymų. Kaip Bendruo-i 
menė nesikiša į bažnyčių! 
reikalus, taip bažnyčios ne
turi kištis į Bendruomenės. 
To ir užteko parapijų vir
šiloms, kad ištrauktų savo 
atstovą iš Bendruomenės 
valdybos. Tai negeistina: 
musų kolonijoje pasireiški
mas.

Geležinė Uždanga Grius
Bendruomenė buvo su 

rengusi baisiųjų birželio 
dienų minėjimą. Pagrindi
nis kalbėtojas buvo Kiprą 
Bielinis. Savo kalboje jis 
aiškiai ir ryškiai klausyto
jams perdavė savo ilgų me 
tų kovų darbus už Lietuvo: 
laisvę. “Niekas geriau Ru
sijos nepažįsta, kaip man ją 
teko. . . . Išmatavau ią nuo 
Rygos iki Vladivostoko, iš
sėdėdamas kelis metus jo
sios kalėjimuose, grižtan 
namo Lietuvai nepriklauso 
mybę atgavus . . .” Kaibė 
tojas yra įsitikinęs ir savo 
kalba pabrėžtinai klausyto
jus tikrino, kad geležinė 
uždanga kada nors iš lauko 
ar iš vidaus, arba sykiu iš

vieta abiejų pusių, bus sunaikinta

Eastono Padangėje
Nauja Konstitucija iupino patikrinti senų na-

Pereitame lietuviško klu-1!“1-1 .todėl jie ga-
oo narių susirinkime virši
ninkai išdalijo naująją kon-

li užsimerkti, jei koks senas 
lieturis nepilietis ims ir bal
suos, bet toks nepilietis tu
ri “gerai” 'balsuoti, kitaip 
konstitucija tuoj pradės 
“veikti.”

Iš kitų pakeitimų svar
biausias atrodo sujungimas

. • i • . .. biznio ir “politikos” reika-kiekvienas pilnametis , J. u ,

__ jlu tose pačiose pildomojo
Seniau

stituciją. Parsinešęs nau
jąją konstituciją palyginau 
u senąja ir štai kas metasi 
akis:
Senojoj konstitucijoj bu

vo sakoma, kad nariu gali 
būti
žmogus “nežiūrint jo įsiti 
kinimų,” o naujojoj konsti
tucijoj tas reikalas trupu
čiuką padailintas. Joje sa
koma : “nežiūrint religinių 
įsitikinimų ar politinių ry
šių.” Naujai pridėti “poli
tiniai rvšiai.”*

Vadinasi, musų klubas 
ypatingai pabrėžia, kad 
“politiniai ryšiai” nieko ne
reiškia. Jei kas yra fašistas 
ar bolševikas, tas nieko ne

tis.
Saviškiai Darbo Negaus

Fittsburgho gyventojui. Už 
$2.000 užstatą jis iš arešto

Marqutte Parke statomos paleistas, iki bus paruošta 
bažnyčios varžybas laimėjo' 0J'^a- kol kas dar nežino- 
inž. Augustinavičius, bet.'^a. ar Urbonas sutiks va- 
sako, jam nebus atiduota z’uct* Į “roPl» arį jis, kaip 
bažnyčią statyti. Ją statys1 Andrulis su Pruseika, sauk- 
kitataučiai kontraktoriai. ’-’augų pagalbos, kad
Bažnyčia kaštuos apie 750,- 
000 doleriu.

gelbėtų jį nuo rusiško “ro
jaus.” Šiaip ar taip, visgi

Gausi ir Graži 
“Naujienų” Gegužinė

d. įvykoRugpiučio 16 
“Naujienų” rudeninė 
žinė. Oras buvo tikrai to
kiai pramogai palankus— 
nei karštas nei šaltas, žmo
nių į gegužinę privažiavo 
kaip į Žemaičių Kalvarijos 
atlaidus. Ir visi buvo pa
tenkinti, nes norintieji 
“troškulį” nuraminti sukosi 
prie baro, šokėjai šoko, o 
keno kojos jau pastyrusios, 
tie pavėsyje ant gražios žo
lės išsitiesę šnekučiavosi.

Programoje buvo “Atei
ties” šokėjų pasirodymas ir 
Dr. P. Grigaičio kalba. Jis 
visuomet kalba gražiai ir

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

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

• KELEIVIS

636 Broadway. S. Boston. Mass.

“supuvusioj” Amerikoj ge
riau, negu “žydinčioj” dar
bininkų tėvynėj.

Taigi šiuo metu Urbonas 
yra toj pačioj padėty, kaip 
Andrulis su Pruseika. ''Vi
si jie tarnavo Stalinui, bet 
tarp jų yra ir skirtumo. 
Andrulis su Pruseika, tar
naudami Maskvai, “darė 
gyvenimą,” o Urbonas pel
nė duonelę dirbdamas sa- 
liunuose ir visada buvo pa
sirengęs paskutines kelnes 
atiduoti Stalino garbei.

Musų Jonas skyrėsi ir nuo 
kitų Pittsburgho Stalino 
hemų. Šie tarnaudami Sta
linui, nepamiršo ir savęs. 
Vieni jv įsitaisė' jų varto
mų klubų vadovybėse, kiti 
bizniuose, įsigijo nuosavy
bes. važinėjo automobiliais, 
gyveno tikrai kaip buržujai. 
Jonas Urbonas gi visą savo 
gyvenimą aukojo Stalino 
garbei ir kaip tikras “pro
letaras” neturėtų bijoti va
žiuoti į jo “rojų.”

Lietuvių draugijose, ku
rioms Urbonas priklausė, ir 
viešuose susirinkimuose jis 
buvo labai Įkyrus, ypatin
gai, kai būdavo svarstomi

Lietuvos laisvinimo 
lai.

Kol Urbonas buvo jau
nesnis, jis ir kumštį pavar
todavo savo priešininkams 
įtikinti, kai jo žodžiai nieko 
nepadėdavo. Iš tų laikų jis 
buvo žinomas kaip didelis 
akyplėša. Paskutiniuoju me
tu jis buvo aptilęs, ar dėl 
to, kad mažiau jėgų turėjo, 
ar dėl baimės gauti nemo
kamą kelionę i Sovietų Ru
sija.

—V. B.

reika-'bos pikniką. Piketo
bus Montgomery Park, 123 
Montgomery Avė., Irving- 
ton, N. J. Čia susirinkite 
rugsėjo (Sept.) 5 d., pirmą

ir Lietuva vėl taps laisva, 
demokratine valstybe. Jis 
pabrėžtinai ragino klausy
tojus dirbti vieningai Lie-

valandą po pietų. Visi esa-jtuvos laisvinimo darbą ir 
te maloniai kviečiami daly- būti pasirengusiems grįžti 
vauti ir pareikšti protestą* Lietuvon ir ją atstatyti, 
prieš lietuvių tautos išdavi
kus.

M. Razgaitis.

PHIIfADELPHlA, PA.

Bendruomenės Radijas
Lanicesi

A J___ »__
AavoKatas

Iš Chicagos čia buvo 
vykęs adv. K. Gugis, 
centro iždininkas.

r*_uug;s

P. Dargis Paskirtas 
Inspektorium

SLA vice-pirmininkas P. 
Dargis miesto majoro pa
skirtas inspektorium. Kiek 
anksčiau Dargis yra ėjęs 
atsakingas pareigas Regis- 
ter of Wills raštinėje.

Malonu, kad musų tautieti? -t- .. ' . ■ ’£ciai

Kalbėtojas niekam nepri
metė kaltės už Lietuvos ne
tekimą, nes, pasak jo, jokia 
kita Lietuvos valdžia padė
ties nebūtų pakeitus, susi
kibus dviem milžinam į žūt
būtinę kovą.

Dienotvarkėje buvo
UŽUIS.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Stalino jau senokai nebėra. Ar popiežiaus maldos 
pagelbėjo jam patekti į dangų ir dabar ten gerti 
šampaną, mes nežinome. Bet šita netaip ir s\arbu. 
Svarbiausia mums žinoti, kas jis buvo. ką jis darė 
čia žemėj gyvendamas.

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 

Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 

bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 

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

dų nurodymais.

Brošiūra dideiio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. (raunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
dvay, . Saatk Boston 27, Mass.

komiteto” rankose, 
klubo visuomeninius reika
lus vedė valdyba, o visus 
biznio reikalus vedė “bord- 
direktoriai.” Dabar prie 
valdybos pridedami penki 
“direktoriai” ir tfe patys 
žmonės, kurie klubo mitin
guose vadovauja, bus ir biz
nio vedėjai.

Šitas konstitucijos pakei
timas bus naudingas tik 
musų bimbiniarrar, nes pa

reiškia, jis gali būti musųpengVjns jiems klube šeimi- 
klubo garbingas narys. JeiĮninkauti. Seniau, jei bim- 

priklauso “subversy-|i)jnjaį norėjo klul>e būti po- 
organizacijoms, tasĮnaįs> jje turėjo ir Į yaldybą 

irgi nieko nereiškia, musų<jr į ”borddirektorius” įvesti 
klu'oui^ jis yra geras. Kiti Įgavo raštingus ir “reikalą 
lietuviški klubai į savo įsta- suprantančius” žmones. Da
lus įrašo, kad bolševikams bar užteks gaspadoriauti 

valdyboje, o Į direktorius 
galima bus skirti bet ką, 
net ir svetimtautį, kuris 
“gali būti suprastas” lietu
viškai, bet nei skaityti nei 
rašyti lietuviškai nemoka 
(senoji konstitucija reikala
vo, kad pareigūnai mokėtų 
Įlietuviškai skaitvti ir rašy
ti).

Žinoma, kas klube šeimi
ninkaus, priklausys nuo na
rių supratimo, bet naujoji 
konstitucija nėpalengvinš 
nariams atsikratyti nuo bol
ševikų.

Senas Eastonietis.

kas 
vėms

ir fašistams juose nėra vie
tos, o mūsiškis, lyg tyčia, 
pabrėžia, kad jam spiauti 
i “politinius ryšius,” tegu 
kas nori būna Amerikos iš
davikas, musų klubui jis 
yra O. K.! Neužmirškim, 
kad musų klubas yra politi
nis!

Naujas dalykas 
konstitucijoj yra ir
biją,” arba “dipukų bai-

jrJmė.” Ta liga serga musų
Iš fĮvgaialrljll i_ ir 
io ^’^nojinoiseviKenai.

naujoj
“dipifo-

Musų miesto Lietuvių
Bendruomenės radijo pro-|ni^n®j^me pasirodė tik vie-

Filadelfietis.

i ie -i:—i... . uipur.ų

SLA5grama iš stoties \\ DAS šeš- nas 
tadieniais 9 vai. vakaro 
pradžiugina kiekvieną jos 
klausytoją. Rūpestingai pa
rinktos dainos ir muzikinės 
plokštelės iš senesnių laikų 
ir moderninių, vėliausiai 
įdainuotų ir įgrotų, pašne
kesiai, trumpi rečitaliai, 
svarbiausi vietiniai ii' pa
saulio Įvykiai, lietuvių rei

šio miesto admTMšlra 
cijoj kopia į aukštas vietas.

IRVINGTON, N. J.

Lietuviai Patriotai, 
Piketuokime Komunistus

Musų tėvynėj tebesiaučia 
žiauriausia priespauda. Mu
sų tėvai, broliai, seserys, 
vaikai ir seneliai tebeveža- 
mi į Sibirą, kur jie kenčia 
kūno ir dvasios kančias ir 
miršta kaip musės. 0 tau
tos išdavikas Bimba čia, 
laisvoje šalyje, tebemulkina 
senų lietuvių dalelę ir čiul
pia jų sunkiai uždirbtus do
lerius komunistų partijos 
naudai.

Šį kartą Bimba nutarė 
parinkti pinigų Chicagos 
komunistų vadams Prusei- 
kai su Andruliu ir kitų vie
tų panašiems Maskvos gar
bintojams gelbėti. Tuo tik
slu jis rugsėjo 6 d. Mont
gomery Park, Irvington, N. 
J., rengia pikniką.

Lietuviai, ar mes galime 
ramiai į tai žiūrėti? Ar mes 
galim remti Bimbos suma
nymus? Tegul Bimboš 
“frentai” Pruseika su An
druliu ir kitais važiuoja į 
komunistų “rojų,” o juos 
tegu seka ir pats Bimba.

Mes turim piketuoti Bim-

BROOKLYN, N. Y.

Drg. A. Mačionio Nelaime

kalai, aiškus zir pabrėžtini j rnašfrios

Musų draugas Antanai 
Mačionis, nuvežęs Į Kana
dą prof. J. Kaminską pasil
sėti Frenzelių šeimoje, grį
žo namo. Kelyje ant jo

išsigandę bolševikų pastum
dėliai įrašė į nauja kon
stituciją, kad: “Aktyviu na 
iu turi būti Amerikos pi

lietis ir lietuvių kilmės as
menys, arba lietuvių kilmės 
asmens vyras arba žmona.”’

Kas šitą “punktą” surašė, 
tas turėtų gauti bulvinį me
dali už lietuvių kalbos biau- 
riojimą. Norint suprasti tą 
punktą reikia skaityti ang-

DETROIT, MICH.

sponsenų garsinimai—visa 
tai vra perduodama aiškia 
ir gražia lietuvių kalba. Už 
įvedimą šio radijo pusva
landžio Lietuvių Bendruo
menės vardu reikia padėko
ti šv. Kazimiero parapijos 
vikarui, kun. Stasiui Railai. 
Bet . . . bet, deja, klebonas 
jį ištraukė iš Bendruomenės 
rice-pirmininko vietos.

Klebonai Norėjo 
Šeimininkauti

Musų miesto trijų lietu
viškų parapijų klebonai 
kažkodėl su Bendruomene 
nenori skaitytis. Iš pra
džių, organizuojant Bend 
ruomenę, jie atsilankydavo 
susirinkimuosna ir parem
davo pradėtąjį darbą, grei
čiausiai manydami. kad 
Bendruomenė taps paklus
niu jiems veiksniu. Jie bu
vo net užsimanę, kad Bend
ruomenės darbų programos, 
pirm negu jos bus vykdo
mos, butų klebonų peržiū
rėtos Tr patvirtintos. Bet 
bendruomenės vadovybė 
klebonams pasakė. kad 
Bendruomenė yra savisto
vi, nepriklausoma, bendra 
lietuvių organizacija. Ji tu
ri išsidirbus savo darbų tai 
sykles ir nurodymus: ji tuo 
vaduojasi ir vaduosis be jo-

užvažiavo • kitas iiškąi parašytą tu patį da- 
vairuotojas. Abu i’’ iš to angliško rašto 

kad: aktingais
(girtas) 
vairuotojai buvo sužeisti ir 
nuvežti į ligoninę. Antano 
mašina buvo visiškai sudau
žyta.

Drg. Antaną gydžiusio 
gydytojo žodžiais, jis yra 
laimingas, kad išliko gyvas. 
Retas atsitikimas, kad taip 
susižeidęs nemiršta. Musų 
Antanas gajus, jis s -eiksU 
ir po trijų savaičių tikisi ga 
lėsiąs pradėti savo kasdie
ninį darbą. Bet dabar jį 
gydantis daktaras Birtra- 
kys sako, kad visiškai pa
sveiks gal tik po pusės me 
tų.

Korespondentas.

matome, 
klubo nariais gali būti lie
tuvių kilmės Amerikos pi- 
iečiai ir asmenys susituo
kę (vedę ar ištekėję su to- 

iais nariais). Priėmus tą 
punktą kai kurie seni Ame
rikos lietuviai neteko baisa 
vimo
Mat, 
rikos 
todėl 
•iais,

teisės musų klube, 
jie nėra išsiėmę Ame 

pilietybės popierių, 
paliko bebalsiais na- 
kurie klube gali gerti,

bet rankos kelti negali, 
norra, klubo ponai nepasi

įkyrėjo Kitus Galabyti

Garsaus Sing Sing kalėji- 
mirties sprendimų vyk 

dytojas Joseph Francell, iš
tarnavęs 14 metų, atsisakė 
iš pareigų. Francell Sing 
Sing kalėjime įvykdė 137 
mirties sprendimus ir apie 
100 kituose kalėjimuose. 
Paskutinį kartą jis paspau
dė mirtį nešantį migtuką 
šnipams Rosenbergams. Iš 
pareigų jis atsisakė dėl gra
sinimų jo gyvybei ir dėl 
mažo atlyginimo. Už kiek
vieną įvykdytą teismo
sprendimą jis gaudavo 

kių pašalinių įsimaišymų ir $150.

Ži

Milžiniškas Gaisras

General Motors bendro
vės fabrike, Livonijos mieą>* 
tely, įvyko sprogimas. Dėl 
to kilo gaisras, sunaikinę^ 
visą didžiulį fabriką. 8,5pQ 
darbininltų neteko dartid! 
Administracija sako atsta- 
tysianti fabriką kiek tik ga
lėdama greičiau. Dėl to 
fabriko sudegimo kentės ir 
kitų vietų darbininkai, nes 
ir jie neteks darbo. Spėja
ma, kad gal iki 35,000 dir
bančiųjų įvairiose vietose 
automobilių darbininkų lai
kinai bus be darbo.

—M. L. B.

Remkit 
skelbiasi 4

biznierius.
Keleivyje.”

WORCESTERIO LIETUVIAI!
R e.nk i te Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

, Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą
5 >r i kitus miestus. Be to. užlaiko geriau

sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygri. laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 
Green Trading Stamps given to Customers.

ciu:
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įsas
Maikio so Tėvo

i Ar Galimas Susitarimas?
Rusija—Grobikų Imperija ba 3't mažiau, kaip pernai 

Rusijos diktatorių 'a.du'^ ^^l^OO.OOO rublių

Geo.pj M. Malenkot R
žadėjo plačiosios > J i biudžetas yra toks koks jis 
žmonėms geresni gyvenimą ,„rndv,' , J13‘•per dvejus-trejus metus. ' ’‘ lod^ parlamen-
Ar gali jis savo pažadą te-tuK Mat- Rus‘J°J «sa karo

—Tegul bus 
Maike!

—Sveikas, tėve!
—Sei, Maike, lipkim ant 

stogo ir šaukim: ura!
—Nuo stogo tėvas nusi

risi ir užsimusi.
—Na, tai nors ant tvoros.

. . . Koman, lipkim! Tegu 
visas svietas žino, kad mu
sų tauta kyla.

—Ko čia tėvas taip užsi- 
karščiavai? Ar galvoj ne 
gerai pasidarė?

—Na, pasakyk, vaike, ar 
tau nelinksma?

—Kodėl man turėtų buti 
linksma, tėve? Juk aš nie 
ko negėriau.

—Na, o “Draugo” gazie- 
tcs neskaitai?

—Ne.
—Nu, tai va luk to tau ir 

nelinksma. Paskaityk, tai 
pamatysi, kokia garbė atei
na musų tautai.

—Iš kur ji ateina?
—Turėsim, vaike, savo 

lietuvišką patroną dangaus 
karalystėj.

—Aš ir maniau, teve, kad 
iš to didelio džiaugsmo iš 
eis kokia nors nesąmonė.

—Kodėl nesąmonė?
—Visų pirma todėl, tėve, 

kad tokios vietos, kaip 
“dangaus karalystė,” nie
ku)* nėra.

—Nebliuznyk, Maike! O 
kur visi šventieji gyvena, 
jeigu dangaus karalystės 
nėra? Ką?

—Šventieji, tėve, niekui 
negyvena. Jie visi po že
me ir visi negyvi. Gyvo nė
ra nei vieno.

—Ar bečysi, kad nėra?
• —Nesiskubink, tėve, taip
greitai “bečyt,” nes pralai
mėsi.

—Olrait, Maike. jeigu tu 
toks kytras, tai eikim j baž 
nyčią, o aš tau parodysiu 
apie trisdešimts visokio sai- 
zo šventųjų. Tada nesaky
si, kad jų nėra.

—O ar jie gyvi?
—Dabar jau negyvi, ale 

kitąsyk visi buvo gyvi. Ko-

pagarbintasp —Uskiuzmi, Maike. Ga
li būt. kad aš čia per apmil- 
ką padariau misteiką. Ale 

kad

sėti? Pereitą savaitę mes 
sakėme, kad jis negali, dar
gi jei jis ir norėtų tą pada
ryti. Kodėl negali?

Negali todėl, kad Rusijos 
užsienių politika neleis jam 
to padaryti. Dar 1946 me
tais Rusijos diktatorius Sta; 
linas ir jo režimas apsi
sprendė už ginklavimąsi ir 
už kariškas imtynes su "im
perialistais.” Tais metais 
Rusija paskelbė savo ket
virtąjį ūkio penkmeti ir nu
tarė visomis jėgomis stip
rinti sunkiąją pramonę ir 
ypač ginklavimosi pramo
nę. Ta politika ten ir vyk
doma iki šiolei.

Kartu su ginklavimosi po
litika Rusija po karo go
džiai metėsi i imperialistinę 
politiką ir grobė svetimas 
žemes, kiek tik galėjo jų 
apžioti. Kur tik rusų ka
reiviai
Įvedė
tvarką, paversdami pajung 
tas šalis savo kolonijomis

pramonė yra valdžios ran
kose ir valdžia gali už tan
kus, lėktuvus, kanuoles ir 
kitus karo pabūklus skaityti 
tokias kainas, kokias ji no
ri, o karo pramonės nuosto
lius gali padengti iš dau
giau nei 290,000,000.000 
uhlių, skiriamų “krašto 

ūkio finansavimui.”
Rusijos ūkio žinovai sa

ko, kad Maskvos valdžios 
biudžete apie 25G kairinių 
išlaidų yra paslėpti Įvairio
se bendrose išlaidose, bet ir 
tie “žinovai” žino tik mažą 
tiesos dalĮ.

man i Pamatysi
akimis.

kiek sušvelnėti, viena ar ki
ta pusė gali laikinai atleisti 
pa\ adžius, bet nuo ginkla
vimosi nei viena nei kita 
pusė negalės atsisakyti.
Amerikoje dabar matome 
kai kurių biudžeto balan
savimo šalininkų pastangas 
ginklavimąsi apkarpyti, ar 
net mokesčius sumažinti.
Panašiai ir Rusijoj žmonių 
nerimavimas pačioj Rusijoj 
ir satelitiniuose kraštuose 
gali priversti Maskvos val
dovus šiek tiek atleisti pa
vadžius. Bet esmėje abejų 
didžiųjų stovyklų ginklavi- 
masis bus tęsiamas, iki 
Įvyks karas, arba iki viena 
ar kita pusė sugilus be ka
ro.

Amerika tikisi, kad Ru
sijos išpurpęs ir svetimų 
žemių bei tautų persirijęs 
režimas gali sprogti nuo vi
durių negalavimo. Tokie 
pilvo negalavimai jau lyg 
ir pasirodė Čekoslovakijoje 
ir rytinėje Vokietijoje po 
Stalino galo. Rusija iš sa 
vo pusės, kaip gervė lietaus, 
laukia ekonominės depresi
jos Amerikoje ir tikisi, kad 
užėjusi krizė padės bolševi
kams dar daugiau kraštų 
sukišti Į savo totalitarinį I 
maišą. ~
kita pusė negali atsidėti'ypatingai
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RYTŲ'VOKIETIJOS'PREZIDENTAS" EINA

Rodyklė parodo einantį Rytu Vokietijos prezidentą Pieck. 
Aplink jį lydi komunistu sargu būrys, nes vienas jis bijosi 
tarp žmonių pasirodyt—taip ji vokiečiai “myli."’

Saugokim SveikatąRuošimasis karui, kaip ir 
ikaras, yra iškaštingas daly
kas. Palyginti, mažame Ko
rėjos kare Amerika suvar
tojo 52,100,000 tonų Įvai
rios karo medžiagos (tan
kų, kanuolių, amunicijos).

. Vien gazolino tame kare 
Įkėlė koją. ten l u^ai i Amerika suvartojo 21,000, 

savo bolsevikUką pųp tonų! Bolševikų pusė
je Rusija tą karą rėmė ir 
rusų ginklai kovėsi ten už 
’. usiškos imperijos plėtimą. 
jRusų kanuolės ir lėktuvai, 

gyventojų, kurie yra.ruSų tankai ir sunkvežimiai, 
i sovietinę karo!

bolševikų pe»'-.aparatai Korėjoj buvo ban- 
gaiės Kinijoj Maskva daoarlf}omj prieš Amerikos gink- 
kalba 800 milionų žmonių įus jr amuniciją. Amerikai 
vardu! Daugiau nei treč-!Korėjos karas kainavo 15 
dalis viso pasaulio gyvento- bilionų dolerių, bet Rusijos

as tau pasakysiu, Rad savo,yajp atsįraj0 Europoje apie 
šventąjį patroną mes šiurį 100 milionu satelitiniu Ru- 
turėsim. ‘ ijo,

—Tai kokia is to bus nau-’jkįnk^j 
Ar tėvas manai, kad lašiną 

{Milicija tavęs tada neareš
da?

tuos, kai girtas pasipainiosi 
jai po kojų?

—Juokų neprovyk. Mai
ne, ba čia ne fonės. Gazie- ju šiandien vra Rusijos 
tos rašo, kad rųes šiur turė-jkĮausomybėj’e! 

šventąjį. * ' "

pri-

VASAROS SUSIRGIMAI

Gyvates
Vasaros metu neatsargiai

likos gyventojams gerai ži
nomas ir vadinasi “poison 
įvy (nuodingas vijoKlis). 
Jis auga soduose, miškuose 
iir paprastai augdamas vy-Bet nei viena nei'klaidžiojant po misnus .

po pelkėtas vie-!ni0Jasi aplink aidesių me-
laukimu, kad priešas su-tas, paupiais arba kalnuose,1 ■<1 'S-
grius dėl vidaus negalavi- galima uziipti ant nuodingų lla a* u* I a iapUo
mų, o todėl turės tęsti gink- gyvačių. Visų pirma reiR^ .tirpintais šonuose, pa-
. • ~ 'nasius i trilapi. Šio augalolavimasi. 'būti atsargiam: einant pei. - *•.

-,1/.- 'nuodai randami jo hemeny-Gmklavimosi lenktvnese kiumus geiai apsižiūrėti, o . . J -

np lje ir lapuose, kuodai pa-Rusija ir jos satelitai yra geriausia priemone — ne 
sunkesnėje padėtyje, negu vaikščioti pavojingose vie- 
Amerika ir jos sąjunginin- tose ba^am. U jau atsiti
kai. Rusija 1955 metais kus nelaimei, kol pasieksi 
keta pagaminti 44,700,000 gydytoją arba ligoninę, rei- 
tonų plieno, kai Amerika kia tučtuojau: (1) Įgeltą 
jau dabar gamina per me- ranką ar koją aukščiau 
tus apie 110,000,000 tonų. Įkandimo suveržti bet kuo,” 
Panašus santykis yra ir vi- kas turima po ranka—gu- 
sose kitose ūkio srityse. To- miniu raiščiu, kaklaraiščiu, 
dėl lygaus ginklavimosi batraiščiu, arba net nosine. ( 
lenktynėse rusai turi daug Svarbu, kad butų gerai su- PlauRl

gai chemini sąstatą panašus 
i karboiiaus rūgšti. Nuodai 
nepeisiuuoda per orą. Jie 
išimtinai prilimpa palietus 
juos basa koja arba ranko- 

Taip pat tie augalo 
nuodai gali prilipti prie ba
tų, raiščių, kelnių ir ypa
tingai prie šunų plaukų, 
ipakanka Daglostvti sunies* “ -- X -

ir galima užsikrės-

biudžete Korėjos karo išlai
dų geriausieji ekspertai ir 
-u žiburiu nesuranda. O 
išlaidos buvo padarytos.

Ant tosavo
esąs
Jurgis Matulevičius. Mudu 
su Zacirka jau ir pantę ant 
tos intencijos išmovėm. Sa
kom, gal gi ir mudu gau
sim prie jo koki džiabą.

—Neviliok savęs tuščio
mis viltimis, tėve. Tokių me 
driskių Į šventuosius niekas 
neskiria. Tik vyskupai ir 
kardinolai patenka Į toki 
.ataliogą.

—O kaip tenai pateko 
šventas Kazimieras, vaike?
Juk jis Telšių ujezde pas 
gaspadorius skerdžium siū
lydavo.

—Ne visai taip, tėve. Ka 
zimieras buvo lenkų kara 
.iukštis.

—Sakai, jis buvo palio
kas?

—Jis buvo maišyto krau
jo vyrukas, lenkų ir veng
iu kraujo.

—Nu, tai kodėl mes jį 
laikom Lietuvos patronu, 
taip sakant, apiekunu?

—Paklausk savo klebo- 
10, tėve.

—Nežinau, Maike. kaip 
čia tas gali išeiti. Lietuvo
je net pamaldos atsibūdavo 
švento Kazimiero garbei. Ir 
žmonės sakydavo, kad per 
tokius atlaidus sugauta gy
vatė yra gera liekarstva nuo

sim

savo loc-
nomis

—Man rodos, kad tėvas 
čia pusėtinai susipainiojai 
Pradėjai apie šventųjų gy
venimą danguje, o man no
ri parodyt bažnyčioje mo
lines ir medines figūras. Ką 
ri tas molis turi bendra su 
šventaisiais, kurie, pagal tė
vo pasaką, gyvena kažko
kioj karalystėj?

pcizji iv/v.v lac vvcL-i irvii ▼ J o r, v. įze*.-
Daug pasaulyje yra buvę 

plačių ir galingų imperijų, 
bet tokios, kokią rusai su
kurė po antrojo pasaulinio 
karo, pasaulyje dar nėra 
buvę. Nepaprastas Rusijo
Įsigalėjimas pasaulyje ir jos,XT. . . _ ...
pašėlęs ginklavimasis savai-|*^era a^ej°nes» *ad kanuo- 

turėjo sukelti likusiojo!1*5 kiniečiams pristatė ru- 
laisvojo pasaulio baimę.*

Paskutinėmis Korėjos ka
ro dienomis kiniečių komu-'didesnę dalį 
nistai pasirodė labai stip-

Jrųs savo gausia artilerija.

sai, bet kinų armijos gink
lavimo Rusijos biudžeto iš
laidose niekas nemato, kaip 
mes čia matome, kiek Ame-

kas-vertė tą laisvąjį pasaulį 
ginkluotis, kurti karo sąjun
gas ir rimtai galvoti apiei ... ..........................
savo ateiti. Korėjos karas!1 \^a išleidžia užsieniams 
buvo rustus Įspėjimas lais-1'inl‘‘luo^ ar kiškai remti- 
yajam pasauliui, kad Rusi-j Rusijos vergų stovyklose 
ja jau gali mesti i karo*dilba per 15,000,000 žmo

nių prievartos darbus. Tųavantiūras savo satelitus, 
pati pasitenkindama tų' sa- 
elitų ginklavimu ir jų va- 
Jovavimu.

vergų priežiūra ir išnaudo- 
ijimas vra bolševikų politi 

.................. Bet

marmatizmo. Aš ir Ameri
koj pasidarydavau gyvati
nės. Ale žinai, kai pasku- 
ini syki išgėriau to štofo 
ris porcijas, tai dar pasiu 

čiau pradėjo kaulus gelti. 
Taigi gali būt, kad šventas 
Kazimieras ir nėra musų 
tautietis.

—Ne tik gali būt, bet 
taip ir yra, tėve.

—Na, tai denkiu, Maike, 
kad tu man šitą bizni taip 
nais išklumočijai.

“Kelerrr.ie” naudinga vr» 
daryti vitokiua biznio ak*1 
‘'imu* ir pajieikoj*

ti tais nuodais. Taip pat ir 
uadarvti nuo l)a*’estų nuodais drabu- 
Įgėlimo žil* Salima Sauti šią 

pavidalo1, Kas .reikia ‘/ėti apsi-
kietus šio augalo nuodais?

odos niežėjimą, 
pūslėms, tučtuo-

degtukusavo turtų veržta. (2)Nors 
skirti ginklams, negu Ame- apdeginus peili, 
rika ir jos sąjungininkai. O matomo gyvatės 
jeigu taip, tai žmonių rei- vietoje kryžiaus 
kalų tenkinimui rusai ir no- odos piuvius. (3)Iš tos 
rėdami negalės skirti didės- vietos atitraukti arba iš-j Pajutus 
nių išteklių. Imperialistinė čiulpti kraują. Galima ta atsiradus

.. j nės policijos rankose.
Kol Rusija nepaleidžia L| Rusijos biudžete jokie eks- 

-a\ o lankų pajungtųjų kras-1 Į)C1-Įaj nesuranda jokių iš- 
tų, laisvasis pasaulis nega-įjaj(|u Rusijos milžiniškoms 
lės jaustis saugus ir turės vergį stovykloms išlai 
tęsti ruosimosi ir ginklavi-j?,. (|ar mažiau suranda pa- 

politiką. O Rusija.j j;,mas? kurias bolševikų val- 
Malenkovas nedvipras-Įdžia gauna iš priverstino 

miškai išaiškino, visiškai politinių kalinių darbo sto- 
lemano atsisakyti nuo savoj vykiose, miškuose, statybo- 
grobio. Ji ne tik neatsisa-1^ keliu tiesime ir kituose

mosi

kaip

i.amuose.

utčlėta padalyti ir burna, jei kitų’jau rekomenduojama, kaip 
žmonės priemonių nėra, jei atčiul-lgalima greičiau įmuilinti 

storu muilo sluogsniu pa

Rusija yra ir liks 
skurdžių šalis, kur 
bus maitinami “procentais” piantis neturi ant lupų arba 
ir riebių diktatorių paža- burnoje žaizdelių. (4) Kas 
dais. *5 minutes plauti žaizdos

Malenkovo užsienių poli- vietą švariu vandeniu ir už
tiks, kaip jis ją išdėstė be-1 dėti ledų arba šalto van-

Ginklavimasis ir toliau 
bus išlaidus reikalas. Ma- 
lenkovas pasigyrė bebal- 

I runas s’am Rusijos parlamentui, 
Į kad Rusija jau turinti ne 
'tik atominių ginklų, bet ir

ko nuo grobio, bet dar sten
giasi sa\o Įtaką pasaulyje 
plėsti karo veiksmais ar vi
daus perversmais (Indoki
nija. Malajai, Guatemala.
Italija, Prancūzija, 
ir tt.).

Tas ’ faktas, kad Rusija 
turi užgrobusi daugybes že-lvan^en^'° bombą. Tą pa
iniu ir turi Įjungusi i savo tvirtino
•ežimo “broliška draugvs- 
tę” šimtus milionų žmonių, 
sudaro laisvajam pasauliui 
nuolatini pavojų ir kol Ru
sija nesprogs ir negrįš Į sa
vo senąsias sienas, pasaulis 
neturės saugumo ir taikos.
Rusija ginkluosis, tą patį 
turės daryti ir laisvasis pa
saulis.

Rusijos Karo Išlaidos

Šiais metais Rusijos biu
džete karo ruošimo reika
lams numatoma išleisti 
110,200,000,000 rublių, ai-- resi

balsiu lėlių parlamentui, 
yra taikių žodžių ir karin
gų veiksmų mišinys. žo
džiais jis taikus, bet kartu 
jis neslepia savo siekimo 
atskirti Italiją ir Prancūzi
ją nuo Atlanto pakto, su- 
Kelti prieš Ameriką Azijos 
tautas, “suvienyti” Korėją 
savo saujoj, paimti savo

uens kompresą. (5) Kaip 
galima greičiau nuvežti nu
kentėjusi ligoni i ligoninę. 
Gydytoja.- galės Įleisti rei
kalingų vaistų ir suteiks ki
tas gelbėjimo priemones.

liestas vietas ir muilą palik- 
i mažiausiai pusę valan

dos. Muilo siuogsnis ne
utralizuoja arba sunaikina 

įgalo nuodus. Vėliau mui
lą nuplauti labai gerai su 
karštu vandeniu.

Amerikoje nuo šio nuo
dingo augalo susirgimo yra 
gal 2-300 patentuotų vais
tų. Kai kuliais atsitikimais 
geriausiai veikia paruošti iš 
io augalo vaistai, kuriuos, 

žinoma, tik gydytojas gali 
suleisti po oda. Bendrai, 
usirgus geriausia kreiptis Į 

savo patikimą gydytoją, o 
geriausia priemonė—atsar
giau su tokiais augalais ir 
jų stengtis nepaliesti.

A. Dargia.

Nuodingi Augalai
Lietuvoje mes beveik ne 

, girdėjome, kad augalai bu-
liaugiskon globon J,ano tų nuodingi. Mes laisvai 

galėjome keliauti po miš
kus ir jokių nuodingų auga- 
dų nesutikdavome. Ameri
kos kontinente tokių nuo
dingų augalų yra gana 
daug. Tai žmogaus kūno 
jautrumas prie kai kurių 
taip vadinamų nuodingų 
augalų. Nuo palietimo ko
kia nors nuoga kūno dalimi 
(veidu, rankomis arba ko
jomis be apsaugos) kūne 
išsivysto ypatingas jautru
mas, t. v. alerginis susirgi
mas. Vieni asmenys turi 
Įgimtą atsparumą nuo šios 
ligos, o kitiems užtenka 
mažiausio . prisilietėjimo 
prie tų augalų lapų, ir jie 
bematant suserga. Susirgi
mas prasideda nepaprastu 
odos niežėjimu, atsiranda 
išbėrimai su vandeninėmis 
pūslėmis. Ypatingai vaikai 
pradeda draskytis ir neran
da sau vietos dėl kankinan
čių niežėjimų.

šis augalas seniems Ame-

aliejų ir atlikti panašius 
“taikius” žygius, ypač Piet 
ryčių Azijoj, kur Maskvos 
vagis masina guma, anglis, 
ryžiai, eina, aliejus, varis 
ir kitokios karo pramonei 
svarbios gerybės.

ir Amerikos Įstai
gos, o atominių ginklų 
ir ypač vandenilio bom
bų gamyba yra labai bran
gus reikalas (Amerikos sta
tomos vandenilio bombos 
žaliavų dirbtuvės kainuoja 
du su puse bilionų dolerių) 
Taigi joms reikės daug pi 
nigų.

l enktynės Turės Tęstis
Vienaip ar kitaip imsime, 

'sol rusai neatsisako nuo 
savo satelitinių kolonijų, 
ginklavimosi lenktynės tu- 

eiti. Tos lenktynės gali

Lenkai Laukia Tik
Kad Prasidėtų Karas

Šiomis dienomis iš komu
nistų valdomos Lenkijos 
pabėgo trys asmenys: Ste- 
fan Kaczor, jo žmona ir 
Michal Bandurski. Pasiekę 
Vakarų Vokietiją, jie papa
sakojo, kas dabar dedasi 
Lenkijoj. Partizanai esą 
labai gerai organizuoti ir 
gyventojų remiami. Jeigu 
tarp Rusijos ir Amerikos 
kiltu karas, jie sako, tai 
Lenkijos žmonės išeitų Į 
miškus ir muštu rusus iš už
pakalio. “Lenkai tik lau
kia, kad prasidėtų karas, 
pridūrė Kaczor.

Klaidinantis Katekizmas

Berija buvo parašęs kny
gelę “Bolševikų Organiza
cijos Istorija Užkaukazy- 
je.” Aštuoniolika metų ta 
knygutė buvo komunistams 
lyg katekizmas. O štai da
bar Gruzijos komunistų 
partijos sekretorius sako, 
kad ta knygelė esanti prie
šinga komunistų mokslui, 
joje ceą ne tik calybė klai
du. bet ir išmislų

Kas gi dabar gali tikėti, 
kad tas sekretorių-- sako 
‘eisvbę. Gal ryt ar poryt 
sakys, kad ’is pats erezijas 
skleidžia. Ten ta patį žmo
gų šiandien i padanges ke
lia, o ryt prie sienos, stato.

»
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Iš Pavergtos Lietuvos
Sesuo Rašo Broliui šytoja lyg girias savo tuitu,

Mylimas broliuk, sveiki- ?.ta? tu.,tas tik. dvi
kiaulės ir 10 vistų. Anais 
laikais tokie buvo laikomi 
didžiausiais neturtėliais, o 
šiandien jie “turtuoliai,”

kini, lyg ne nuo tavęs tasine^ N.1/. to n*turi- 
laiškas butų Įsigilinkite j duodamą

Jau tiek Hancr n,u J broliui patarimą^-“negrišk,

nu tave džiaugsminga ir 
linksma šypsena. Rašau tau, 
broliuk, o širdy kažkas da
rosi. Lyg ne tu mus svei-

daug metų pra
slinko ir jokios žinios netu
rėjome. Visą laiką tik mel
džiaus už mirusj, sapnuoda
vau vis mažutj, tokį, koki 
motina mirdama tave pali
ko.

Musų senieji namiškiai 
visi gyvi ir sveiki, tik vie
nas tėvelis nelabai stiprus. 
Kazys gyvena Š. name, o 
tėvas šiemet Įėjo gyventi 
naujon grįčion. G. jau iš
tekėjusi, turi sūnų 5 mėne
sių. Jos vyras tarnauja ka
riuomenėj, Talino mieste, 
Estijoje. D. eina i gimna
ziją. Pamotė spekuliuoja 
po truputį. Dabar jie yra 
kolūkiečiai.

Aš taip pat jau ištekėjusi 
prieš 5 metus. Vyras dir
ba kontoroje “Zagatov.” 
Gauna 270 rublių per mė
nesį. Turime karvę, 2 kiau-l 
les ir 10 vištų. Gyvename 
P. A. troboje. G. kariuo
menėj. M. jau grįžo

nes klimatas sunkus, neiš
tversi.” Juk suprantate, 
apie koį čia “klimatą” kal
bama? Vadinasi, negrįšk, 
nes ten negalėsi gyventi.

—A. Z.

KELEIVIS. SO. BOSTON

ŽEMĖS DREBĖJIMAS S! \Rdė KALĖIJMĄ

_ * —
Kefiilonijos saloje (Graikijoj) žemės drebėjimas suardė kalėjimą. Kad kaliniai neis 

bėgiotų, juos d įly ja kareiviai. ,Moroko Karaliukai 
Pešasi

’Keleivio’ Knygos

riuomenės. V. 
abu kartu. B. 
Kauno. K 
veiksmams

ir P.

Moroko (Šiaurės Afri
koj ) dar pilna visokių val
dovų” — “karaliukų”; vy
riausias jų vadinamas sulto
nų. Jis yra kartu ir musul
monų dvasios vadas. Kol 
kas Moroko priklauso Pran 
euzijai.

Morokiečiai betgi atbun
da. Jų tarpe yra tokių, ku
rie reikalauja kraštui nepri
klausomybės. Prancūzai ne- 

inori netekti Moroko, bet ir 
^nenorėdami, gauna nusileis- 
jti. Jie pasiūlė siauros au- 

Sulto-
• ~ 1
1S aSltonomijos projektą.

žuvo dar karo 
vykstant — iš 

lėktuvo nušovė. O. gyvena 
J. troboje. Musų kaime la
bai daug kas pasikeitė.

Baigsiu laišką. Prašau, 
broliuk, parašyt, kaip tu

mlr®jnas, griežtesniu tautininku 
gyvena uz Spirjamas> delsė tą projek

tą pasirašyti.
Kadangi ir savųjų didžiū

nų tarpe sultonas turi prie
šininkų, tai prancūzai sten
gėsi juos palenkti visokiais 
budais savo pusėn. Vienas 

itokių didesnių sultono prie-

Lietuviai Užsieniuose
AUSTRALIJA

Melboumo Lietuviai
“Musų Pastogė ’ vieną j 

numeri pašventė Melbour- 
no lietuvių gyvenimui apra
šyti. Iš čia sužinome, kad 
pirmasis tremtinių būrys 
(439 asmenys) Melbourno 
uoste išlipo i krantą 1947 
metais gruodžio 7 d. Jų 
pasitikti buvo atėję Palio
kas, klaipėdietis, ir Jakov
levas, prieš 20 metų atvy
kęs iš Kauno. Iš to būrio 
tik dvi moterys tepakliuvo 
i Melbourną; visa kiti buvo

\ietos maori genties žmoną, 
bet ji greitai mirė. Vėliau 
jis vedė vietos anglę, susi
laukė kelių sūnų. Jis yra 
prof. Šimoliuno giminaitis.

Šiuo metu Naujojoj Ze 
land i jo j yra jau apie 300 
lietuviu.

šioj geležinės uždangos pu
sėj turi tokius vyrus, kaip 
prof. J. KaminsKas, K. Bie
linis, Dr. P. Grigaitis, kurie 
žinomi visame pasaulyje iš
siblaškiusiems lietuviams 
socialistams, jau nekalbant 
apie kitus garbingus asme
nis, mažiau težinomus.

Daug musų partijos
rių pašventė visą savo gy 
venimą kovodami už Lietu-

DEMOKRAT1NIO
SOCIALIZMO PRADAI

laibai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Kaina .............................................. 5Oc

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos raš

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra taktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi 
ją. Visiems kyla klausimas kode! 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
is kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš ju 
pragyventi ? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yia tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis grali būti ? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Deja, tai pasakėlė patiems 
mažiausiems vaikams ir tai 
kvailesniems.

A. Koriagin teigia, kad 
SSSR darbo žmonės turi 
geriausią ligonių gydymą, 
kokio kapitalistų kraštai

na_ net nesapnuoja. O tūlas 
Nežvin savo knygoj dar

ANGLIJA

Lietuviai Socialdemokratai
Galvoje turiu po šio karo 

čia suburtuosius socialde
mokratus.

Daug kam nepatinka, bet
, . . , . . . mes esame gyvi ir šviesiai

paskiistyti daiuams kitosebįurjme j ateiti, 
vietose. Netrukus betgi lie-buvo musų

gyveni? Tik nieko 
vokite apie persikėlimą, 
pas mus sunkus klimatas.i 
Jus neiškęsite, mirsite. Gy-’ Jo sukurstyti keli šimtai 

yvenote. kitų mažesnių “karaliukų” 
nutarė atimti iš sultono 
dvasinio vado teises ir ati
duoti jas jo dėdei, prancū
zų šalininkui. Tai labai su
mažina sultono orumą die
vobaimingu morokiečių aky
se. Jie pareikalavo, kad 
sultonas atsisakytų ir savo 
sosto. Jis nesutiko. Kilo 
Marakešo pašos klausančių 
genčių sukilimas, jau parei
kalavęs ir aukų. Kova prieš 
sultoną butų dar labiau išsi
plėtusi, tačiau prancūzų gu
bernatorius “patarė” jam 
išvykti iš Moroko. Jis *ir 
gavo tą padaryti. Jam teko 
sosto atsisakyti. Prancūzai 
kol kas išsisuks siauros sa
vivaldos pasiūlymais, bet 
ilgam tuo morokiečiai ne
nurims.

Visu svetimu kraštu vai- «. •. *. 
dovams yra lengviau savo 
pusėn patraukti vietos di
džiūnus, kol plačiosios ma- 

įr už- nė,a ?erai susipratusios. 
Į Taip yra kol kas ir Moroke, 

-bpt ar

negal-GjnjnĮ.u vra ^iaraĮęego “ka-

---- i.:,„venmie vaijA L'oinp OTV1
Sudiev, mielas broliuk, ne
pamirškite ir toliau musų. 

—Jūsų sesuo E. ir 
ir visi kiti.svogeris

Šį laišką gavo “Keleivio 
skaitytojas balandžio mė
nesio pradžioje. Laiško šo
ne yra pažymėtos trys da
tos ir parašyta: “Iš trečio 
sykio let ką išleidau jums 
laišką.” Ką tas reiškia, 
sunku pasakyti. Greičiau
sia, kad laišką išsiųsti nėra 
toks paprastas daiktas, reik 
kažkokių kliūčių nugalėti.

Ir šį laišką, kaip ir visus 
laiškus iš anapus, reik mo
kėti skaityti. Atkreipkite 
dėmesį Į tai, kad to kaimo 
(laiškas yra iš Aukštaičių 
kaimo) žmonės gyvena vis 
kitų namuose. Aišku, tai 
bus namai Į Sibirą išsiųstų
jų ar mirusiųjų. Įsidėmėki 
te, kad laiško rašytojos vy
ras dirba kontoroje 
dirba 270 rublių per mene bet ar ilgai?sį. Už tuos pinigus jis n 
puspadžių negali nusipirkti.' Naujuoju sultonu 
Ar stebėjote, kad laiško ra- skelbtas senojo dėdė.

pa-

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Paga) 
daugelį autorių parašė iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo
kslas. arba Kaip Atsirado Kalbas." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina.............................. 20c
VISUOTINAS TVANAS

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

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Knr n 

žmonės
guojantį politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ............ .................. 10c

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai pulkus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. It 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26c

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

yksi
kur
ksta visi tie lobiai, kuriuos 

ia per amžius ? Šį. intri-

prideda, kad, štai, vidaus, 
vos laisvę ir jos darbo žmo- užkrečiamosios ir beproty
nių geresnę ateitį. Tuos as
menis .sekti ir jų eilėse dirb
ti yra garbė kiekvienam lie
tuviui, raumenų ir 
darbininkui.

A. Zamžickas.

Susirgo Ministeris Balutis
Lietuvos įgaliotas minis

teris K. Balutis buvo nuvy-

SSParašė kun. M.
drąsiai kritikuoja Romos Kata) 
bažnyčios autoritetą ir faktais 

> rodo, kad jis nėra joks Kristaus vic-I • - - — . — . — —Kaina

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

O BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ 
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
-e-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
•e-PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

tuvių skaičius mieste pradė
jo augti. Pirmame pasi
linksminime jau buvo 12 
mergaičių ir 15 vyrų.

1948 metų rugsėjo mėne
sį jau buvo įkurtas Austrą- - 
lijos Lietuvių Draugijos’l--- C--, - i--- - —nyriu: 
menys 
čiaus.

Pirmosios kūčios atšvęs
tos bendrai dalyvaujant 
110 asmenų.

1949 metų birželio 4 d. 
įvyko pirmasis viešas kon
certas. 1950 m. kovo 4 d. 
įsteigta pirmoji lietuvių ka
talikų parapija, kuri šiuo 
metu turi surašiusi 965 ka
talikus. 1950 m. liepos 7 d. 
įsteigtas Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės skyrius.

Šiuo metu čia veikia įvai
rios organizacijos. Skautų 
yra suburta per 100 jaunuo
lių: yra moksleivių “švie
sos” sambūris; yra teatro 
mėgėjų būrelis, kuris su
ruošė kelis vaidinimus; šeš- 
tadieninę lietuvių mokyklą 
lanko per 100 vaikų ir yra 
lituanistikos mokykla, ku
rioje per tris metus išeina
mi aštuonių klasių lietuviš
kieji dalykai. Nesnaudžia 
ir dailininkai, kulių čia yra 
net penki. Dail. Zikaras 
buvo surengęs savo kurinių 
parodą. Knygas sėkmingai 
platina Baltrūnas. Yra trys 
būreliai Vasario 16 d. gim
nazijai šelpti. Čia išleista 
trys lietuviškos krsvgos. Ta
mošaitis leidžia hektografu 
spausdinama jumoro žurna
lą “Rykštę.”

Žodžiu, tolimame krašte 
nublokštieji tautiečiai ne
snaudžia.

» Lr i I Mil 1

iš bendro 50

nos.
kiais
stę,
saip

Nelengvos 
pirmosios die- 

Musų tautiečiai viso 
purvais yra mus drab- 

žodžiu ii' spaudoje vi- 
šmeižę, bet mes rankų

bes ligos yra kilusios iš ka-i tminkas‘ 224 pusL 
pitalistinių Vakarų; jos*KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
SSSR veik nežinomos, o jei

proto’įr pasitaiko, tai iš Vakarų 
atneštos.

Į sveikatą’. Tegu jau bū
va taip! Bet kodėl laiškais 
prašomi vaistai iš tokio 
buožių krašto, kaip Ameri-!
ka? Kodėl, kur rusų ka- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ

fl.26

GARBINO SENOVĖJE?
Visokiuose kraštuose žmonės gar

bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievus 
garbino musų bočiai ? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus "galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio ior- 

I mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

riuornenė pasirodo, ten atsi- VASTIJŲ PILIEČIU?
kęs į Paryžių pasitarimams.randa visos užkrečiamos li- 
Lietuvos reikalais. Čia jį'gos su tų

nenuleidome 
1951

ir organizavo 
buvo ikur-metais

'ritas organizacinis komitetas, 
,*~Tjkurio sudėti? buvo tokia: 
kal" inž. J. Vilčinskas, pirm.; K. 

Tamošiūnas, vice-oirm.; M

ištiko širdies smūgis. Jis 
pargabentas į Londoną. 
Daktarų jam užginta šiuo 
metu dirbti bet kokį darbą.

ligų sukėlėja— ^‘‘"lietuvių
Išaiškinimą.. pilietybės statymų 83

klausimais ir 
ir anglų

KOLUMBIJA

vice-pirm 
Zamžickaitė ir inž. K. Bau
blys, sekr., ir M. Balčiūnas, 
ižd. Jis sėkmingai atliko 
visus paruošiamuosius dar
bus. Vėliau buvo išrinktas 
nuolatinis komitetas tokios 
sudėties: inž. J. Vilčinskas, 
piim.; Dr. J. Gutauskas, vi
ce-pirm. : mokytoja M. Zam
žickaitė ir inž. B. Baub
lys, sekretoriai. K. Tamo
šiūnas, ižd.

Komi tetas nesitenkina 
veikla lietuvių tarpe, bet 
palaiko tamprius ryšius ir 
su Socialistų Internaciona
lu, kurio būstinė yra Lon
done. Jis užmezgė ryšius 
su moterų socialisčių Inter
nacionalu, o taip pat ir su 
laisvųjų profesinių sąjungų 
organizacija. Visur musų 
atstovai kelia kiekviena 

Lietuvos reikalus.proga
Musu atstovus

NAUJOJI ZELANDIJA

Pirmasis Lietuvis
Čia pirmasis lietuvis pa

teko 1888 metais. Tai bu
vo joniškietis Jurgis Šeižys, 
iš šikšnonių kaimo. Jis ver
tėsi gintaro ieškojimu, ku
rio čia randama miškuose, 
kartais kumščio didumo, ir 
augino avis. Buvo vedęs

atsaky-
kalbose. 
... 25cutėle?

A. Koriagin sako,
per paskutinius septynis Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

cnooty aaa -i r ~ pasidarė Rusijos diktatorium. Kaipmetus OOoK pustu t y t<A lo*> jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- 
milionai ketvirtainiu metru LiY™ draaKUS- Laba‘ ,domi kny£į
gyvenamo ploto Vadinasi, K{,DEL NCTIKI„

SSSR gyvento- ( D|EVĄ,
Laisvamani. «a panko. kodai jia 

Patikėkime., negali tikėti. Pilna argumentų, ko-
kad tiek pasistatyta! Ne rių nesumuė jė2uitas.......**
didelis čia daiktas! Iva- LIETUVIŲ KALBOS 

GRAMATIKA
Pritaikyta Amerikoj lietuviama. 

Daug ka.“ iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbą, 
o senimas irgi dažnai nori pagilini 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama vi
siems, kas nori gerai lietuvių kal-

Kaina
kad JUOZAS STALINAS

kiekvienam 
Augina Rožes jui mažiau

Prieš kelerius metus iš tainį metrą, 
tremties atvykęs agronomas
Jonas Kazakevičius Kolum- .......
bijos sostinės apylinkėj va-!naIPs pdnai įveikiamas. Bet 
dovauja vienos bendrovės!'e» mes stipriai suabejo 
gėlynui. Jame
35,000 rožių, 80,000 gladi

i

sako,
taty-
Dau-

auginama'Jarne' A. Koriagin
kad Amerikoj namų staty

jolų ir daugybė kitokių gė- ba visai sustojusi.
lių.‘ Kazakevičius patenkin- kai 10 milionų Ameri.
tas savo darbu, patenkinti 
juo ir savininkai.

Kad Jau Meluojat, 
Tai Meluokit!

Kai maskolių komunistai 
įsisiūbuoja meluoti, tai jų

kos šeimų gyvena landynė
se, o kitų keletas milionų TAVO KELIAS I 
net ir tokių landynių netu- SOCIALIZMĄ, 
ri. . . .

.Jei skaitysime, kad Ame
rikoj kiekviena šeima susi- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
deda tik iš trijų asmenų, tai kl]uS^,ia:^;u«tJU^rskauyti kiek- 
čia trisdešimts milionų 
įmenu lindi landynėse. Yra

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

Labai įdomi knygutė situc svarbiu 
"liek

as- vienas katalikas ir socialistas. Pa
ra' e E. Vandervelde. vertė Vardu- 
nas. Kaina .................. 10c

tokių, kurie visai neturi
, ,.. . . . ikur dėtis. . . .dydžiu, o jos medų visviena 
neša iš gėlių žiedelių ir sa
vo avilin sulenda pro mažu
tę skylvtę.

Daugiausia jie meluoja ir? . . ......... , .* ? . .. - , name kaip tikri driskiai pasukauia spaudoje. Štai ko-i A ‘ .J J „p. . stogių neturėdami.11 a v - . . >.šiame visas ligas,
i i j i c-c-cr> SSSR nežino, rašo, kad dabar SSSR mo-

bitės išauga sulyg karyėstu

dalyvavo 
pernai Milane, o šiemet 
Stockholme įvykusiuose So
cialistų Internacionalo kon
gresuose.

Baigdamas aš noriu kreip
tis i vis dar abejojančius ir 
nepasiryžtančius stoti į so
cialdemokratų eiles. Nesvy
ruokite, linkite. rašykite 
ir siųskite pareiškimus sek
retoriui šiuo adresu: M. 
Zamžickaitė, 26, Devonport 
Rd., London W. 12.

Juk žinote, kad Lietuvos 
Socialdemokratų Partija yra 
sena ir garbinga organizaci
ja. Ji dar 19-jo šimtmečio 
pabaigoje pirmoji iškėlė 
Lietuvos nepi ikiausomybės 
mintį, tai yra tuo metu, ka
da kitų partijų dar nebuvo 
ir daugelis iš to tik juokė
si. Ji visą laiką kovojo ir 
tebekovoja už Lietuvos lais
vę.

Ir šiandien ji savo eilėse

munistu 
da” Nr.

Vargšai, mes Amerikoje 
gyvenantieji! Mirštame 
kaip musės, medicinos pa
galbos neturėdami. Gyve-

dienrašty 
175 A. Koriagin

Ir vei- 
kokiu

ŽEMAITĖS RASTAI
Ar žinote, kad Zema<te b«««» 

na žymiausiu lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad p buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir a’gino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų rn-.tenj. 
O paskui ji ėmė a p-, akas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
Žemaitė pastebėjo <laug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra dan? raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos rrštus parasy-

Ar tai ne pasaka apie ana ta’ Amerikoje, kada ji č« lankėsi 
. 1 . ... 1 . * laike pirmojo pasaulinio Karo. Tuo-

01 tę KciVV’ČS (IVOZIO, mcdll se raštuose ji gražiai aprašo, ^ra- 
* :* .i t.. ' žiai caiuokia ir gražiai pabiria mu-DCSHnClH 1S. gcllŲ Žiemeliu Sų gyvenimo būdą ir musų papro-

įir mažutėliame avilv gvve- č!us- yra paveikslas su srąr-
1S ' J ' i »•** rašytojos parašu, taipgi paveik-. . , . , -. ’.nančia? 'šiai vaikų ruieg'.audų. kurias 2e-JUO įu spaudoje DUS mažiau ♦ .Al.,,, v.,t. . maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks-. t; ’ & tačiau Kas tOnlOPis |as žemaitės kartu su Andrium Bu-

'UMrių. NeoUft kas Jiem. tl- , Rusiioi tiki to- ,cta ir A1- Bulotiene. Buiotus žiau-kifi O bendrai gyvenimas L .7 , L . / P . ’ i riai nužudė vokiečiai laike šito ka-CT - • . Idel drūčiai abejojame, ar.ro. ra: d:-lele knyga, 12S puslapių,
tClr- LUPS Šviesesnis IV tuo-. , . , A garsiais raštais ir retais pavelka-1 mokosi kas trecias as jai.

muo? J. K.

kosi 49 milionai gyventojų. 
Tegu jie ten visi mokosi! 
Nepavydėkime! Juo dau
giau ten žmonių moky

met nebus kas veikti komu
nistams. Kad taip butų! 
Dėja, A. Koriagin suktai 
meluoja. Pagalvokime. Vi
so SSR turi du šimtu milio
nų gyventojų. Iš jų atimki
me 50 milionų vaikų prieš 
mokyklinio amžiaus. Bent 
25 milionus atmeskime se
nių, paliegėlių, bepročių, 
kurie mokytis negali. Ta
da pamatysime, kad SSSR 
veik kas trečias žmogus mo
kosi. Tai bent akademija!

$3,135,000.000 KAINOMS 
PALAIKYTI

Kaina .......... ."......... ............ 50c

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dei to, kao 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitasAgrikultūros Departamen ” mažiau? Delko žmogui reikia cuk- 

tas paskelbė, kad federali
nė valdžia dabartiniu laiku 
turi supirkus žemės ūkio 
produktų už $3,135,000,000. SOCIALIZMO TEORIJA 
Šitokia suma pinigų išleista §j9 veikala!, trumpais ir #jAkWe
vien tik tam. kad palaikyti faktais parodo, kaip šiol keitės)

, •ai* • draucijos formos, ir Kodėl turės bu-UUKStcIS maisto kainas. ' ti pakeistas kapitalizmai. Kaina 26c

raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Rodei jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprąsi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ..................................... 15c



Plaktis šeštas

▼
Ar Reikia Atostogų Žmonoms?

*
Kažkuris vyras yra paša- reiktų virti, plauti, siūti ir 

kęs, kad pigiausiai apmo- dirbti tokius darbus, ku-Į 
karnas darbininkas yra riuos ji dirba kasdien. Po 
žmona. Gal tas skamba poros savaičių tokio poilsio 
kiek šiurkščiai, bet žmona moteris sustiprės ne tik fizi- 
tikrai dirba už butų, kuri ji niai, bet atgaus dvasinę lyg- 
dalinasi su vyru, ir už vai- svarą ir su noru gris prie
g), kuri ji pati turi paruošti. 
Negana to, kiekvienas dar
bininkas fabrike gauna vie
ną ar dvi savaites atostogų, 
dažnai net apmokamų atos
togų, gi dauguma žmonų 
atostogų negauna per visą 
savo gyvenimą. Jos visad 
yra pririštos prie namų ir 
kasdieninių darbų. Ar tai 
teisinga?

Daktarai, advokatai, šei
myninio gyvenimo eksper
tai ir kiti žmonės sako, kad 
moterims atostogos yra la
bai svarbus dalykas. Mote
rų gyvenimas po to, kai jos 
išteka, pasidaro gana nuo
bodus. Žmonos pareigos 
pririša moterį prie namų. Ji 
nebemato apie save sveti
mų žmonių, neturi progos 
sueiti dažnai su savais pa
žįstamais, o jos darbas nuo
lat kartojasi: valgių gami-, 
nimas, kambarių tvarky
mas, vaikų dabojimas, bal
tinių skalbimas ir vėl iš pra
džios. Šeimininkės darbas 
yra ne tik varginantis, bet 
ir veikiantis į nervus. Mo
teris ne tik fiziniai nuvarg
sta, bet ir dvasiniai. Ji pa
sidaro nervinga, irzli, prie
kabinga, lengvai sujaudina
ma, verksne. Toks moters 
stovis veikia neigiamai į 
vyrą. Jis irgi darosi pik
tas, kai neranda namuose 
linksmos ir ramios žmonos, 
todėl pradeda ieškoti malo
numų už šeimos ribų. Kas 
dėl to viso kaltas?

kasdieninių šeimininkės pa
reigų. Gi jeigu jos kantry
bę pertempsi, rezultatai 
ii būti liūdni.

ga-

KELEIVIS. BOSTON

Londonas išsirinko šita- 3 gražuoles i tarptautinį gražuo
liu kontestą. kur bus renkama "Miss Europe.” Skaitant 
iš kairės į dešinę stovi: Brenda Mee. Martene Dee ir Lile- 
mer Knudsen.

ŠIRDIES OPERACIJA PO 
i MIRTIES

V. KUDIRKA:

$lrs. Gretta Hayward, 
dviejų vaikų motina, perei
tą savaitę turėjo širdies 
operaciją po to, kai širdis1 
nustojo plakti. Dabar ji I 
gyja ir atrodo, kad ateity 
sus visai sveika.

Mrs. Hayward, 37 metų 
moteris, vaikystėje sirgo 
reumatiniu karščiu, ir po to 
ugedo jos širdies klapanai 

(valves). širdies liga per
sekiojo ją visą amžių. Ji 
sunkiai kvėpuodavo ir visą 
aiką buvo labai silpna. 

Kai ji ištekėjo, daktarai už
draudė turėti vaikų, bet ji 
susilaukė sunaus ir dukre
lės, kurie dabar yra 12 ir 
10 metų. Paskutiniu laiku 
jos širdis tiek pablogėjo, 
kad daktarai nutarė daryti! 
operaciją. Reikėjo širdi 
atidaryti ir sutaisyti 
nūs su audiniu, paimtu iš 
maišelio, kuris dengia šir
dį. Prieš darant operaciją, 
jos širdis sustojo plakusi. 
Daktarai
masažuoti širdį elektra u 
kai širdis vėl pradėjo plak
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Cenzūros Klausimas
(Tęsinys) ,per pusantro mėnesio pada-

—Žinoma.* Ar neliepia rė šimtą su viršum kratų ir 
kartais kitiems skaityt tų suėmė daugybę žmonių, 
knygų? ’ (taip kad jau į Kalvarijos

—Sykį atnešė į butą vi- kalėjimą netilpo ir reikėjo 
sas, kažin ką iš jų karpė, kitus vežti į Kauną arba

klapa-• - visai

paskui . . . jau gerai dabar 
nepamenu . . beje, iškar
pas nusinešė, žinai, ponas, 
į tą budelę, o kai sugrįžo, 
tai sakė, kad pasiskaitytų, 
kas moka.

—O tu, ar moki skaityt? 
—Ne, pone, nemoku.
—Tai nė nežinai, kas to

se knygose parašyta?
—Iš kur, pone, žinosiu. 
Toje vietoje šneka nutru- 

Psarskis, iškvotęs, kas 
su linksma širdimi 

nuėjo į butą, o berniukas, 
nejausdamas, kad ką 

blogo butų prasitaręs, su ra 
mia sąžine nuėjo į gužynę, 
nes burtai išėjo jam iš gal-

, . išgirdus smuiko balsą.
eir I Rytojaus dieną Naupilės 

i žandarai turėjo jau tokią
.. .. i - i u • -• Ižinią: Virvagalių ukinin-u, jie padare labai pavojui- « Endrius Klubas laiko

Dr. Kinsey Apie 
Vyrus ir Moteris tu

Tikrasis kaltininkas yra 
moters nuovargis. Jeigu 
žmona darosi nervinga, pik
ta, nepatenkinta, tai reiš
kia, kad jai reikia poilsio. 
Jai reikia nors vieną savai
tę pabėgti nuo virtuvės, nuo 
namų ir nuo visos įprastos 
aplinkos. Jeigu moteris iš 
tisus metus dirba kaip au
tomatas namų darbus, tai 
jai bent savaitę reikia pasi
justi sau žmogum ir nuo tų 
darbų pailsėti. Kiekvienoj

Kad žmonom reikia atos
togų, tai nėra joks moterų 
išmislas. Tą reikalą su
pranta kultūringos tautos ir 
valstybės vyrai. Norvegijoj 
ir Švedijoj atostogos moti
noms yra įvestos valstybi
niu mastu.

Norvegijoj valstybė ski
ria tam tikrą sumą pinigų 
apmokėti kelionę ir atosto
gas tom motinom, kurios tu
ri daug vaikų. Kad atosto
gų metu joms vaikai nerū
pėtų, valstybė ir savivaldy
bės pasamdo slauges, ku
rios motinom nesant dabo
ja vaikus ir namus.

Švedija neskiria pinigų 
motinų atostogoms, bet už- 

ji turi įsteigus daug po
ilsio namų motinoms. I 
tuos namus priimamos mo
tinos, kurios turi bent du 
vaiku. Kad motinos gerai 
pailsėtų, jų vaikus pasiima 
globoti vaikų poilsio namai, 
tokiu budu vienu kartu ato
stogauja ir motinos, ir vai 
kai.

Toks atostogų motinoms 
įvedimas valstybiniu mastu 
labai palaiko motinų svei
katingumą, bet sunku tikė
tis, kad kitos valstybės 
greit paseks Švedijos ar 
Norvegijos pavyzdžiu. Ypač 
Amerikoje sunku laukti, 
kad valstybė pasirūpintų 
motinų atostogom, todėl 
pačiom moterim tenka vy
rus .pratinti prie minties, 
kad joms reikia kelias sa
vaites pailsėti. Jeigu vyras 

-jsų tuo nesutinka, jei jis sa-
ko, kad moters darbas na
muose—tai vieni juokai, ta
da geriausia tokį vyrą pa
likti keliom dienom vieną 
namuose ir tegu jis paban
do pabūti šeimininke. Po 
to bandymo kiekvienas vy
ras pasakvs, kad šeiminin-

Dr.
kuri

visuomenės
Tai buvo jo 
vvru ivtini

keletą metų 
išleido knvga.

meti. Iš apklausinėtų iš
tekėjusių moterų tik 26% 

ėjo nelegalius santykius 
ir jie buvo trumpo, laikino
nobudžio.Prieš 

Kinsey
sukėlė dideli 
susidomėjimą, 
veikalas apie
gyvenimą ir vadinosi “Sex 
Behavior of Human Malė." 
Daktaras Kinsey pašventė 
ilgus metus lytinio klausi
mo tyrinėjimui, apklausinė 
jo daug vyrų įvairaus am
žiaus, įvairių profesijų ir iš

Dr. Kinsey randa, kac 
pornografinės knygos, nuo 
gų moterų paveikslai, fil 
mai ir kt. išoriniai jaudini 
mai vyrus- daugiau veikia 
regu moteris. Vyrams ne 
tiek svarbu partneris, kiek 
pats pasitenkinimas, tuo 
talpu moterims lytinis san 
tysis yra labai intymus per

inimas. kuriame pats

gą operaciją 
pavyko, ir Mrs 
jaučiasi 
mirties.

^.e?-«-C^'Retuviškas knygas ir liepia
kaip prisikėlusi išika!-y. Se‘mynvL-

1 paslėptos ant klėties aukš
to, palėpėje, o kitos tupyk
loje.

Tą žinią žandarai tuojau 
pranešė savo viršininkui.

III

NESENSTANTI ŠIRDIS

šeimoj abu. vyras ir mote-Įkavimas vra sunkus darbas 
ris, turi sudaryti tokias są-jir tikrai vertas “vakacijų/ 
lygas, kad žmona kiekvie
nais metais galėtų išvažiuo
ti atostogų. Svarbiausia yra,
kad jai atostogų metu ne-

O ką galvoja šio skyriaus 
skaitytojos apie atostogas 
moterims?

M. Pakarklienž.

KETVERTUKAI ŠVENČIA GIMTADIENI

šitie keturi vaikučiai grime Australijoj visi kartu. Jų tė
vas yra Australijos lakūnas, o motina anglė. Vaikučiai 
yra trijų metu amžiaus ir dabar yra atvykę su tėvais- 
Anglijon.

rimokslinimo ir iš jų atvirų! 
pasipasakojimų bei savo*svarbiausias dalykas tai yra 
paties studijų padarė m< k.-; '"' partneris. Dėl to netu- 
lines išvadas. Šį rudeni D .pėjimas lytinio gyvenimo il- 
Kinsey išleidžia kita ’kny-^ą laiką į moterį netaip 
gą. kurioje paduodami fak-p)!‘rirai atsiliepia kaip į vyrą. 
tai apie moterų lytini gyvv-: Kinsey naujoji knyga
nimą. Dr. Kinsey apklau-į'^ abejo sukels dideli susi-
sinėjo 8,000 moterų. .Jis ii 
kiti daktarai iš jo surinkto- 
medžiagos surado Įdomiu 
faktų ir duoda naujos švie
sos apie dalykus, kurie 
šiol buvo nežinomi : 
moksliškai nepatikrinti.

mėjimą daktarų, moksli
ni’-kų. moralistų ir šiaip 
žmonių. Be abejo ji susi- 
:avx? ir priešų, nes dar šiais 

ji-kiaikais yra žmonių, kurie 
; kad apie tokius daly-

kus kaip
i negalima

lytiniai klausimai 
viešai kalbėti.

Vienas iš svarbesnių Dr 
Kinsey tvirtinimų yra tas 
kad moterys lytiniai subręs 
ta daug vėliau negu vyrai.'Mano rūtos baigia džiūti, 
Be to. jos ilgiau išlaiko iy-LŪ .s ir laistau vis tankiau, 
tinę potenciją. Dėl to būna'Kad pridengtų kiek saulutę, 
daug nelaimingų vedvbu. Debesėliui aš sakiau, 
kada jauna moteris yra’šai-i Re, ,leskuba debesais- 
;a, o pagyvenusi, kai vyrasiy,,. 2nt miško 
nustoja daug pajėgumo, j, 2j ežegn . . .
pabunda lytimam gyveni- Ea_. 
mui. Vyrai, sako Dr. Kin-jj:“' 

aukščiausią lytinio pa-

MANO RŪTOS

North Carolinoj, Nevv 
Berno mieste, tūlas Elliot 
Ogman paprašė išduoti jam 
“laisnį” vedybom. Valdi
ninkė, pažiurėjus į senuką, 
nenorom nusišypsojo. Se
nukas supyko. ‘‘Nesijuok 
iš manęs, lady,” pagrasė jis. 
“Kai aš nuėjau pas dakta
rą dėl sveikatos pažymėji
mo ir • tas pradėjo juoktis, 
aš nuėjau pas kitą dakta
rą.”

Elliot Ogman nemėgsta, 
kad kas iš jo juoktųs, nors 
jo veiksmai kitiem iš tiesų 
atrodo keisti. Jis yra 111 
metų (bent taip sakosi), 
buvo jau paaugęs vaikinas, 
kai prasidėjo civilinis ka
ras, buvo vedęs, turi 80 me
tų posūnį, bet dabar nu
sprendė, kad jo širdis dar 
nepasenus ir nutarė vesti. 
Jis pasipiršo panelei God- 
ard, kuri yra 22 metų, ir ši 
jo piršlybas priėmė. Ne
veltui sakoma, kad meilė 
yra akla.

sey,
jėgumo laipsnį pasiekia ža
lioj jaunystėj. 18-20 metų ir 
to po jų pajėgumas silpnė
ja. Gi moterys lytiniai pa
bunda arti 30 metų. kartais 
net dar vėliau.

Iš Dr. Kinsey studijų pa
aiškėjo, kad vyrai turi dau
giau santykių prieš vedy
bas, negu moterys. Apklau- 
sinėjant vyrus buvo ras 
kad 83'J turėjo santyk 
prieš vedybas su įvaū-iortTTs 
moterimis. Iš apklausinėtų 
moterų pasirodė, kad tik 
pusė (40-50% ) turėjo to
kius santykius ir tai su ne
daugeliu vyrų. Dauguma 
moterų ištekėjo už tų vyrų.

Pirmoje knygoje, kur kal
bama apie vyrų lytinį gyve
nimą, Dr. Kinsey rado, kad 
pusė apklausinėtų vyrų tu
rėjo santykius už šeimos ri
bų, gi 75% vyrų pasisakė, 

Jkad norėjo tokius santykius

nyt, jei pasivėlins? 
džius rūtos, suvys gėlės, 

ištuštės darželis man.. . .
Debesėli, plauk greičiau, 

ki sparnelius plačiau,— 
Kai išskėsi paregėsi,— 
i ! a žydės žiedai pavėsy, 
-baigi dideli žiedai—
Tie. kurių dar nematei. . .

Bet neskuba debesėlis. 
Kas daryt, jei pasivėlins? 
Ką sakyt, kai bernužėlis 
Vėlų vakarą paklaus:—

Kaipgi rūtos, kaipgi gė
lės?—

Kaip paslėpsiu ašarėles 
Nuo \eidelio neramaus? 
Nemanyti jau verčiau. - . 
Debesėli, plauk greičiau!

K. BINKIS.

ik ė f

SVARBI LIUDININKĖ

čia matom Mrs. Mary Mark- 
ward, slaptą FBI agentę, 
kori veikė tarp komunistą 
Maryland valstijoj ir Wash- 
ingtone. Ji dabar parodė Se
nato Komitetai, kad valstybi
nės spaustuvės tarnautojas 
Rothsrhildas yra komunistą 
partijos narys, svetimos vals
tybės agentas.

Didžiai susirūpinęs rymo
jo žandarų viršininkas, Ju
da Izvergovičius Padleckoj, 
ir prikaišiojo likimui, kad 
nieku pavertė jo viltį. Var
šuvoje, teisybė, sunkiai var
go bežandaraudamas, daug 
prityrė visokių šios pakal
nės kartumų, sujungtų su 
šuns tarnvba. bet viską už- 
mii-šo. kada išvydo ant savo 
krutinės kryželį. Dabar jau 
karjera buvo atdara, ypač 
dar, kai Juda Izvergovičius, , , ,
stačiai kalbant, apsivogė, 
nes vyriausybė pamatė, kad 
tokiam veikėjui Varšuva 
persiaura, ir išsiuntė jį į 
Petrapilį. Ten, gavęs vietą 
ir daug valios, sutaisė trum
pu laiku tokį šiupinį, kad 
buvo atleistas iš vietos ir 
grįžo į Varšuvą. Nenorėjo 
čia jo laikyt, ir, tik dėl pra
eities nuopelnų^ davė jam 
Sepapilės ir Naupilės aps
kričių žandarų viršininko 
vietą. Bijodami, mat, kad 
per savo smarkumą Podlec
koj nesutaisytų vėl šiupinio, 
parinko jam ramiausią iš 
visų gubernijų. Važiuoda
mas į Lietuvą Juda Izvergo- 
vičius padarė įžadus atsi
griebti vyriausybės akyse, 
gauti kitą kryželį ir atitai
syti karjerą, kurią buvo su
gadinęs. Žinojo, kad Lie
tuvoje reikia sutrempt lie-

laikyt Senapilėje. Bekra
tydamas pas vieną rado 
laišką, kur buvo paminėta 
kažkokia “Sietyno” draugi
ja; pas kitą užtiko surašyta 
daug pavardžių: iš trečio 
paėmė lenkiškas uždraustas 
eiles su aiškia autoriaus pa
varde. Medžiagos jau tiek, 
kad galima padalyti triukš
mą, sukelt didelę politinę 
bylą—štai kryželis pakyšt 
ir kabo ant krutinės. Pra
dėjo iš džiaugsmo net gir
tis, kad jau turįs “už uode
gos” slaptą lietuvių organi
zaciją. Kas gi pasirodė? 
Iš visų suimtų žmonių gali
ma buvo apkaltinti tiktai 
du, pas kuriuos rastos lietu
viškos knygos, o kiti buvo 
suimti taip sau, iš įkarščio. 
Anas pavardžių sąrašas, tai 
ne kas kita, tiktai skaičius 
narių, su valdžios žinia įkū
rusių krikščionišką prekių 
krautuvę. Taigi “Sietynas” 
liko tiktai šmėkla, ir slap
tos organizacijos uodega 
nutruko. Gavo taipgi atsa
kymą, kad anų uždraustų 

leilių autorius jau kelios de
šimtys metų kaip miręs. 
Štai, bematant didelė politi
nė byla subliūško, tarytum 
perdurta pūslė. Lyg tyčia 
paskutiniu laiku kratos bu
vo nelaimingos: ne tik kad 
nieko nerasdavo, bet dar 
kelis kartus įkišo nagus į to
kius dalvkus, kad reikėjo 
net prieš prastus žmones

lij*.

Juokngiausia vienok pa
sibaigė paskutinė krata. Ju
da Izvergovičius gavo skun- 

giriose gyvenąs lie
tuviškų lakraščių redakto
rius. Pasikvietė prokurorą, 
sutelkė žandarų ir zemskių 
apie penkiolika žmonių ir 
vidunakti išvažiavo. Gerai 
jau prašvitus, apsupo sto
vinčią pagiryje, sukniubu
sią iš senatvė? lūšnelę ir įsi
gavo į vidų. Ant suolo pas 
pečių sėdėjo senas, senas 
žmogelis ir bedroždamas 
šaukštus, pamažėl, dreban
čiu balsu giedojo: “Kas nor 
Panai Marijai služyt ir jos 
asablyvu mylasniku. būt.” 

y? Senukas. išvydęs tokius 
keistus žmones, išsyk lyg 
nusiminė, bet pirmas juos 
linksmai užkalbino:

—Tai ankstyvų svetelių 
Dievas davė sulaukt. Ar jus 
tik nepaklydote?

—Teisybė, seni, paklydo
me.—pasiskubino pasakyt 
prokuroras, kuris tuoj sų-vUvišką dvasią, gaudant lie , , , ......

tuviškas knygas ir laikraš-P™ °- kad 3cnls !sPeJ° tel 
čius ir persekiojant žmones,
juos skaitančius. Taigi iš 
anksto apsvarstė sau 
gana aiškų, tiesų ir

v’vro širdis gali būti šven
tykla, kurioj vietos yra tik 
vienai moteriai. Bet pap
rastai toji šventykla turi 
daugybę prieškambarių, ku
rie retai kada būna tušti.

Pakalbinkim draugus 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metams $4«

ir

planą,
aiškų, tiesų ir tikrą: 

perkošt visus iki vieno lie
tuvius per savo tinklą—visi 
su akstinais liks tinkle, ir 
darbas atliktas. Buvo net 
sumanąs suimt visos guber
nijos lietuvius vienu žygiu, 
sutupdyt į kalėjimą ir lai
kyt ten tol, iki užmirš skai
tyt lietuviškai. Tik proku
rorui paaiškinus, kad tai 
neivykdoma dėl daugelio 
priežasčių, pasiliko • kitas 
sumanymas: iškratyt ir per- 
čiupinėt žandarų nagais pa
eiliui kiekvieną lietuvį,* ap
sigyvenusį jo žinyboje. Pra
džia buvo, rodos, gera. Pa
reikalavo iš Varšuvos į pa-
galbą aštuonis žandarus, rė:

sybę.
Podleckoj, 

nelaukdamas, klausia senio 
stačiai:

—Ar tu redaktorius?
—Ar rakto? Mes rakto 

neturime. O kam jis mums? 
Čia niekas neužeina, galva
žudžiai taipgi neturi ko at
eit. tai tiktai ka jus sveiki 
atsilankėte. Užtenka klin- 
gio nakčiai. . . Ar neturi, 
pone, tabako man pypkei 
prisikimšt?—pridūrė senis, 
ieškodamas aplink save 
pypkės.

Podleckoj nieko neatsa
kė. o prokuroras, išardęs 
kelis savo papirosus, pada
vė seniui tabaką. Senis pri
kimšo pypkę, užsidegė ir, 
patraukęs kelis kartus, ta-

vienok, nieko
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Darbo Pasaulis
Kiaulių Nuostolius Atlygina,*su kitais kraštais, Japonijos 

Bet Ne Žmonių darbininkai buvo jiems at-
Massachusetts -valstijos spa‘T: UnijS .ko™.uni?l“i

AFL metinėj konvencijoj "T J°v ,'•*•*
Kelky, kalbėdamas apielT‘k. I>askutln!ame unijų su-
valstijos įstatymdavystę,lvaz‘avImr Jlem,s. pavyko 

pravesti komunistine dvasia pasakė, Kad yra išleistas f .. , . , .i • x įkvepiančiu nutarimų; betįstatymas, kuris numato su* • - * • ♦ • , •, , - ,‘ pU; ’......................... 'prieš tai tuoj kilo Rai kuriųmokėti grynais pinigais uz -• , ,. - . .

J i & didelis pasipnesim-
Jurininkų, audėjų,dėl ligos paskerstas kiaules. un1^

bet, kas padaryta, kad Mas
sachusetts darbininkams 
butų atmokėta ju ligos nuo
stoliai?

Unijų Centrų Susirinkimai

CIO politinė konferenci
ja Įvyko Washingtone rug
piučio 19 d. Joje buvo svar
stomi bendri politikos klau
simai, kurie negali nerūpėti 
ir unijų vadovybėms.

Rugsėjo 21 d. St. Louis 
mieste Įvyks AFL metinė 
konvencija.

mas.
elektrikų ir kt. unijos jau 
sukurė savo centrą ir, jei 
dabartinė unijų centrinė or
ganizacija (Japonijos unijų 
generalinė taryba) pasuks Į 
Maskvos pusę, tai iš jos pa
sitrauks visos demokratinės 
unijos, ir maskvinėj liks 
daugiausia “baltakalnie- 
riai,” kurie visur yra dides
ni politiniai žlibiai.

ši nuotrauka parodo, kaip anglai iš lėktuvą nuleidžia la
vintus šunis komunistą partizanams sekti Malajo> džiung
lėse.

geriau gyvena už kitus 
važinėja automobiliais.

11 t.apie juos rašo. Bet laik-ŠUNYS KOMUNISTAMS SEKTI

■ . . S V s <•
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Automobilių Darbininkų
Unija Prieš Gemblerius

Unijos aukščiausia vado
vybė susirūpino gemblerių 
plitimu automobilių unijos 
narių tarpe. Ji rengiasi iš
leisti knygelę, aiškinančią 
gembleriavimo žalingumą.

Anglijos Unijų Kongresas
Jis Įvyks rugsėjo 7-11 

dienomis, o nuo rugsėjo 28 
iki spalių 2 d. posėdžiaus 
Darbo Partijos kongresas.

Ima Už Sprando 
Gengsterius

New Yorko uosto krovė
jų uniją valdo visokie kri
minalistai. Jų unija pri
klauso Amerikos Darbo Fe
deracijai (AFL). Negalė
dama nieko kito padaryti, 
AFL taryba nutarė uosto 
krovėjų uniją pašalinti iš 
savo tarpo. Tą nutarimą 
turės patvirtinti netrukus 
Įvykstanti konvencija. Kai 
padugnių gaivalai bus pa
imti i nagą iš visų pusių, 
iškrapštys juos ir iš unijų.

Naujienos iš Kanados

vpac

j Šioms iškilmėms pasam- 
Įdyta didžiulė Hamiltono 
kareivinių salė, esanti mies
to centre, James gatvėje.

Japonijos Darbo Unijos 
Kryžkelėje

Šių dienų komunizmą ga
lima butų palyginti su vėja- 
rauplėmis (chicken-pox). 
Jomis serga beveik išimti 
nai vaikai. Ir komunizmu 
užsikrečia ten, kame ūkio 
ir socialinės sąlygos tebėra 
neišsivysčiusios, kame dar
bo žmonės tebėra tamsus ir 
politiškai nesusipratę, nely
ginant vaikai, kurie susiža
vi bet kokiu blizgučiu; ar 
ba kaip tos peteliškės, ku
rios tamsoj puola ant švie
sos ir joje sudega.

Pasidairę pasauly pama
tome, kad nei Amerikoj, 
nei Anglijoj, nei Vokietijoj, 
nei Skandinavijos valstybė 
se komunistai negali Įsiga 
lėti, nes tos valstybės visais 
atžvilgiais yra aukštai pa 
kilusios. Komunizmu bet
gi lengvai susižavi Azijos, 
Afrikos darbo žmonės, nes 
jiems daug ko trūksta, o 
komunistai prižadėti ne
skundžia. Su jais toj srity 
sunku varžytis, o nesusi pra 
tęs žmogus nepajėgia Įver
tinti tų pažadų.

Amerikos Darbininkai
Šelpia Komunistų Aukas

Tarptautinė laisvųjų dar
bo unijų sąjunga organiza
vo fondą nuo komunistų 
nukentėjusiems vokiečiams
šplnti.——

Amerikos unijos Į tą fon
dą Įnešė: Darbo Federacija 
ir CIO po $50,000, o anglia
kasių unija $10,000.

Skaldo Darbo Federaciją
Didelė (750,000 narių) 

dailidžių ir stalių unija nu
tarė išeiti iš AFL. Spėjama, 
kad tas padaryta su anglia
kasių vado Levvis žinia. 
Mat, sakoma, kad jis orga
nizuosiąs kitą unijų centrą.

Vydūno Fondo Užsimojimai

Ledų Audros
Kanadoj javų derlius, 

Albertos provincijoj, 
kur aš gyvenu, šiemet išro
do labai geras. Bet šiemet 
ir ledų audros pasitaiko L 
dažniau negu kitais metais, 
tiktai laimė, kad jos praū
žia visai siauru ruožu, tik 
poros mylių pločio, kartais 
dar siauriau. Bet jau kur 
pereina ledų audra, tai kar
tais lieka tik juoda žemė.

Bėda tam ūkininkui, ku
rio laukus paliečia ledų au
dra, nes nelieka nei der- 
liaus, nei pašaro gyvuliams. 
Už ledų sunaikintą derlių 
ūkininkas gauna atlygini
mą, bet tik tas, kuris iš ank
sto yra apsidraudęs, o ku
ris neapsidraudęs, tai tas 
nieko negauna.

Bet šiemet ledų audrų 
Albertos provincijoj būna 
daugiau negu kitais metais. 
Štai man esant.Brooks mie
stely svečiuose pas seserį ir 
svainį liepos mėnesio pa 
baigoj, vakare užėjo ledų 
audra ir ledai krito tokio 
dydžio, kaip puodukai, ir 
išrodė, lyg Į namo stogą kas 
mėtytų plytomis ar akme 
nimis.

.Jis rūpinasi ant Vydūno 
kapo pastatyti antkapį ir 
išleisti jo raštus. Pirmon 
galvon numato išleisti “Pra
bočių Šešėlius.” Kas aukos 
ne mažiau kaip $5, tas bus 
Vydūno raštų garbės leidė
jas ir gaus išleistus raštus 
nemokamai. Toliau numa
toma išleisti Vvduno gyve-
nimo aprašymą. Visa tai 

Tokia padėtis yra ir Ja- pareis nuo to, kiek bus gau- 
ponijoj. Teisybė, palyginti ta aukų.

AFRIKOS SUMIŠIMŲ FIGŪROS

Iš kairės matosi prancūzo generolas Guillaume, kuriam 
pavesta Afrikos Maroką valdyti; gi dešinėj yra Moroko 
sultonas Sieli Motiammed Ben Youseff. kuris nori prancū
zus išvyti. Dabar tenai vyksta sumišimai. Sultonas nu
verstas.

Kredito Kooperatyvas 
Gerai Veikia

Toronte Įsteigtas “Para
mos” kredito kooperatyvas 
sparčiai auga tiek narių, 
tiek indėlių atžvilgiais. O 
turėdamas daugiau indėlių, 
kooperatyvas galės daugiau 
ir paskolų duoti.

Kooperatyvo steigimu la
bai rūpinosi J. Strazdas, ku
ris sėkmingai verčiasi na
mų statyba.

Kalakutų Augintojai •

Montrealy K. Lukas ir už 
miesto prie kelio i St. Jeana 

abu naujieji at-ių < •
-.Tidcr: v iviuz.
eiviai, turi kalakutų ukius. 
Abu augina po 3,000 kala
kutų.

Iš Pietų Amerikos
Urugvajuje Mirė Juozas 

Musteikis
Šių metų birželio mėnesį 

Urugvajuje mirė vietos lie- 
Mano svainio ir se-Įtuvių katalikų veikėjas, ki- 

sers du langus išmušė, nuo'lęs nuo Utenos ir daugiau 
medžių šakas gerokai apka-’nei 25 metus išgyvenęs šio- 
pojo, matėsi užmuštų pauk- je šalyje, 87 mėtų senelis

Deivių Dienos Minėjimas
Liepos 18 d. Urugvajaus 

Lietuvių Kultūros Draugija 
savo patalpose surengė Da
riaus ir Girėno išeivių die
nos minėjimą. Buvo kalbų 
ir meninė programa, o po to 
kaip visuomet šokiai ir pa
silinksminimas.

Be kitų, Dr. K. Griniaus 
Organizacijos vardu kalbė
jo Juozas Miklovis-Daukšys, 
kuris gražiai nupiešė ir api
budino prieš 20 metų žuvu
sių lietuvių lakūnų Dariaus 
ir Girėno biogjafijas, jų pa- 
siaukavimą ir nuopelnus 
lietuvių tautai, o taipgi tos 
dienos reikšmę.

Gal būt dėl gana šalto 
oro publikos buvo neper- 
dąugiausiai.

Antitotalitarinis Aktas
Liepos 23 d. Ateneo 

Montevideo salione Įvyko 
Urugvajaus darbo žmonių 
ir inteligentų suruoštas an- 
tisovietinis, antikomunisti
nis ir antitotalitarinis aktas. 
Tą aktą surengė vietos vals
tybės tarnautojų ir statybos 
darbininkų sindikatai (uni
jos) Rytų Vokietijos darbi
ninkams užuojautai pareik
šti, o taipgi pasmerkti jų 
engėjus.

Kalbėtojai vaizdžiai pa
vaizdavo buvusį Mussolinio 
fašizmą, Hitlerio nacizmą 
ir dabartinį stalinini komu
nizmą, kurie tik spalva vie
nas nuo kito skirtingi ir ku
rie engia pavergtas tautas, 
taigi ir darbininkus, ką aiš
kiai Įrodė paskutiniai Rytų 
Vokietijos alkanų darbinin
kų įvykiai.

Kaip vietinės, taip ir at
eivių publikos buvo nema
žai, o jų tarpe taipgi ir ke
letas pažangesnių lietuvių, 
nes tokiuose aktuose visuo
met yra minimas ir Lietu
vos vardas. Tik nesimatė 
taip vadinamų lietuviškų 
patriotų, kurie sakosi vieni 
kovoja už Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę, nors iš 
anksto žinojo, kad toks ak
tas yra ruošiamas. Matyti, 
tiems ponams su darbo 
žmonėmis nepakeliui.

M. Krasinskas.

raščių ir jų korespondentų 
pareiga apie tai rašyti ir 
Įspėti visuomenę.

Šis gąsdinimas atsiduoda 
bolševikiškais metodais. 
Ten nereikia Įrodyti žmo
gaus kaltės, o užtenka jį 
Įtarti. Argi klebonas su 
Akstinu norėtų Įvesti tokią 
tvarką, kad šiame krašte 
užtektų nubaudimui tik Įta
rimo? Sunkus reikalas. Jau 
lengviau butų išvykti į kraš
tą, kur tokia tvarka yra.
, Įsivaizdinu, kas butų, jei 
klebonas su Akstinu pritai
kytų Tarybai praneštą savo 
atstovų atšaukimo priemo
nę parapijai. Tuomet šv. 
Kazimiero parapijoje ir 
bažnyčioje liktų tik “Kelei
vio” korespondentai.

Parapijona*.

Darbo unijos ir kitos or
ganizacijos siūlė statyti to
kių namų 135,000, o Truma
nas paskutiniame biudžete 
numatė pastatyti 75,000, 
bet “taupus” atstovų rūmai 
tą skaičių sumažino iki 20,- 
000.

SOVIETŲ RAKETINIŲ
GINKLY BAZES

IŠ BROCKTONO

MOTINA UŽMUŠĖ 
VAIKĄ

Chicagoje buvo areštuota 
Veronika Barauskienė, 28 
metų motina, kuri užmušė 
savo 3 metų amžiaus vai
kutį dėlto, kad jis jos ne
klausė. Ji daužė jį kėde 
tol, kol kėdė sutrupėjo. Su
mušus vaiką, Barauskienė 
uždarė jį klazetan ir išėjo, 
palikdama vyrui šitokio tu
rinio laišką: “Petrai, tas bo- 
mas šiandien vėl pasiuto. 
Aš uždariau jį klazetan. 
Gali duot jam vakarienės, 
jeigu nori, bet paskui pri
rišk jį. Tas pats ir mergai
tei, tik jai neduok valgyt. 
Pasimatysim šiąnakt. Su 
meile, V.”

Kaimynai pranešė polici
jai, kad Barauskienė laiko 
klazetan uždarius primuštą 
vaiką. Kai policija atvyko, 
vaikas buvo jau negyvas.

LŪŠNŲ VIETOJE
BUS GRAŽUS NAMAI

Sovietų Sąjunga turi Įren
gusi bepilotinių (raketinių) 
ginklų bazes Įvairiose vie
tose nuo Suomijos iki Juo
dosios juros ir nuo Archan
gelsko iki šiaurės rytų Sibi
ro rago. Ypač svarbi bazė 
esanti Latvijoje prie Rygos. 
Iš tų bazių esą pasiekiami 
taikiniai Europoj, Ameri
koj ir kitur.

Vištų Farma Pardavimui
Biznis išdirbtas per 25 metus. 

Kaina tinkama. Savininkas parduo
da silpnos sveikatos dėlei. Prie ke
lio Rt. 139. Adresas: (34)
463 Plymouth St., Holbrook, Mass. 

Tel. RAndolph 6-096S-J.

PARDUODU FARMĄ
Parduodu farmų apie 260 akrų, 

geroj vietoj, prie State Road. Esu 
našlė, todėl turiu parduoti. Del 
platesnių informacijų rašykite ang
liškai. (35)

Mrs. Josephine Johnson,
R. F. D. 1,

St. Jonesville, N. Y.

PAIEŠKOJIMAI
Aš, Anelė Voveraitė, po vyru 

Auglienė, paieškau savo sesers 
Anastazijos (po vyru pavardės* ne
žinau), gyvenančios Philadelplkijoj. 
Atsiliepkit adresu:

Mrs. V. Bielan,
141 No. Main St., 
Mansfield, Mass.

Į Aš, Marijona Valančius, po vyru 
Baktienė, paieškau savo pusseserės 
Domicėlės Žikutės, po vyru Šimkie
nės. Ji pati ar jų žinantieji atsiliep
kit adresu:

Mrs. M. Baktienė,
R.F.D., Box 107, Maynard Rd.,

So. Sudbury, Mass.
Aš, Jonas Koncevicz, kilęs iš Bu

kumų parapijos, Rydžių vienkiemio, 
paieškau giminių ir pažįstamų. At
siliepkit adresu: (34)

John Koncz,
P. O. B<>x 2, Woodland Avė.,

Bloomfield, Conn.

APSIVEDIMAI
Pereitą savaitę preziden 

tas Eisenhovveris dalyvavo 
statomųjų pigiųjų namų iš
kilmėse Nevv Yorke. Namai 
statomi federalinės vyriau-^Rašykit: 
sybės lėšomis, bet dalį jų
aukoja Baruchų šeima. Ba- ________________________
rucho vardu bus pavadinti Vedybų tiksiu noriu susipažinti su

Vedybų tikslu noriu susirašinėti 
su panele, našle ar gyvanašle, ne 
vyresne kaip 40 metų. Tautybė ir 
tikyba nesvarbu. Atsakysiu tik į 
rimtus laiškus. Aš esu 35 metų.

Mr. Grinorius,
115 Elgin St., 

Hamilton, Ont., fanada.

U
J. 
u 
• • 
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Juozas Musteikis. Tai, ga
lima sakvti, buvo vienas 
tikrųjų ir padoriausių lietu
vių katalikų Urugvajuje. Jis 
savo laiku čia pirmininkavo 
net keletai vietos lietuvių 
katalikų draugijų. Be to, 
buvo žmogus teisingas ir

scių.
Po audros išėjus Į mies

tą, matėsi ir išdaužytų lan
gų. Laimė, kad ta baisioji 
ledų audra neilgai truko ir 
didieji ledai krito ne tan
kiau kaip du Į dvi ketvirtai
nes pėdas. Vėliau smulkių 
ledų krito, bet tie jau nebu-'geras lietuvis, o reikalui iš- 
vo tiek pavojingi. Tai ant-jtikus netoleruodavo net ir 
ri ledai šią vasarą Brooks kunigų. Ir jeigu iš anks
apylinkėj.

Dabar dar kone kiekvie
ną dieną radijas praneša, 
kad tai vienoj, tai kitoj 
apylinkėj butą ledų.

Piutis šiemet bus gal dvi 
savaiti vėliau. Mat, pava
sari buvo daug lietaus, vė
liau tebuvo galima pasėti. 
Plausime apie rugsėjo pra
džią. Aš turiu galvoje Al
bertos provinciją, kurioj 
ūkininkai verčiasi kviečių 
ir gyvulių auginimu, o kai 
kurie ir pieno ukiu.

A. Vaisnis.

Lietuvių Dienos

Rugsėjo 5 ir 6 d. Hamil
tone rengiama didelė Ka
nados lietuvių šventė. Me
ninė ir sportinė programa 
bus labai Įvairi. Pasirodys 
ne tik atskirų miestų cho
rai, tautinių šokių šokėjai, 
bet ir pavieniai menininkai.

čiau čia buvusių kunigų ku
ris perdaug girtuokliavo, 
arba svetimas moteris kibi
no, tai velionis Juozas, su 
vietos vyskupija pasitaręs, 
tokius lietuvius kunigus iš
prašydavo iš Urugvajaus ir 
pasiųsdavo juos ten. iš kur 
jie čia atvykdavo.

Velionies Musteikio gy
venimas Urugvajuj nepavy
dėtinas. Nors ir taupus bu
vo, bet gyveno vargingai ir 
paskutines savo gyvenimo 
dienas praleido vienoje vie 
tos senelių prieglaudoje. O 
kaipo geras katalikas, gali
ma sakyti, visas savo sutau
pąs paliko visokiems barz
dotiems ir kitokiems kuni
gams. Gal velionis Mustei
kis ir bus ten laimingas po 
mirties, bet tie barzdylos 
yra kur kas laimingesni ir 
čia, šioje ašarų pakalnėje, 
nes jie nei sėja, nei aria, o

Kimba prie Tarybos
Iš Brocktono Lietuvių Ta

rybos narių teko girdėti, 
kad Kazimiero klubo atsto
vas Akstinas pranešė: jei 
“Keleivis” nenustos rašęs 
apie kleboną, tai Kazimie
ro klubas atšauks savo at
stovus iš Tarybos*; tą patį I ^o’ 
padarys ir Franklino klu
bas. Mat, klebonas mano, 
kad korespondencijas rašo 
žmonės, kurie Įeina i Tary 
bą.

Klebono ir Akstino nu
raminimui turiu pranešti, 
kad kartais ir aš parašau 
korespondencijas apie Įvai
rius Įvykius, bet Tarybai 
nepriklausau. Aš priklau
sau šv. Kazimiero parapi
jai. Jei Kazimiero ir Fran
klino klubų nariai negali 
dalyvauti ten, kur yra ko
respondentai, tai reikia už
drausti jiems priklausyti šv. 
Kazimiero parapijai ir eiti 
Į bažnyčią. Prie Tarybos 
nėra ko dėl to kibti.

Juokingi žmonės, kurie 
mano, kad tokiomis priemo
nėmis išgąsdins laikraščių 
korespondentus. Kas nori, 
kad apie jį *nebutų rašoma 
blogai, turi nedaryti blogai. 
Vagims, plėšikams, apgavi 
kams ir ir kitiems nusikal
tėliams irgi nepatinka, kad

ir pastatytieji namai. Jie 
kaštuos 32 milionus dolerių 
ir juose galės gyventi 
šeimynos, vadinasi, bus iš
tisas miestelis. Buto vidu
tinė nuoma bus $38.50 mė
nesiui.

Tokiuose namuose lei
džiama gyventi tik nepasi 
turinčioms šeimoms, jei per 
metus 5 asmenų šeima ne 
turi pajamų daugiau kaip 

"j$3,300. Kad tokių yra, ro
to paties New Yorko 

pavyzdys. Kai tokiuose na
muose pasiliuosuodavo bu
tas, tai norinčių jį gauti bu
vo dešimtis šeimų.

našle, kuri turi nedidelę farmų arti 
miesto ar kelio, vasarnamį ar šiaip 
kokį biznį ir kuriai reikalingas geras 
vyras ir .draugas. Aš negeriu ir
nerūkau. - JtaŠykit: Yj, <35)

"P. O. B«x 750,
Palatine Bridge, N. Y.

GAILIOS DILGELES
Dzūkijoje sakydavų, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzi'gėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų; akmeni

nes ligas, škorbutą. ir kraujo plū
dimų iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
zų ar arbatų. Svaras dilgėlių yra 
$2.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broad way 

South Boston 27. Mana.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEflA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRI KLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateit;,
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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NUOMŲ KLAUSIMAS 
BOSTONE

BENDRUOMENĖS
GEGUŽINĖ PAVYKO

Skundžiasi Nuomininkai, 
Skundžiasi Namų 

Savininkai
Pasibaigus ' federalinei 

nuomų kontrolei, šį reikalą 
.dabar turės tvarkvti pats 
Bo stono miestas. Yra 
sudaryta ir tam tikra nuo 
mų kontrolės
ton Rent 
kurios'dirtktor 
A. Reddam.

Jisai sako, kad kasdien 
i jo ofisą kreipiasi po kele
tą šimtų namų savininkų ir 
nuomininkų. Namų savi
ninkai prašo leidimo kelti ,
nuomą. Reddamo ofisas !unu,m- kuns ne 
duoda jiems tam tikras 
blankas išpildyti ir paskui 
jas grąžinti. Gi nuominin
kai kreipiasi su skundais, 
kad jų namų savininkai nie
ko netaiso, bet nuomas jau 
kelia.

Direktorius Reddam

| BOSTONAS ESĄS i BOSTONO SKAUTAI
SAUGIAUSIAS MIESTAS KVIEČIA STOVYKLON

Bet gyventojų apsaugos
'dėkoja už jai atsiųstas toto-priemonės vis bus didina- 
grafijas ir, jomis pasinau- mos, sako Bostono majoras 
dojusi, grąžino jas savinin
kams. Dabar ji dar prašo 
atsiųsti fotografinių nuo
traukų šių Lietuvos vietovių:
Babtai, Baisogala. Balbie
riškis, Balninkai. Bartinin
kai, Barzdai. Batakiai. Be- 

Biržai. Rubleliai,

Hynes ir civilinės apsaugos 
viršininkas Malone.

MOKSLO MUZĖJUI
DIDELIS PALIKIMASir A. L. Bendruomenės Bos

tono skyriaus komiteto
Brocktono Romuvos Parke kai. Barzdai. Batakiai. Be- Pulk. Colby, didelis ke 
rugpiučio 23 d. rengtoji gejtygala. Biržai. Rubleliai, liauninkas ir medžiotojas, 
gužinė pavyko. Gražios,!Būdvietis, Butkiškės, Butri- testamentu užrašė Bostono 
ijaunų ir senų amžiumi irmonys. mokslo muzėjui ne tik di
{skirtingų gyventų metų' Redakcija, pasinaudojusi 1.dėlę pinigų sumą, bet ir 

JaUiAmerikoj publikos susirin-!fotografijomis. tuoj jas,brangų retų ginklų, me-
įrankių. Knygų,džioklės 

nuotraukų ir

nuiia:? .-ii oie\eii> oih.e>iias 
bemokąs “šonkiai” groti 
kaip ir kitas melodijas. Se
nieji linksminosi kitokiais 
budais.

Irena Manomaitienė su 
daug aukš

tesnis už jo grotą instru
mentą, palinksmino akor- 
dionų balsais. Inž. Mano- 
maičiui pasišovus diriguoti,

ton 27.
JLzi vtlU \\ ei v . \ .
Mass.

PARSIDUODA 3 NAMAI

kt. rinkini.

Bos- Bostono Miesto Šeimininkų 
Kandidatai

MIESTO SUSISIEKIMO 
ĮSTAIGOS NUOSTOLIAI

Metropolitan Transit Au- 
thority- paskelbė, kad ji 
nuo kovo mėnesio pajėgė 
sumažinti išlaidas daugiau 
nei $530,000, bet vis dėlto

Rugsėjo 22 d. bus pa 
rinkti kandidatai, iš kurių 
lapkričio 3 d. rinksime mie- 
sto tarybos ir mokyklų vai
dybos narius. Pirmųjų pa 
iulyta 31, o reikalinga 18; 

antrųjų yra 17, o reikalinga 
10.

visa publika sutaitinai pri- liepos mėnesi turėta $780,
988 nuostolių. Siu metų i 
mėnesių bendras nuostolis 
—$4,765,976.

Įstaigos vadovybė rupin-
. .... įkartą jame tesimatė 20 vy- sis išlaidas dar mažinti. Ru-nuo laiko, iki jo Rent Con- v ~ ;A-trol Boaid pradės tuoJ1^’ bet Jų malonu buvO|den! tlklma'1 Paal=k«»- al 

skundus 
tyti.

ko, kad išeis’ dar apie mė-l

tarė akordiono melodijoms.
Bet svarbiausia progra

mos dalis buvo J. Gaidelio 
vyrų choras. Šį

Prezidentas
Kalbės

Eisenhoweris
Bostone

Sa įvedamas

ir peticijas svars-jne koncertams skirtoje sa
lėje, ir nevisa publika, ma
tyti, buvo linkusi dainomis 
gėrėtis. Reikėtų tik sustip- 

T> . ,............. i rinti chorą. Lauksime jo
pažadėto koncerto gaviko, kuris dėjosi nulio- * 

nierium” ir apgaudinėjo 
žmones. Jis turėjo ofisą
prie State Streeto ir vis ieš-jTeisininkai Suvažiavo

Į Bostoną Posėdin

‘Milionierius” Apgavikas

{klausytis , nors ir dainavo bus galima išsiversti nepa-
kėlus bilietų kainos.

Republikonai Sutaupė
Valstijai $12.600.000

Žem- is.

kodavo “partnerių” į “pel
ningą bizni.” Pavyzdžiui, 
vieną žmogų jis prikalbino 
dėtis su juo į daug žadanti 
garažo bizni Watertowne.
Jis pats ketino įdėti į tą biz
nį $5,000, o partneris tik 
$1,000, bet pelnas busiąs 
dalinamas lygiai. Kai tas 
vyras davė $1,000, “milio-( 
nierius” išnyko. PradėjusĮaukštų 
policijai jo ieškoti, paaiškė
jo, kad paskutinėmis dieno
mis jisai aynovė šitokiu bu
du keliolika

Gubernatorius Herter pa
skelbė, kad per pusę metų, 
kaip republikonai atsistojo 
prie valstijos iždo. buvo su 
taupyta • $12,600,000. Prie 
demokratų visada būdavo 
nedateklis.

Esą vilties ir daugiau su- 
taupyt, nes uždaroma daug

Rugsėjo 21 d. į Bostoną 
atvyks prezidentas Eisen- 
hovveris. Jis kalbės repub- 
likonų rengiamoj Boston 
Garden vakarienėj. Joje 
dalyvaus 5,000 svečių, kiek
vienas jų mokės po $100. 
Pelnas eis republikonų par
tijos rinkimų reikalams.

Bostono skautų vietinin- 
kija rugpiučio 28—rugsėjo 
6 d. stovyklaus netoli Cape 
Cod pakrantės, amerikiečių 
skautų Camp Child stovyk
loje. Ši stovykla turi gražų 
ežerėlį, laivelius ir daug pa 
logių bei praktiškų stovyk
lavimo priemonių. Joje yra 
medinių kabinų (trobelių). 
Bostoniškiai skautai šion 
stovyklon kviečia pastovyk- 
lauti ir kaimyninių apylin
kių skautus. O Darbo Die-

*■

nos savaitgaliui paatosto
gauti kviečiami visi skautų 
bičiuliai bei rėmėjai. Pui
ki proga praleisti kelias die
nas gamtoje skautų tarpe.

*Camp Child pasiekiama 
iš Bostono važiuojant pro 
Piymouthą—\Vhite Horse 
Beach iki Manomet kryžke
lės, kur reik sukti dešinėn ir 
dar pavažiuoti porą mylių. 
Autobusai iš Bostono nuve
ža tik iki Manomet.

Svečiai, kurie stovyklaus, 
prašomi iš anksto pranešti 
vyresn. skiltn. A. Banevi
čiui, 257 E St., So. Bostoif 
27, Mass. Tel. SO 8-5713. 
Bost. Skautų Vietininkija.

Nelygiai Įkainuoti Turtai

Vienas medinis, 3 šeimynų, 295 
W. 2nd St., So. Bostone. Kaina 
$3,500.

Du mūriniai, po 3 šeimynas. abu
du su maudynėmis, 295 ir 295-A \V. 
3rd St., So. Bostone. Kaina $9,500 
už abudu. Parsiduoda dėlto, kad 
savininkas serga ir negali prižiūrėt. 
Kreiptis į (34)

George Likus,
168 F St., So. Boston, Mass.

Reikalingas Butas
Kad butų 2 kambariai ir virtuvė. 

Pranešti šiuo adresu: 684 E. Fifth 
St,. So. Boston, Mass. (30)

Babenas Sugrįžo Barbernėn
Žinomas barberys Babenas jau su

grįžo iš ligoninės ir vėl dirba savo 
barbernėj, kuri randasi po No. 681 
E. Fifth St., ant kampo ?.l St,, So. 
Boston. * (36)

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA
Oflao Valandos: aao BUS 

k uoT U I

Nematytas Spanguolių 
Derlius

Cambridge’uje Parduoda
mas Meat Marketas

Mėsinė ir grosernė su visais 
įrengimais ir tavoru parduodama 
už $2,900. Yra 3 feros svarstyklės, 
10 pėdų šiokeisas, didelis šaldytu- 
vas-sandėlis. šaldytuvas aiskryniui 
laikyt, mašina mėsai raikyt, masina 
hamburgui malti, elektrinis šaldytu 
eas eoca-eolai ir yra kambarys žmo
gui miegot. Gali dirbti moteris ar 
vyras. Renda—$30 mėnesiui. Čia 
pat mokyklos ir visokių tautų baž
nyčios. Telefonuot: ELiot 4-3783, 
arba kreiptis asmeniškai: 574 Cam- 
bridge St., Cambridge, Mass. (34,

Išnuomuojamas Butas
Pigiai įšnuomuoju 4 kambarių bu

tą So. Bostone. 301 I) St. Pagei
daujama pora be vaikų ar trys s» 
augę. Kreiptis:
699 E. Fifth St., So. Boston 27, 
Mass., arba skambinti po 5 vai. 
vakaro SO 8-9076. (34)

PARDUODU NAMUS
A , . . Parduodamas 2*2 aukštų namasMaSSaChUSCttS komisio- gražioje vietoje Dorchesteryje. Pa-

n'pi iiK Hom-v F T nnir 'Janių ?10° i mėnesį ir puikus 6 kam-meilu, nemy r. lX)ng ibariu but^s savininkui. A u to mat i-
ko, kad daug nekilnojamu- h»s Šildymas, elektrinės virtuvės, . . 7 . ’jrražus sodas. Skambinti teiefonujų turtų yra neteisingai įkai- po 6 vai. vakaro: TAibot 5-7048. 
nuoti, todėl savininkai ne-1 
moka mokesčių tiek, kiek 
reikėtų (mokestis mokama

546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MABS. 

Tatefoaaa: SOUth Boctoa IBM

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langam*

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026
j

Dr. John Repshis
f LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir šventadieniai*:

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

DORCHESTER, MASS.

4rl. J. NAMAKSY
ESAL ĮSTATE « INSUBANCR

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
Kaa. «7 ORIOLE STUMT 

Wwt Rosbory,
Tel. PArkway 7-0402-M.

VVATKINS PRODUKTAM 
Reikalingi Agentainuo įkainuotos sumos). To

dėl visur turėtų būti. turtas 
perkainuotas.

Apie 60 
miestų ir miestelių savo
nuosavybes jau perkainavo.

Watkinso mentolinė kamparo raos- 
tis, Watkinso linimentas, \Vatkinso 
coconut aliejaus champoo. Kostuma- 

MaSSachuSettS r'ai. kuriems reikia šių produktų.
prašomi telefonuoti: TAibot _ 5-3x62, 
arba rašyt: H. J. Cammack, 77 Nep- 
onset Avė., Dorchester, Mass. (35)

Ar
setts

žinote, kad Massachu- 
valstija, ypač Capešeštadieni prasidėjo Ame= 

rikos teisininkų sąjungos
jubilėjinė konvencija, i ku- ,
ria iš įvairiu Amerikos n«eikalingų biurų n kom.-
kampu suvažiavo 6.000 tei- s,«’ kl"!ų demokratai bu- 

|vo pristeigę savo giminėms 
ir frentams, kad nieko ne
dirbdami galėtų imti rie
bias algas iš valstijos iždo. 
Pavyzdžiui, vietoj tokių ko
misijų buvo pritupdyta 80 
“komisior.ierių,” kurie per 
visą laiką nepagamino nei 
vieno raporto.

Herteris sako, kad išva
lius iš valstijos aparato vi- 

dykaduonius, ateinan- 
‘ ciais metais jau bus ealima

Cod sritis, daugiausia

teisėjų

spanguolių?
nematyto derliaus. 

Visoj Amerikoj tikimasi jų 
gauti 1,000,000 bačkų. 
Vien tik Massachusetts val
stijoj busią 640,000 bačkų.

gina 
tikimasi

Kviečiai

•* *177 11_I TY • J — I 11*1. -- u^««-,raSlro(Įe> }ęa€Į bai bįjv JVO
ŠiemetĮbuv0 peraukštai įvertintos, 

todėl teko mokesčius numa
žinti. Pavyzdžiui, Wash- 
ingtono miestely mokesčiai
buvo sumažinti nuo $57 iki•
$32 tūkstančiui vertybės.

PASAULIO LIETUVIU 
ŽINYNAS

sininkų—advokatų, 
ir tt.

Į konvenciją atvyko ir 
valdžios pareigūnų 

—v a 1 s t y b ė s sekretorius
Dulles, vyriausias prokuro
ras Brownell, aukščiausiojo 
teismo pirmininkas Vinson 
ir tt. Svečių tarpe via net 

LOWELLIO SLA KP. (Japonijos ir Anglijos aukš- 
RENGIA PIKNIKĄ* čiausiųjų teismų pirminin-

--------- jkai ir Kanados
Ateinanti sekmadieni, 30;pirmininkas.

lengvatikių.

rugpiučio d., Lovvellio SLA 
173 kuopa turės pikniką 
Pesliaku vasarnamv, South- 
side Camp, prie Little Is- 
land Pond, Pelham, N. H.

Spėjama, kad Bostone su ir mokesčius sumažinti.

Badaujantiems 
Iš Bostono Uosto

Daug Nesumokėtų Mokesčių

važiavusieji
$500,000.

paliks apie
Rado Pamesta Kūdiki

Kaip žinoma, milioną to
nų kviečių Amerika duoda 
Azijos badaujančioms vals
tybėms. Iš Bostono uosto 
jau išplaukė pirmasis lai 
vas, pasikrovęs 300,000 bu- 
šelių kviečių Pakistanui. 

MODERNUS VIŠTŲ ŪKIS

Vasaros atostogų metu nesi
leisk i kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa 
galba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai surasi 
lietuvių kolonijas. Įstaigas, orga
nizacijas ir atskirus veikėjus

. e iBe to, ŽINYNE rasite smulkiai 
Rašėme, kad federalinių išaiškintą naująjį Jungtinių 

mokesčių rinkimo įstaigos‘Amerikos Valstybių YValter 
Naujojoj Anglijoj lankys McCarren Imigracijos ir Pilie 
visus namus tikrindami, ar tybės Įstatymą, vizų gavimo 
visi yra raportavę valdžiai įvažiavimo procedūrą, 
savo pajamas. Tikrinimas P,ačiai ir suprantamai 
jau pradėtas ir per dvi die-'1* J- Ą- Valstybių mokyklų* * * # Izmrv įeinrvti
ni susekta daugiau nei 
$240,000 nesumokėtų 

įkesčių.

Tei. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LASOMUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas ,
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatg 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Lankėsi Bostone
Plieninės Užtvaros 

Chelsea Upę
Per

Uosto valdyba nori pada 
ryti per Chelsea upę plieni
nes užtvaras. Jų tikslas 
sulaikyti plaukiančią 
gančią alyvą ištikusio gais
ro atveju ir tuo budu ap
saugoti nuo gaisro paupio 
pastatus.

Dipukas Nuplaukė 7 Mylias

de-

Dr. Z. Makowski, lenkas 
dipukas, pereitą savaitę 
perplaukė 7 mylių pločio 
kanalą tarp Maitha’s Vine- 
vard ir Cape Cod. Pii-miau 
du vyrai prigėrė mėginda
mi tą kanalą perplaukti.
Advokatai Nuskuto Daktarą

Dr. Brunei le nesenai bu
vo nuteistas 4 metams kalė
jimo už nelegalę operaciją 
merginai. Gavęs kalėjimo, 
iisai iškėlė aikštėn, kad trys 
žymus Bostono advokatai 
išgavo iš jo $75,000, žadė
dami išgelbėti jį iš bėdos. 
Dabar valdžia tuos advoka
tus tardo.

Žurnalistas Jonas Leonas 
iš Clevelando lankėsi Bos
tone. Jis dirba geležinke
lyje, susisiekimas traukiniu 
jam nieko nekaštuoja, todėl 
jis išnaudoja savaitgalius 
kelionėms i įvairius dides
nius Amerikos miestus. Ap
lankė jis ir “Keleivio” re
dakciją.

Iš tolimųjų vakarų buvo 
atvykę T. Greviskas iš Bau- 
dette, Minn., ir J. Rasima- 
vičius iš Batavia, III., kurie 
atnaujino prenumeratą ir 
paliko aukų Maikio Tėvui.

Ištisą savaitę Bostone 
svečiavosi Anelė Liutkuvie- 
nė iš Bridgewater, Mass.

Teisininkės ir Divorsai

Pereitą savaitę So. Bos
tone, prie 181 Bo\ven St.. 
buvo rastas ant šaligatvio 
padėtas naujagimis kūdi
kis. Policija ieško motinos.

Paleidžia 650 Darbininku

Su vėliausiais įrengimais, 12 
mylių nuo Bostono, 6 kambarių Ra 
namas su aliejaus šilima, 
ninkai dėl 180<į> vištų. 8

t
visti- 

-tir puse, 
Dabar sta-1akrų žemės, sodas, 

tant trobesiai kainuotų apie 
$25.000. Greitam pardavimui 
kaina tik $16,800 arba geriau
sias pasiūlymas. Įnešti $5.000. 
Galima pirkti sykiu ir baldus 
už žema primokėjimą. Kreip- 

(35)
General Motors dirbtuve 

Framinghame sakosi turė-'kitės pas savininką: 
sianti laikinai atleisti iš! Frank Wiltrakis
darbo 650 žmonių. 372 Page St.. North Stoughton.

V. Gravitis - Foto Studija
106 Forest Hiils St.. Jaraaica Plain. M ass. Tel. JA 2-0II3

portretu nuotraukas trijų įvairių dydžių ir 

musų studijoje

Daro meniškas, retušuota- 
pavyzdinę nuotrauką 5x7 inc.
\’estuvių. susirinkimų, ar kitokiu erupiu nuotraukas darome 
arba vykstame fotografuoti į Jūsų nurodytas vietas.
T-oto-mėizėjarus išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atliekame senu nuotraukų '-rprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
Foto dailiai atliekami meniskai, ilgametę praktiką turinčių tos srities 
spacielistų. su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren
gimais.
įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus ir greitas patarnavimas.

Bostone susirinkusios i 
51-tą konvenciją moterys 
teisininkės pasisakė už sky
rybų įstatymo suvienodini
mą visoje Amerikoje. Kaip 
žinoma, dabar vienoj vals
tijoj galima labai greit per
siskirti, kitoj sunkiau. Dėl 
šito būna visokių painiavų, j

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

SUPER
MARKE

• Bei.

TIL 9 R.M.JT 251 DORCHESTER ST. 
L SOUTH BOSTON

ir 
rasite 

išaiskin-
sis

temą, kaip įsigyti specialybę ar 
patekti į pelningesnę profesiją 

mo"|Turėdami ŽINYNĄ jusite, kad 
(po ranka jums yra viso pasau- 

Tikrinimas bus tęsiamas jį0 lietuvių įstaigos, organizaci
jos, visuomenininkai, profeso- 
soriai, žurnalistai. rašytojai, 
įvairių religijų dvasininkai ir 
tt. Panašaus leidinio lietuvių 
kalboje 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 W. 83rd St., 
New York 24, N. Y. (32)

mėnuo po dvi dieni.

RADIO PROGRAMA

Tel. SO 8-2805
D.VKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieng

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadwav, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis Šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentbam St.. Dorchester 

Tel. CO 5-55454 

3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Roxburyje parsiduoda 3 šeimynų, 

5-6-6 kambarių namas, nepaprastai 
geram stovy. Savininkui telefonuo
kit angliškai: GA 7-8086 ir klauskit: 
Mr. Stepnoski. (37)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptiekti
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

r et. so 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengia m StoKus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” KcnDanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka. 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

□uo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirstėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė* 
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.




