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Rhee Pradėsiąs Karą, Jeigu 
Konferencija Nieko Neduos

JUNGTINIŲ TAUTŲ SUSIRINKIMAS NUSTATĖ 
TAIKOS KONFERENCIJĄ AMERIKOS PLANU

Bet Višinskis Sako, kad Tokia Konferencija Tikrai N< 
įvyks, o Gal ir Įvykti Negalės

Pereitą savaitę Amerikos 
laivas nuvežė Pietų Korėjai 
visokių reikmenų. Ta proga 
Pusano uoste buvo stuuoš- 
tos atatinkamos iškilmės, 
kuriose dalyvavo ir senato
rius Knotvland, mūsiškio 
Senato didžiumos vadas 
Šis Įvykis davė Pietų Korė

Amerikos Nuostoliai 
Per Antrąjį Karą
Antras pasaulinis karas 

pasibaigė 1945 metais, bet 
Amerikos nuostoliai per tą 
karą buvo galutinai suskai 
čiuoti tik dabar. Išleistas 

jos respublikos ‘prezidentui ^.abar Washingtono prane-
Rhee progos dar syki pa- slmas 5ako? kad armWJ, lr 
- -i i. - • . 'armijos aviacijoj per tą ka

rą Amerika turėjo apie 10,-
reikšti karingą savo nusista
tymą prieš komunistus. .

“Jei taikos konferencija
420,000 žmonių, iš kurii, 
buvo 936,259 užmuštų ir su-

mums nieko neduos,” pa- žeistų.
reiškė jisai, “tai mes žy- Be to, laivynas turėjo 
giuosime i šiaurę.” 1100,392 nuostolių, iš to
...... x . .. skaičiaus 36,950 užmuštų irŽygiuot. . šiaurę, tai reis-jgg 71g buv0 

kia atnaujinti karą pnes ko- sužeista ,ajvyn0
munistus. Rhee jau ne kar
tą yra pasakęs ir nuolatos 
vis kartoja, kad Korėja turi 
būt suvienyta. Amerika jam 
yra pusiau lupų prižadėjusi 
tatai padalyti taikos konfe
rencijoj. Rhee sutinka lauk
ti 90 dienu. Jeigu per tą 
laikotarpi Korėja nebus su
vienyta, Rhee grasina at
naujinti karą.

z
Bet nėra jokios vilties, 

kad taikos konferencijoj 
komunistai sutiktų pasi
traukti iš Šiaurės Korėjos 
ir užleisti ją prezidentui 
Rhee. Visų pirma. Jungti
nių Tautų seimas New Yor
ke pereitą savaitę priėmė 
taikos konferencijai Ameri
kos planą, pagal kurį Indija 
negalės busimoj konferen
cijoj dalyvauti, o Sovietų 
Rusija galės dalyvauti tik 
tai kaip Jungtinių Tautu or 
ganizacijos priešas, jeigu 
komunistai norės ją turėti 
savo pusėj. Todėl Višinskis 
ir pasakė, kad šitaip sutvar
kyta konferencija neturės 
pasisekimo, o gal ir iš viso 
ji nesusirinks, nes Kinija 
ir Šiaurės Korėja gali atsi
sakyti joje dalyvauti.

Jeigu ta konferencija ir 
susirinktų, vistiek neišrodo, 
kad ji galėtų duoti prezi
dentui Rhee suvienytą Ko
rėją. O jeigu ji to neduos, 
karas galės užsiliepsnoti iš 
naujo.

Bostonas Didžiausias
Tyrinėjimų Centras

Bostonas iš seno yra žy 
mus mokslo centras. Šian 
dien Harvardo ir Bostono 
universitetai ir Massachu
setts Technologijos Institu
tas yra žymiausi ne tik 
Amerikoj, bet ir visame pa
saulyje Įvairių mokslo tyri- 
rinėjimų centras. Čia gal 
kasdien gimsta kuri nors 
nauja mintis, kurios vaisius 
mes paprastieji kartais ne- 
g. ?itai pajuntame.
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Iš viso per tą karą buvo 
291,557 Amerikos vyrai už
mušti ir 833,812 sužeistų. 
Viso labo 1,125,369 nuken
tėjusių.

Kiek tas karas kainavo 
Amerikai pinigais ir turtais, 
kol kas dar nėra paskelbta.

DIDŽIAUSIAS ŽEMĖS 
SAVININKAS

Bostono miesto Real Es- 
tate Commission yra di
džiausias nekilnojamojo 
turto savininkas. Ji turi 
daugiau kaip 4,000 žemės 
sklypų. Ta Įstaiga buvo 
Įkurta 1943 metais; tada ji 
turėjo savo žinioje 3,000 
sklypų. Tai vis tokie tur
tai, kurių savininkai nemo
kėjo mokesčių ir dėlto jie 
buvo paimti. Miestas da
bar ne tik negauna mokes
čių. bet jis. dar turi išlaidų 
juos valdydamas. Tie skly
pai turėtų būti parduoti; 
pirkusieji galėtų juos tin
kamai naudoti.

ŽIAURI ŽMOGŽUDYSTĖ

Bostono priemiesty Som- 
ervillėj pereitą savaitę įvy
ko šiurpi žmogžudystė. 
Mergina vardu Mildred 
McDonald sušaudė ir pas
kui peiliu subadė 14 metų 
mergaitę, Mary DiRocco. 
Tragdijos priežastis buvo 
tokia: žudikė mylėjo nužu
dytosios brolį, bet tas vedė 
kitą merginą. Nušautoji 
pradėjo McDonaldaitę er
zinti, kad jos brolis gavo 
daug geresnę merginą. Ir 
dėl to McDonaldaitę pasta 
rąją nužudė.

LENKIJOJ NERAMU

Vėliausios žinios sako, 
kad Lenkijoj vėl prasidėjo 
smarkus bruzdėjimas prieš 
Romiu.istų valdžią.

ATSIVERTl’SIEJI ’ERSIVERTfiLIAP

Paimtus karo nelaisvėn amerikiečius Korėjoj komunistai mėgino palenkti savo pu
sėn. Buvo įsteigtos tam tikros mokyklos ir buvo duodamos pamokos, kuriose buvo 
girtaHUfcs komunizmas, o kritikuojamas Amerikos kapitalizmas. Ir kai kurie amerie- 
kiečių buvo jau persivertę komunistų pus a. bet vėliau atsivertė ir grįžta namo. ši 
nuotrauka parodo būrį tokių atsivertėlių jau išlipant iš orlaivio New Yorke. Bet vis 
dėlto sakoma, kad apie 400 suagituotų amerikiečių atsisako grįžti.

Miškus 
Nuo Ugnies

Agrikultūros Departa- 
kusi nepaprastos sesijos,'mentas numato šiemet di-

Žodžiais Laimėta,
Bet Kas Toliau?

Tautų Sąjunga, susirin-

dvi savaiti ginčijosi, kas tu
ri dalyvauti konferencijoj, 
kuri spręs Korėjos taikos 
sąlygas. Rodos, paprastas 
klausimas, kurį gali kiek
vienas atsakyti: tik tos vals-

delių nuostolių miškams 
nuo gaisrų; ypač tas pavo
jus esąs didelis kalnuotose 
vietose, kur miškai labai iš
džiuvę.

Miškų gaisrai kyla daž-
tybės, kurios dalyvavo kare. niausią dėl žmonių neatsar- 
Taip samprotavo Amerika, gurno su ugnimi. Gaisrą ga- 
bet toli gražu ne tokios Ii sukelti numesta cigaretė,
nuomonės buvo kai kurios 
kitos valstybės, net Ameri
kos talkininkai, jau nekal
bant apie Sovietų Sąjungą.

Sovietų Sąjungos atstovas 
Višinskis siūlė net tokias 
valstybes, kaip Lenkija, 
Čekoslovakija, Indija. Vi 
šinskio pasiūlymas lengvai 
buvo atmestas, bet dėl Indi
jos daug burnų aušinta. Ji 
prie karo neprisidėjo, todėl 
Amerika ir sakė, kad ji ne
turi toj konferencijoj daly
vauti. Ji mielai bus priim
ta. kai vėliau, susitarus dėl 
taikos Korėjoj,, bus sukvies
ta kita konferencija bend
riems taikos klausimams 
Azijoj svarstyti.

Galų gale laimėjo Ame
rikos nusistatymas. Konfe
rencijoj dalyvaus tik karia
vusios valstybės. Sovietų 
Sąjunga irgi galės dalyvau
ti, bet tik priešų, t. y., ko
munistų pusėje, jei ją pa
kvies raudonoji Kinija ar 
Šiaurės Korėja.

Konferencija susirinks 
spalių mėnesį Ženevoj, 
Šveicarijoje.

Višinskis, žinoma, labai 
nepatenkintas tuo nutarimu 
ir lyg grasindamas pasakė, 
kad toks nutarimas dar la
biau pasunkins busiančioje 
konferencijoje pasiekti tai
kų susitarimą.

Nėra abejonės, kad So
vietams nerupi taika, ir jie 
visą laiką kaišios pagalius 
Į degančią ugnį.

arba degtukas. Todėl de
partamentas duoda žmo
nėms tokių patarimų:

Išrūkęs cigaretę ar ciga
rą, nemesk nuorūkos miške 
pirma jos neužgesinęs, bet 
įspausk ją bato kulnimi į 
žemę, gerai sutrink ir už
kask ant jos palaidos že 
mės.

Užsirūkęs cigaretę, deg
tuką užgesink tokiu pat bu
du.

Ir nemėtyk degančių nuo
rūkų ar degtukų iš automo- 
biliaus lango, bet Įdėk Į pe
leninę, kuri yra beveik kož 
name automobiliuje.

Amerika turi 639,000,000 
akrų valstybinių ir privati
nių miškų, bet dėl žmonių 
neatsargumo gaisrai kasmet 
sunaikina to turto už milio
nus dolerių. Tai yra dideli 
nuostoliai bizniui, pramo
nei. farmeriams ir net dar
bininkams. kurie gyvena iš 
miškų pramonės. Pagaliau, 
be miško medžiagos ir men- 
kiausię namelio nepastaty 
si.

Sprausminis Lėktuvą*
Kelia Baisu Trenksmą

Kai toks lėktuvas skrido 
per New Yorko vidurį, tai 
pasigirdo trenksmas, lyg 
kas miestą sprogdintų. Tai 
buvo ne sprogimas. Jis ki
lo iš sprausminio lėktuvo, 
kuris skrido greičiau negu 
garsas.

Prancūzai Atsisako Dėtis 
Prie Armijos Europai Ginti

PRIE TOKIOS ARMIJOS TURĖTŲ BŪT PRIIMTA 
VOKIETIJĄ BET APSIGINKLAVUSI 

VOKIETIJA BUTŲ PAVOJUS

Kiti Amerikos Talkininkai irgi Bijosi Karo; Jie Tiki, kad 
su Rusija Galima Susitaikyt

KOMUNISTŲ MOKSLAS 
REIŠKIA JUODAS AKIS

Belaisviai Pažino 
Policinę Valstybę

Korėjos kare patekusių 
komunistų nelaisvę jau grą
žintas didokas būrys; vien 
amerikiečių grąžinta per 
2,000 karių; dalis jų jau 
pasiekė ir savokraštą.

Daug visokių baisių da
lykų jie pasakoja.

Visi jie sako, kad būda 
mi nelaisvėje norėję tokios 
spygliuotų vielų tvoros, ku 
ri atitvertų nuo jų komu 
nistus, kad jie butų galėję 
pabūti vieni, be baimės 
kad juos kas seka, nes žino
jo, kad ir jų pačių tarpe yra 
silpnesnės valios draugų 
kurie pasidavė komunistu 
propagandai ir šnipinėja 
saviškius.

Staiga naktį jie būdavo 
pažadinami ir kuris nors iš
vedamas, ir apie jį niekas 
daugiau nieko negirdėjo 
Naktį kiekvienas laukė, ke 
no eilė bus dabar.

Komunistai elgėsi su jais 
kaip su vaikais, kartojo 
tuos pačius dalykus kas 
dien: “kapitalistai,” “impe 
rialistai,” “karo kurstyto 
jai” ir tt. Vertė rašyti sa 
ve kaltinančius pareiški 
mus kad ir tokio turinio 
“Aš nusikaltau pavogęs 
malkų iš valgyklos. Tai bu 
vo dalis imperialistinės kon 
spiracijoe vogti maistą. A 
gailiuos tą padaręs ir paža 
du daugiau nieko neimti

Jie suprato, kad nors ir 
kvaili buvo komunistų “pa 
mokslai,” bet kai jie karto 
jami diena iš dienos, tai 
žmogaus galvojimas su 
stingsta, jis pradeda pasi 
duoti Įkalbamas.

žodžiu, jie pažino, kas 
yra policinė komunistinė 
valstybė.

Nelaisvėn patekusiems 
Amerikos kareiviams Kore- 
. oj komunistai stengėsi 
kalbėti komunizmą. Ir kai 
(urie pasidavė radonajam 
“mokslui.” Tokie vadinasi 
jau “progresyviais.” Bet 
cai pereitą savaitę į San 
Francisco uostą atėjo laivas 
su keliais šimtais buvusių 
<aro belaisvių, tai šeši jų 
tarpe turėjo apdaužytas no
sis, pajuodavusias akis. Pa
sirodo, kad tai buvo “pro- 
gresistai,” pasidavę komu 
nizmo mokslui. Laive jie 
bandė ir kitus išmokinti to 
“mokslo,” ir todėl gavo 
juodas akis.

ATOMINIAI GINKLAI 1 
| VOKIETIJĄ

Netrukus Į Vokietiją bus 
pasiųsti 6 batalionai gink
luoti atominiais ginklais 
Kol kas tie pabūklai gali 
šauti 20 mylių, bet tikimasi 
netrukus jais pasiekti 40 
mylių.

-------------- ---------------------------------------------------l

Daugiau Maisto Vokiečiams

Vakarų Berlyne yra Įsteig 
ta 14 punktų, kuriuose yra 
nemokamai dalinamas 
Amerikos maistas alka
niems vokiečiams iš komu
nistų valdomo Rytų Berly
no. Išadalinta jau 7,700,- 
000 paketų ir Amerika 
siunčia dar daugiau.

Rusijoje Diplomuoti 
Siuvėjai

Reuterio žinių agentūra 
praneša iš Paryžiaus, kad 
greitu laiku kiekvienam 
Amerikos senatoriui busiąs 
atsiųstas paštu pamfletas, 
aiškinantis, kodėl Prancūzi
jos parlamentarai yra prie
šingi Europos Armijos su
tarčiai.

Tą pamfletą išleidęss ir
Tą pamfletą išleidęs ir 

Krašto Apsaugos Komite
tas, ir ji esą pasirašę 200 
valstybės seimo ir senato 
narių.

Prie kiekvieno pamfleto, 
siunčiamo Amerikos sena
toriams, esąs pridėtas Pran
cūzijos parlamento nario, 
Pierre Andre, pasirašytas 
šitokio turinio laiškas:

‘Brangus Senatoriau: 
Mes, kurie ginam bendrus 
Atlanto Pakto alijantų rei
kalus, atmetam Europos Ar
mija, kuri padarytu iš V o- 
kietijos vyraujančią karo 
jėgą Europoj. Daug kalba
ma apie vokiečių pajėgumą, 
bet iki šiol tas pajėgumas 
davė keturis metus Pirmojo 
Pasaulinio Karo, šešis me
tus Antrojo Pasaulinio Ka
ro, atskirą Vokietijos sutar
ti su Rusija 1917 metais 
Brest-Litovske, 1920 metų 
Rusų-Vokiečiu sutarti Ra- 
nolloj, ir 1939 metų Rusų- 
Vokiečių karo sąjungą.

“Kaip jv», taip ir mes 
esam priešingi komuniz
mui : mes tačiau nemanom, 
kad apginkluojant valstvbe, 
kuri per 25 metus sukėlė du 
pasauliniu karu, galima bu
tu užtikrinti pasauliui tai- 
ką.”

Leningrado universitete 
įvestos siuvimo ir mezgimo 
paskaitos. Vadinasi, bus 
universiteto diplomuoti siu
vėjai, mezgėjai. Tik bėda, 
kad ten nėra medžiagų iš 
ko siūti, o jei jie ir gaus jų, 
tai, aišku, siųs ne darbinin 
kams, bet komisarams.

DAKTARAI PERDAUG 
LUPA

Pagimdė 6 Vaikus

Meksikoj jauna motina 
pagimdė 6 vaikus.

NELAIKYKIT PINIGŲ 
NAMUOSE

Visi išmintingi žmonės
šiandien pinigus laiko tam 
tikrose Įstaigose — patiki
muose bankuose; bet dar 
pasitaiko ir tokių, kurie te
belaiko juos savo kojinėse.

Štai, New Yorko siuvėjas 
Alashaian, sutaupęs per il
gus metus net kelias dešim
tis tūkstančių dolerių, laikė 
prie savęs dieną siuvykloje, 
o naktį namuose vaikų ve 
žirnelyje.

Jis pasisamdė padėjėją, 
kuris pastebėjo, kur šeimi
ninkas laiko savo pinigus, 
ir po kurio laiko dingo tas 
padėjėjas ir dingo pinigai.

Worcesteryje leidžiamas 
daktaru laikraštis “Medical 
News” kritikuoja tulus dak
tarus, kurie perdaug skuta 
savo ligonius, ypač lupami 
tie, kurie turi Blue Shield 
apdrauda.

RUSAI NENORI TAIKOS

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija dar kartą pasiūlė So
vietų Sąjungai tuoj susi 
rinkti ir išspręsti Austrijos 
taikos sutarties klausimą, 
bet Sovietų Sąjungą ir šį 
kartą tą pasiūlymą atmetė.

Dideli Streikai

Sustreikavo 27,000 Akro- 
no gumos fabrikų darbinin
ku. Streikuoja taipgi per 
50.000 Southuestem Bell 
Telephone bendrovės kelių 
valstijų (Indiana. Missouri. 
Kansas. Oklahoma ir kt.) 
tarnautojų.
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LIETUVOS BYLA PRIEŠ SOVIETUS 
JAU EINA

Kon grės manas Kersten Išvyko Europon

Jis ten išvyko rinkti medžiagą Pabaltijo pagrobimo 
tyrinėjimui. Jei jis ten suras svarbių tai bylai liudininkų 
(o tokių ten be abejonės yra), tai jis gal prašys Kongresą 
pakeisti nutarimą ir leisti komisijai vykti tyrinėjimų da
ryti ir į Europą. Kol kas yra nutarta tyrinėjimą daryti 
tik Amerikoj.

Jo kelionė svarbi ir kitu atžvilgiu. Jis juk susitiks 
Europoje daug svarbių valstybės vyrų ir atkreips jų dė 
mesi į tai, kad Amerika yra susirupinusi ištirti pagrobi
mą tų kraštų, kuriuos kiti yra linkę lengva širdimi “į nuo
stolius nurašyti.” Tai bus gera Lietuvos laisvinimo pa
stangoms propaganda.

Su Kerstenu kartu išvažiavo ir Lietuvių Informacijos 
Centro vedėja Kižytė.

Ryšium su tais pačiais reikalais, rugpiučio- 29 d. 
New Yorke buvo sušaukta Amerikos Lietuvių Tarybos 
veikėjų konferencija, kurioje dalyvavo Lietuvos Laisvės 
Komitetas ir Lietuvos Pasiuntinybė. Tartasi apie tai, 
kaip sudaryti prie Kersteno komiteto lietuvių skyrių ir 
kaip organizuoti Sovietų Rusijos smurto liudininkus, ku
rie dabar gyvena Amerikoje.

Lietuvių byla prieš Rusijos smurtą turi būt paremta 
nesugriaunamais faktais.

aukos kraijo bankui

Raudonojo Kryžiaus slaugė. Jennie Vodopovie, rodo laivy
no kapitonui Piekeringui. kiek iš parries paaukoto kraujo 
galima gauti plazmos ir gamos globulino. Gama-globuli 
nas apsaugoja nuo “polio“ ligos. Tokie kraujo produktai 
dedami j vadinamąjį "kraujo banką.“

įdirbąs ir džiaugiąsis gyve
nimu. ,

Vadinasi, “supuvusioje, 
skurdo ir priespaudos sąly
tyje,” Amerikoje, “Vilnies 
“t rentai” gyvena kaip ro
juje. Dabar aišku, kodėl 
nei vienas jų nenori važiuo
ti i Maskvos “rojų.”

AR NE HITLERIŠKA ELGSENA? Ap z v a I

g a

NEPAVYDĖKIME JIEMS

“Keleivis” jau ne kartą yra rašęs, kad buvęs Lietu
vos atstovas Italijai Lozoraitis kažkur ir kažkada pasira
šytais vadinamaisiais “Kybartų aktais” nešiojasi kaip 
katė su pūsle ir savinasi teisių, kulių jis negali turėti ir 
kurių jam demokratinė lietuvių visuomenė nepripažįsta.

Dėl tos priežasties jis negali susitarti bendro darbo 
klausimais ir su VLIK'u.

ELTA nesenai paskelbė pasikalbėjimą su VLIK’o 
pirmininku M. Krupavičium, kuriame plačiai išdėstytas 
VLIK’o pasitarimas su Lozoraičiu naujų atstovų skyrimo 
klausimu.

Pasirodo, jog 1946 metais Berne buvę tuo klausimu 
susitarta, kad atstovus skilia Lozoraitis, susitaręs su 
VLIK’u; bet dabar Lozoraitis tą susitarimą vadina “at
gyvenusia filosofija,” atseit, pasenusia galvosena ir ta
ria tik jis vienas tėtulis teisę atstovus skirtu VLIK’as, 
jo supratimu, neturi teisės i tą reikalą kištis. Lozoraitis 
tik sutinka jam pranešti, ką skiria, bet i jokias VLIK’o 
pastabas jis neturįs reikalo kreipti dėmesio. Vadinasi, 
jokio bendradarbiavimo tuo klausimu. Tik “byt po se 
mu”—taip turi būt.

Ar Hitlerio ir Stalino atstovai kitaip “bendradar
biauja” su kitais?

Teisingai VLIK’o pirmininkas sako, kad Lietuva 
nežus arba nebus išlaisvinta nuo to, ar atstovus skirs Lo
zoraitis ar VLIK’a’s, bet suderinę visų veiksnių veiklą 
galėtume sparčiau dirbti Lietuvos išlaisvinimo darbą 
Lozoraitis gi mano, kad tik jis yra “Dievo sutvertas” ši
tam reikalui.

URVAI PO LIETUVYBĖS 
PAGRINDAIS

Tokio vardo straipsnį ra
šo Brazilijos visuomenės 
darbuotojas Simas Bakšys 
Sao Paulo leidžiamame “Ži
nių” laikraštyje. Jis skun
džiasi ne tik dėl to, kad vie
tos lietuviai apsnūdę, tin
gus, abejingi visuomenės 
reikalams, kad organizaci
jos merdi, lietuvių mokyk
los apleistos, bet ir dėl baž
nyčios nelietuviškumo. Esą:

“Grįžkime prie bažnyčios. 
Prie tautinių kultūrinių Įstai
gų priskyriau ir ją. Juk len
kai per katalikų bažnyčią su
lenkino pusę Lietuvos. Mums 
tokios pastangos svetimos, 
bet svetur musų bažnyčios 

mums turi buti ir musų tauti
nės mokyklos, kur ne tik sė

džių irgi turime. Bet čia 
jau su tuo apsiprasta, kad 
kiekvienai bažnyčiai pir
mon galvon rupi ne tauti
niai reikalai, ir kad bažny
čių tikrieji šeimininkai yra 
ne kunigai, bet jų bosai 
vyskupai, kuriems parapie- 
čių tautiniai reikalai yra vi
siškai svetimi.

“VILNIAI” AMERIKA 
TAPO ROJUM?

Komunistų spauda dažnai 
rašo apie milionus žmonių 
Amerikoj badaujančių, lūš
nose gyvenančių, žodžiu, 
skurde paskendusį kraštą, 
kuriame tik saujelė turtuo
liu gerai tegyvena.

Bet “Vilnis” (Nr. 199)

Vokieti j a Did ei iu Į vy kiu 
Išvakarėse

Rugsėjo 6 d. Vakarų Vo-’rinkimų vadovaus Dr. Ade- 
kietija rinks savo parla-įnauer ar Ollenhauer, ar abu 
mentą (Bundestag). Pas-Įkartu, sužinosime po savai- 
kutiniajame parlamente bu- tės.
vo krikščionių demokratų *

“Sandara rašo, kad lat-.151, socialdemokratų 139, Antras vokiečius jaudi- 
viai ir estai nedaug tepadė- demokratų 54 ir įvairių ki- nantis įvykis, tai Maskvos 
jo Kersteno rezoliucijai jų partijų 74 atstovai; viso’staigus pasiūlymas sudary- 
pravesti, bet jie— —421. Naujame parlamen-'ti iš Vakarų ir Rytų \ okie-

ten bus 484 atstovai. Įtijų bendrą vyriausybę, ku-
Kas laimės rinkimus, do-M įvykdytų bendrus rinki- 

mina ne tik pačius vokie-,mut; ruoštųsi taikos dery- 
čius. Vakarų Vokietija jidijboms, kurios turėtų įvykti
Europoje yra didelė ir stip-Įp*  ̂’ 6 mėnesius, 
ri valstybė ir be jos nėra] Niekas Vakaruose neabe- 
įmanoma pastoti kelią ko-jj°Ja» kad Maskva tą daro 

Mes, kur galima, bendrą munizmo bangai. Jei ko-’nor^ama paveikti Vakarų 
viso Pabaltijo reikalą sten-mUnistai paklupdytų Vaka- Vokietiios rinkimus. Ji 
giamės bendrai kelti. Mu- ,-y Vokietiją, tai ir visa Eu-
sų broliai kartais yra linkę 10pa tuoj atsiklauptų prieš 
vieni pasišauti ir kitų darbu jU05,
pasididžiuoti. Tai, žinoma,’ p0 kar0 Vakarų Vokieti- 
nebroliška. Galėjo latviai jos vairą laiko krikščionys 
ir šį kartą siūlymus daryda-' demokratai, padedami 
mi su kitais pasitarti; bet smu]kesnjy demokratinių 
gerai, jei ir vieni įteikė iš- partijų. Vyriausybės prie- 
mintingų pasiūlymų. Ga- ky stOvi Adenauer.
Įėjome ir mes buti pirmieji
gerais pasiūlymais. Bet tas 
pirmumas čia nesvarbu.

Jugoslavijoje Nėra 
Tikros Demokratijos

“pirmieji pasiskubino Įteikti 
Kersteno komitetui Įvairiau
sių pasiūlymų ir jau Įpiršo 
filmą, kuri bus rodoma iš 
įvairių televizijos stočių. Aiš
ku, toje filmoje figūruos tik
tai Latvija.”

Stipriausia opozicijos par
tija yra socialdemokratai. 
Jiems po karp vadovavo Dr. 
K. Schumacher, o jam mi
rus, dabar vadovauja E. (Jl- 
lenhauer.

Socialdemokratai peikia

Vokietijos 
galvoja taip: tegu mato vo
kietis, kuris visų Maskvos 
gudrybių dar negali supras
ti, kad mes esame sukalba
mi ir norime Vokietijai ge
ra. Jus nebalsuokite už 
tuos, kurie yra prieš mus.

Maskva turi ir kitą tiks
lą. Ji nori dar labiau su
skaldyti Vakarus.

Vakarai betgi supranta, 
kuo tas pasiūlymas kvepia, 
ir jie jį atmes. Jei priimti 
Maskvos pasiūlymą,-tai Ry
tų Vokietija, būdama tik 
trečdalis visos Vokietijos,Anglu darbiečių vadas A., ., , x . . . , , . . , x

Attlee net dvi savaiti išbu> Uk V?.?“8’ .,r uzSĮe-T>endroj vyriausybėj turėtų
vo Jugoslavijoje. Jo tikslas"“ P 8’ k,?n%. .VedaįpUSę at8 ov* dl but« P.1"
u___ :x__rr.-4„ knkscionys demokratai. Jie pažinta lygi Vakarų \ okie-buvo pažinti iš 
valdžios tvarką.

arti Tito

AR BUS ŠERMENYS?
Mes jau rašėme “Keleivy,” kad tarptautinėj politi

koj laukiama sprogimo. Tada išrodė, kad sprogti galės 
vienas iš dviejų: arba Amerikos prestyžas, arba ruošia
ma taikos konferencija Korėjai.

Šiandien gi išrodo, kad priešingi interesai gali su- 
sprogdyt ne tiktai taikos konferenciją, bet ir visą Jung
tinių Tautų organizaciją gali palaidot.

Susikirtimas Įvyko dėl Indijos: ar ji gali dalyvauti 
taikos konferencijoj kaip Jungtinių Tautų atstovė, ar ne? 
Amerika griežtai nusistatė, kad NE! Gi Rusija sako, 
kad Indija gali ir turi toj konferencijoj dalyvauti

Einant šituo klausimu ginčams, Maskvos atstovas 
Višinskis drėbė Amerikos atstovui Lodge’ui šitokį įžei
dimą:

“Jus čia turit reikalo ne su tokiais žmonėmis, kuriems 
galėtumėt diktuoti pavergimo ir paklusnumo sąlygas.... 
Jus karo nelaimėjo!.” ,

Vienas Bostono dienraščių sako, kad tai skamba 
tartum žiauraus pergalėtojo panieka nugalėtajam. Kitas 
gi mano, kad Višinskio žodžiai skamba lyg šermenų ora
torija Jungtinių Tautų organizacijai.

Ir iš tikro, atmosfera atsiduoda šermenimis.
Kai Višinskis atakavo Ameriką New Yorke, tai mu

sų užsienio politikos vadas Dulles kalbėjo teisininkų kon
vencijoj Bostone. Ir jis čia pripažino, kad Jungtinių 
Tautų organizacija jau atgyveno savo dienas. Amerika 
reikalausianti, kad Jungtinių Tautų sąjunga butų peror
ganizuota. Ji turi būt pritaikyta prie atominio amžiaus 
ir be “veto” galios. 1 ,

Bet daugelis mano, kad pradėjus tą klastingų sava
naudžių konglamoratą taisyti, jis bus visai palaidotas, 
kaip buvo Tautų Lyga.

Balsuojant Indijos klausimą, prieš Ameriką balsavo 
27 valstybės su 550,000,000 gyventojų; gi su Amerika 
balsavo tik 21 valstybė su 260,000,000 gyventojų. Tai 
yra skaudus moralis smūgis Dėdei Šamui, kuris visus 
tuos ubagus maitina ir ginkluoja. Labai galimas daik
tas, kad ir komunistų Kinija bus priimta į Jungtinių Tau-

neapsižiurėjusi pasakė, kad 
nieji atkardina rožančių, bet jvįsa tas yra melas. Štai, 

pasiskaitykite, ką rašo jos 
korespondentas S. Vėšys iš 
kelionės po rytines valsti-
J et S. -e. ,

Jis atvyko į Montello, 
Mass., ir aplankęs savo 
“frentus” ’rašo:

“Pavyzdžiui paimkime Jus
tino Mickevičiaus sodybą. Jo 
ne tik rezidencija puošni, bet 
ir sodas didelis; pilnas viso
kių vaisingų medžių, pušų ir 
eglių, atrodo kaip parkas.

“Na. ten jiedu su žmona 
be darbo ‘retired’ gyvendami 
turi daug gražaus užsiėmimo 
prižiūrėti tą sodybą ir kaip 
rojuje Adomui su Ieva gy
venti ir džiaugtis gyvenimu.

“Arba Alfonso Skirmento- 
sodyba. Graži, moderniška 

To tikėtasi, o iš tikrųjų, rezidencija atrodo kaip par-

kur bent melstis lietuviškai | 
turi būt išmokomi lietuvių 
vaikai.

“Argentinos laikraščiuose 
skaitome, kad ten statoma 
jau antra lietuvių bažnyčia. 
Tėvas Bružikas. S.J., ameri
kiečių spaudoje skelbia, kad 
Urugvajuje organizuojama 
tautinė lietuvių parapija. To
kios parapijos organizuoja
mos ir prie Argentinoje sta
tomų bažnyčių. . . . Bet
mums, Brazilijos lietuviams, 
jos primena tik liūdną iš mu
sų pastatytos bažnyčios isto
riją. Juk kada buvo deda
mos aukos, kada buvo stato
ma musų bažnyčia V. Zelino- 
je, ir mes tikėjome, kad ji 
bus musų kolonijos, musų 
tautinės parapijos bažnyčia.“

pasak Bakšį, per kelioliką 
metų klebonaujant kun. P. 
Ragažinskui sunyko net lie
tuviškos parapijos mintis, 
net vaikai nemokinami lie
tuviškai poterių. Jis nuro
do lenkų pavyzdi, kurie ir 
be savo statytos bažnyčios 
puikiai susitvarkė: prisi
glaudė kitoj bažnyčioj, 
įrengė joje tikrai lenkišką 
altorių, o prie bažnyčios 
esančioje salėje turi vietos 
savo susirinkimams ir pa
rengimams.

Amerikoj tokių pavyz-

ikaltina Adenauerį, kad jis
Jugoslavų' laikraštinin- Pa!ldr8ta darbo ZmOnių ,ei- 

kams Attlee paoasakojo sa.jkalus lr vlsa,s Poka,'inl° gy
vo įspūdžius. Jei čia nebu-l Y.enlm0 sunkenybes suver
tų vienos partijos valdžia,icla.ant silpnesniųjų žmomu 
tai Jugoslaviją galima butų! PeclP; ,J,e kalt,na Aude‘ 
pavadFnti tikra demokrati-,nauer!’ kam ,dar.. nesV 
ja. Jam atrodo, kad Jugo- lun«f v.lsos. Y^tijos ir
siavija linkusi bendradar-lne.,?kovoJ«9 ,įal t.,kros T 
barbiauti su Vakarų valsty-’ pnkuusomynes jau puota 
bėmis ir demokratinių ^Vakarams į glebj ir si^insa 
eialistų partijomis. Tačiau,suJais "et kannes sąjungos 
kol čia bus vienos partijosty?181?: ^rma te«V mus 
valdžia, tol us kliudys to-|P."l,8z-‘?ta v,s,skal. 'vguus, 
kiam bendradarbiavimui.i?k. tada.mes apąspręsuae 
Tos pačios kliūtys bus ir kalP J"’”’?"“- sako social- 
Jugoslavijos unijoms bend- demokratai.
rauti su laisvosiomis unijo- Negalima sakyti, kad jie 
mis.

Jugoslavų laikraštininkai
pastatė Anglijos dai’biečiuijnucĮynofie’_ juose dar nėra 
klausimą: Nors jūsų pažiu-Įv*s^a\ išgaravusi svajonė 
ros į vienos partijos valsty- susitarti su komunistais ge-
bę yra kitokios, negu musų, 
bet vistiek jus galit matyti, 
kad Jugoslavijoj mes turim

tijos demokratiškai rinktai 
vyriausybei, pati būdama 
išrinkta Įsakymu iš Mask
vos, kuri, kaip nesenai Įvy
kiai Berlyne parodė, yra ir 
savų žmonių neapkenčiama. 
Ta svetima vyriausybė, ku
ri laisvų rinkimų iš esmės 
nepripažįsta, vykdytų “lais-
vui? nriMinu>. rr..:i <xi ur\ tiu-
mediją, o ne rimtas pasiū
lymas !

Vakarai senai pasiūlė, 
kad pirma reik Įvykdyti ne
utralių valstybių priežiūro
je laisvus rinkimus; tegul 
išrinktieji atstovai sudaro 
bendrą Vokietijai vyriausy
bę, o jau ji galės tinkamai 

Tačiau, musų ’ atstovauti Vokietiją taikos 
‘konferencijoje. Maskvai tas 
nepriimtina, nes * ji žino, 
kad vokiečiai laisvai bal
suodami komunistų ne
links.

Maskvos pasiūlymą at
metė tiek vokiečių krikščio-

nematytų iš Rytų gresiančio 
pavojaus.

ruoju Vokietijos suvieniji
mo klausimu priimtinomis 
sąlygomis. Būdami opozi-

asmens laisvę. Ar jus tąlcU°i» socialdemokta-
pastebit?

ke .. . daug vaisingu medžių 
ir medelių . . . gėlių, uogų ir 
daržovių . . . nieko netrūksta 
. . . laimingai, gražiai gyvena 
be darbo, iš sutaupų.”

Ir ne tik Montelloj “fran
tai” gražiai gyveną. Vėšys 
ir Bridgewatery rado savo 
draugus, Napalį Jurėną ir 
Kajetoną Survilą, taip pat 
kaip rojuje gyvenančius. 
Jurėnas naujutėliu automo
biliu švaistąsis po Floridą 
ir kitur žiemos metu, o va 
sąrą su Survila praleidžiąs 
gražioj farmoj, nesunkiai

Taip, aš tatai pastebėjau, 
atsakė Attlee; bet visgi aš 
norėčiau, kad butų laisvė ir 
politinėms partijoms, ku
rios varžytųsi parlamento 
rinkimuose. Kol tokios lai
svės nėra, kol kraštą valdo 
tik viena partija, tai parla 
mento rinkimai yra lygus 
arklių lenktynėms, kur pa- 
leidžiaųias tik vienas arklys 
bėgti.

Kalbėdamas apie darbo 
unijas, Attlee pasakė, kad 
jos nors ir “laisvos,” bet ne
matyti, kad turėtų daug už
davinių. Taip sakydamas 
jis turėjo galvoje streikų 
uždraudimą. Kai jugosla
vai jį norėjo įtikinti, kad 
“socialistinėje” valstybėje 
toks klausimas nekyla, Att 
lee atrėžė, jog būdamas val
džioje jis nemėgino patik
rinti šitos teorijos teisingu
mo.

Lapkričio mėnesį Jugo
slavija rinks parlamentą, 
šį kartą, kad ir vienos par
tijos, bet kandidatų bus 
dvigubai daugiau negu reik 
išrinkti atstovų. Vis jau 
šioks toks pasirinkimas.

Attlee mano, kad galų 
gale Titas pasuks demokra 
tiniu keliu.

tų sąjungą. . ’
Ar ilgai Amerika galės tokią padėtį kentėti? Vi

suomenės ir spaudos nusistatymas prieš tą organizaciją 
yra labai stiprus. Labai teisingai apie tą sąjungą pasakė 
vienas laikraštis, kad tai yra niekas daugiau, kaip ubagų 
ir šnipų konglamoratas. Vieni jų nuolatos kaulija iš mus 
vis daugiau ir daugiau pinigų, o kiti šnipinėja musų pa
slaptis ir dargi nuolat mus Įžeidžia, kolioja. Todėl tas 
laikraštis siūlo: tuojau nutraukti su jais visus reikalus 
ir išspirti juos iš Amerikos.

Tokio nusistatymo šiandien laikosi didelė Amerikos 
didžiuma. ,

tai gali buti griežtesni ir sujnys demokratai, tiek social- 
Vakarais, tuo daug padeda- demokratai.
mi krikščionių valdžiai dau
giau iš Vakaru išsiderėti. 
Atėjus valdžion ir jiems 
tektų buti kiek švelnes
niems.

Rinkimų kampanijoj tik 
tos dvi partijos ir yra svar
biausi varžovai dėl val
džios. Kitos partijos smul
kios. Atgyja buvusieji na
ciai, patys juodieji atžaga
reiviai, bet ir jie žymaus s 
vaidmens busiančiame par
lamentu nevaidins.

Socialdemokratų rinkimi
niai Šukiai gana patrauk
lus. Štai jie: Taika ir sau
gumas susitarimu, o ne ka
ro pavojus ginklavimosi 
varžytynėmis: laisvų ir ly
gių suvienyta Europa; su
vienyta Vokietija; jokio at
sisakymo nuo Rytų Vokieti
jos ir Saaro; socialinė ap 
sauga visiems, o ne almuž- 
na seniems ir ligoniams; 
užtikrintas darbas ir tinka
ma pastogė kiekvienam; 
mokesčių sumažinimas ukiš 
kai silpniems, o ne suverti- 
mas jų ant nukentėjusių; 
stambiosios pramonės nusa 
vinimas, ir tt.

Ar tie Šukiai patrauks 
rinkikus, ar Vokietijai po

Maskva, norėdama dar 
labiau prisimeilinti vokie
čiams, pasikvietė Rytų Vo
kietijos vyriausybės atsto
vus, be galo iškilmingai 
juos vaišino ir grąžino gau
siai apdovanojusi. Maskva 
pažadėjo paleisti pasaulinio 
karo vokiečius belaisvius, 
kurie už “kriminalinius nu
sikaltimus” dar tebėra Ru
sijoje, taip pat karo krimi
nalistus nacius; grąžinti be 
atlyginimo visas turimas 
Vokietijoje įmones (jos ir 
buvo vokiečių, tik rusai jas 
paėmė kaip karo grobį); 
sumažinti čia stovinčios ka
riuomenės išlaidas iki 5'o 
visų Vokietijos išlaidų; do
vanoti skolą 430 milionų 
rublių; duoti gana didelį 
kreditą ir įvairių prekių ir 
žaliavų (590 mil. rublių); 
nuo sausio 1 d. atsisakyti 
nuo reparacijų, kurių Vokie
tija dar turi sumokėti apie 
2.5 bilionų dolerių.

Didesnių geradarių kur 
čia berasi! Bene paprastas 
vokietis žino, galvoja Mas
kva’ kad, pavyzdžiui, repa
racijas rusai jau senas die
nas yra keleriopai atsiėmę. 

(Nukelta į 7 pusi.)
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KAS RUKO NEVEIKIA 

RO NIEKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Suvažiavimai (Serga Tautosakos Rinkėjas

Chicaga ir vasarą ne tik J"°“* Bug* 
gegužines rengia, bet ir} Juožas Būga serga ir gy 
rinitus dalykus svarsto, štai domas Oak Park Forest, 
čia buvo susirinkę Amen- III., Infirmary Hospital. 
kos lietuvių studentų są-’jis ir ligoninėj gulėdamas 
jungos nariai, posėdžiavo ir.'nenustoja rinkęs senas dai- 
Amerikos lietuviai vargo- nas, pasakas ir kitokią liau- 
nininkai. Visi jie tarėsi dies kūrybos medžiagą. Jis
jiems opiais reikalais.

Vargonininkai be ko ki
ta nutarė kitais metais 
rengti rajonines dainų 
šventes, o vėliau surengti 
jungtinę dainų šventę.

Galima čia priminti, kad 
latviai, kurių Amerikoj yra 
daug mažiau negu musų, 
jau šį pavasari Chicagoj su
rengė dainų šventę.
Svečiai

Chicaga juk vadinama 
antrąja laikinąja Lietuvos 
sostine, todėl nenuostabu, 
jei joje lankosi lietuvių iš 
visų Amerikos kampų. Daž
nai jon užklysta ir iš toli
mesnių kraštų.

Štai šiomis dienomis čia 
lankėsi Antanas Pabedins- 
kis su žmona, atvykę net iš 
Moroko (Afrikoj). Pabe-(- 
ginskis yra vienas Plungės v
didelio audimo fabriko sa 
vininku. Iš Vokietijos jis 
buvo išvykęs i Afriką, ka
me iki šiol ir gyveno. Chi
cagoj pasisvečiavęs, jis 
vyksta į Kanadą ir tikisi ten 
pastoviai apsigyventi, kol 
galės grįžti i Lietuvą.

Iš New Yorko buvo atvy
kusi dainininkė Barba Dar- 
lys.

Atgaivins Birutę

Chicagoj veikęs nuo 1907 
metų Birutės Choras, ku
riam yra vadovavę M. Pet
rauskas ir S. Šimkus buvo 
apmiręs. Dabar pradėta 
rūpintis ji atgaivinti. Tas 
sumanymas kilo senųjų ir 
naujųjų ateivių tarpe. No
rima, kad “Birutė” butų ne 
tik choras, bet ir visuomeni- 
nis klubas, kuriam galėtų 
priklausytti ne tik daininin
kai, bet ir visi meno mėgė
jai.
Inž. Rudis j Europą

Lietuvių Prekybos Rūmų 
pirmininkas ir Rockwell 
Engineering Company pre-

surado lietuvių ir iš jų ko
šia, ką jie dar atsimena.
Pasivėlino į Motinos 
Laidotuves

Edvardas Klimas, 26 me
tų, buvo patekęs Korėjos 
kare i komunistų nelaisvę. 
Pasiliuosavęs iš nelaisvės, 
jis lėktuvu skrido į Chica- 
gą, bet savo motinos jau ne
rado. Ji buvo mirusi, pu
sę savaitės buvo atidėtos jos 
laidotuvės, laukiant par
grįžtančio sunaus, net ne
sulaukė—jis pasivėlino po
rą dienų.
Norkienė Laimėjo

Prieš tris metus Norkų 
sūnūs labai apdegė įbėgęs 
kamuolį mušdamas į Rub
ber Products bendrovės, 
1018 So. Halsted St., skly
pe darbininkų sukurtą lau
žą. Motina iškėlė bendro
vei ieškinį ir galų gale lai
mėjo $28,750.

Ugnis buvo kūrenama ne 
metalinėj dėžėj, kaip mies
to nuostatai reikalauja.

BROOKLYN, N. Y.

LDD 7 Kp. Susirinkimas

Lietuvi ų Darbininkų 
Draugijos 7 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks 
rugsėjo 13 d., 3 vai. po pie
tų, Lietuvių Atletų Klubo 
svetainėj, 168 Marcy Avė., 
Brooklyne. Prašomi visi 
draugai jame dalyvauti, nes 
atostogų metu susikaupė 
daug svarbių reikalų, ku
liuos turime išspręsti. At
eikite patys ir atsiveskite 
naujų narių.

P. Kriaučiukas, 
Kuopos ^Sekretorius.

WORCESTER, MASS.

AUTOMOBILIUJE NUŽUDYTAS ŽMOU S

Folicmanas stovi prie autoraobiliaus, kuriame buvo rastas 
užmuštas žmogus. Automobilis buvo paliktas tuščiame 
sklype, netoli nuo Rockaway Beach, N. Y. Detektivai 

susekė, kad tai Edward S. Balęs. kuris kelias dienas balia-
vojo tenai su palaidomis moterimis.

dytis nemėgo. Retas kuris 
jų mokėjo maldaknygę pa
skaityti.

Dabar, žinoma, viskas ki
taip virto. Jaunieji jau vi
sais atžvilgiais gudresni. 
Jie nebenori žemės ūkyje 
dirbti, bėga į didesnius 
miestus, išsižada savo kal
bos, savo tautos. Senųjų 
sunkiai uždirbtas turtas 
pereina į kitų tautų rankas, 
nes žentus, marčias gauna
me ne savo tautos.

Taip nyksta Maine’o pa
dangėj žemaičiai ir aukš
taičiai.

J. Kaulaičia.

Socialistų Interna
cionalo Žodis Pa. 
vergtiesiems Dar

bininkams

Visokios Naujienos
GRįŽO “MIRĘS” MANDAGUS PLĖŠIKAS

KARO BELAISVIS} ---------------------

--------  Į New Yorko vieno banko
Jakei Kern, Montanoskasininkei priėjęs pilietis

farmerys, liepos mėnesį ga
vo iš Karo Departamento 
pranešimą, kad jo sūnūs 
žuvo fronte. O štai šiomis 
dienomis jis grįžo gyvas ir 
sveikas. Mat, jis buvo ne 
žuvęs, bet patekęs į nelais
vę.

Tokių klaidų yra ir dau
giau.

ŠITAIP MUŠ PRIEŠĄ

CLEVELAND, OHIO 11 kuopos, Politinio Klubo,
------- Lietuvių Neprigulmybės),

Lietuvių Diena bet ilgą laiką vadovavo net
Lietuvių Bendruomenė viso Waterburio draugijų 

rugsėjo 13 d. rengia lietu-sambūriui, kuris nukentėjų- 
vių dieną su gana .įvairia siems dėl karo į Lietuvą pa-
programa, kurią atliks Čiur- siuntė net $80,00b. 
lionio Ansamblis, Rūtos Te-! Matas du kartu buvo nu-

Stockholme posėdžiavę 
Socialistų Internacionalas 
šitokiais žodžiais pasveiki
no komunistų pavergtųjų 
kraštų darbininkus:

“Liepos 15-18 posėdžia
vęs Stockholme Socialistų 
Internacionalo kongresas 
siunčia broliškus sveikini
mus Rytų Berlyno, rusų zo
nos Vokietijos ir kitų už 
geležinės uždangos esančių

Pasak Amerikos karo va- 
lovybę, priešas bus šitaip 
užpuolamas atomo bombo
mis:

Ant milžino B-36 bom- 
berio bus pritaisytas ma
žesnis, bet daug greites
nis sprausminis F-8& lėktu
vas su atomine bomba.

Bombonešis galės nešti 
sprausminį lėktuvą ant savo

pakišo raštelį: “į voką įdėk 
visus pinigus. Kišenėj re
volveris. Jei bus reikalo, 
aš tuoj šausiu ir pirmoji 
kulka bus tau. Nežiūrėk į 
mane.”

Kai' kasininkė perskaitė 
raštelį, plėšikas pridūrė: 
“Buk maioni, man tereika- 
lingi tik stambus pinigai.” 
Gavęs pinigus, plėšikas ar
tinosi prie durų, o kasinin
kė jam nematant paspaudė 
pavojaus migtuką. Gatvėj 
plėšikas buvo pagautas.

Paaiškėjo, kad tai buvo 
senas vagis, bet ši kartą 
jam nepavyko.' Voke buvo 
$6,300.

37,000,000 MOKINIŲ

Ateinančiais metais Ame
rikos mokyklose mokinsiskupros net iki 4,000 myliu. n

Vi 500 mylių nuo taikinio!^7 m?1,0?ai 2
sprausminis t lėktuvas atsi
kabins nuo bombonešio,

atras, lietuvių mokyklos šo- vykęs į nepriklausomą Lie 
kėjų burelis ir kiti meni-*tu\ą ii matė jos daromą darbininkams,
ninkai. Jai vietą pampino žangą. Dabar jo troškimas,
O. ir E. Karnėnai prie Bed- kad Lietuva vėl butų nepri- 
fordo (buvusi Šulcų rezi- klausoma ir demokratiškai
dencija).

Bus laimėjimai, šokiai, 
žaidimai ir tt. žodžiu, ren
gėjai stengiasi, kad cleve- 
landiečiai turėtų progos 
dvasiai ir širdžiai atgaivin
ti ir sustiprinti ... ir malo
niai laiką praleisti.

Saviškis.

AKRON, OHIO

valdoma.
Kaimynas.

Maine9o Valstijos 
Lietuviai

“Jus drįsote sukilti prieš 
totalitarinę tvarką. Jus pa
rodėt visam pasauliui, kad 
laisvės troškimas negali bu
ti jėga nuslopintas. Jus pa
rodėte visų kraštų, esančių 
despotų valdžioje, žmo
nėms gražiausi pavyzdį.

lėks greičiau kaip 600 my 
lių per valandą iki 9 mylių 
aukštumoje, nuleis bombą 
reikiamoj vietoj ir sugrįžęs 
vėl prisikabins prie didžio
jo bombonešio, lekiančio 
135 mylias per valandą.

PAGAVO DU ŽYMIUS 

KOMUNISTŲ VADUS

lionais daugiau negu per
nai. Iš jų pradžios mokyk
lose mokinsis 26 milionai, 
aukštesnėse mokyklose 7.5 
milionų ir aukštosiose mo
kyklose 2.5 milionų.

Daugumas mokyklų (3 iš 
5) busiančios perpildytos, 
nes nesą pakankamai patal
pų.

MĖGINA PRISIGERINTI

1 uita—g-— 5*nnv» Žęmaįęįu 
Ąžuolai

‘Birželio 17 d. sukilimas 
F

ir Lewistono apylinkėse gy- 
; ~ ' Ivenančius lietuvius, čia pir-

Ruošiasi Lietuvių Kongresui mįejį musų tautiečiai pra-
Amerikos Lietuvių Kon

gresas įvyks Chicagoj lap- jo šimtmečio pabaigoje. Jie 
kričio 27-28 d. Musų mies- suvažiavo čia miškų kirsti,

pradėjo Vokietijos ir Luro- 
pos istorijos naują puslapį.

Kalbėsiu apie Rumfordo’?monij°s kovos dėl laisvės 
istorijoj jis bus pažymėtas 
didele diena.

“Socialistu Internaciona-

Sovietų Sąjungoj laimin- 
Californijos kalnuose po- gas yra tas, kuris gauna 

icija pagavo du žymiausius naudotis mažu darželiu. Jie

to organizacijos, paaukojo 
jo reikalams:

LSS 20 kuopa $25.
ALT 36 skyrius $25.
SLA 198 kuopa $5. 

EĮŠtffih Trumpickas

Nepamiršta Savų Reikalų

dėjo važiuoti devyniolikto- 1° kongresas nori pareikšti 
giliausį dėkingumą visiems 
Vokietijos, Čekoslovakijos, 
^enkijos ir kitų kraštų ana- 
us geležinės uždangos vy 

rams ir moterims, kurie taip 
drąsiai kovoja už musų ben
drus idealus, ir patikrina 
jiems viso pasaulio socialis
tų draugiškumą.”

kelmų rauti, kanalų kasti, 
dirbtuvių statyti ir tt. Tai 
buvo daugiausia žemaičiai 
iš Raudėnų, Kuršėnų, Luo
kės ir Gargždų parapijų. 
Lewistone dar yra aukštai
čių nuo Kupiškio, o Rum- 
forde suvalkiečių nuo

komunistų vadus, Robert 
C. Thomson, 38 metų, ir 
Sydney Steinberg, 38 metų, 
kurie jau senai buvo ieško
mi ir kaltinami ruošęsi jėga 
nuversti Amerikos valdžią.

K?. Amerikiečiai Dirba

Nerūkyk Lovoje

Bronius Levanavičius, 37 
metų, gulėdamas lovoj rūkė 
cigaretę ir užmigo. Patali- 

zidentas A. Rudis privati- nė nuo cigaretės užsidegė ir 
niais ir visuomeniniais rei
kalais išvyko į Europą. Jis 
susitiks su kongresmanu

tiek įsiliepsnojo, kad gero
kai Levanavičių apsvilino, 
kol jis suspėjo pabusti. Nu- 

Kersten, Jcuris ten išvyko' kentėjusį jį teko nugabenti 
kiek anksčiau. jį ligoninę. Taigi, nerūkyk

Chicagietis. gulėdamas lovoje!

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 svarbu. 
Svarbiausia mums žinoti, kas jis buvo. ką jis darė 
čia žemėj gyvendamas.

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pjlipauskas, 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 didelio formato, gražiais viršenam, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama “Ke- 
tetvio” knygyne:

KELEIVIS
Smutk Boston 27,

Pįauk°j° Skriaudžiu, Kaziu Rudos ir 
$2o .r LSS Centro Komite-|prienų £eik paįkjti> kad
T 111 **• • • • v • y • •čia gyvenantieji žemaičiai

SLA Piknikas
SLA 198 kuopa rugsėjo 

13 d. rengia pas Trumpicką 
(773 Bisson Avė.) pikniką. 
Pradžia 1 vai. Maloniai 
kviečiami visi jame daly
vauti. ,

N. Trumpickas.

WATERBURY, CONN.

Pavyzdingas
Visuomenininkas

Šiemet sukako 50 metų, 
kai Amerikos krantą pasie
kė Tomas Matas ir įsijun
gė į vietos lietuvių visuo
meninį gyvenimą. Tik tris 
metus pagyvenęs Schenec- 
tady, N. Y., Matas persikė
lė į Waterbury ir jame gy
vena iki šių dienų.

Tai tikrai nenuilstamo 
visuomenės darbininko pa
vyzdys. Jis jau 50 metų 
aria sunkų čionykštį lietu
vių visuomeninį dirvoną ir 
nepailsta. Jis priklauso įvai
rioms organizacijoms ir vi
sur jis veiklus, niekur jis

buvo tikri ąžuolai, gyveno 
po 70, kiti net 90 metų. 
Stasiuliai, Sabanas, Kairiai, 
Leonai, Bukauskiai, Dragų 
nas, Bijeikis, visi jie mirė 
žilos senatvės sulaukę.

Nesenai Rumforde mirė 
Antanas Povilaitis, susilau
kęs 70 metų, ir Izidorius Ži- 
linskis iš Raudėnų, 68 metų. 
Lewistone mirė Stasys Kle- 
minskis, kuris čia išgyveno 
51 metus. Jis buvo vedęs 
Oną Armalaitę: paliko su 
nų, dukterį, žentą, aukštes
niosios mokyklos mokytoją, 
ir keletą anūkų. Kleminskis 
buvo šv. Baltramiejaus ir 
Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio draugijos narys ir 
darbuotojas, “Keleivio” ir 
kitų laikraščių skaitytojas. 
Laidotuvės buvo didelės ir 
gražios—į kapines lydėjo 
visa virtinė automobilių, 
buvo daug gėlių

Senieji musų tautiečiai 
gyveno čia labai paprastai, 
sveikatos mokslo nežinojo, 
valgė daugiausia rūkytą 
mėsą, lašinius, ruginę duo-1nesigaili nei savo darbo neimą, daržovių maža tevarto- 

savo lėšų. Jis ne tik kelių jo; degtinėlę gėrė visi kaip 
draugijų pirmininkas (SLAJpridera, rūkė pypkes, mau-

Kinijos Armija

Žinovų tvirtinimu, raudo
noji Kinija dabar turi 195 
divizijas, kiekvienoj jų po 
10,000 karių. Per pasku- 
iniuosius 3 metus jos skai

čius padidėjo 20'/.

"MISS VIRGINIA”

Šiuo metu Amerikoj yra į 
36 milionai dirbančiųjų. Ką 
jie dirba? Pramonėj tedir
ba 26' (, statyboj 4%, kasyk- 
’5Šė 6%, transporte 6%, 
prekyboj 15%, finansų, 
draudimo įstaigose 3%, vi
suomeninėj tarnyboj 15%, 
žemės ūky $9.

Drambliai Žemei Dirbti

nėra dideli, dažniausia ma
žesni kaip pusė akro, bet jie 
daug pagelbsti jį turinčiam. 
Jame gali jis pasisodinti 
bulvių ir kitokių daržovių, 
gi ten jos yra pagrindinis, 
maistas.

Seniau ir už tuos darže
lius reikėjo mokėti didelį 
mokestį, bet šiemet nutarta 
tą mokestį sumažinti, o mo
kytojus, agronomus, gydy- 
tojus ir kitus profesionalus 
vfsai jo atleisti.

Vis dėlto ir daba? -tiM
mokestis lieka toks, kokio 
amerikietis nenorėtų mokė
ti, nes jam už akrą tektų 
atiduoti $80.

Labdaringos Organizacijos 
Šelpė Komunistus

Anne Ceglis, 20 metu am
žiaus mergaitė, buvo išrinkta 
atstovauti Virginijos valstiją 
busim ame gražuoliu konteste 
Atlantic City’je. kur bus ren
kama “Miss America.” šita 
Virginijos gražuolė turi labai 
lietuvišką išvaizdą ir pavar
gt- ____

Amerikoj žemės ukv ark- 
’iai beveik visai išnyko, o 
kitur jie dar svarbų vaidme
nį vaidina. Azijoje kai kur 
pačia pigiausia jėga pri pa 
žintas dramblys, jis labiau

Kongreso specialus tyri
nėjimo komitetas susekė, 
kad net 20 labdaringų orga
nizacijų rėmė komunistus.
Viena tokiu ' organizacijų 

atariamas negu kupranuga-'per 10 metu išdalinusi jiems 
is ar asilas. 1 miliona doleriu

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir j kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmaey vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.
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Naujos Tremtiniams Viltys 
lr Galimybės

Rugpiučio 13 ii. Xew|metų gruodžio 31 d.
T orke, Roosevelto viešbuty, 2. Įstatymas laidžia duo- 
įvyko svarbi American t i pabėgėliams, našlaičiams 
Committee on Special Mi-iki 10 metų amžiaus ir kai 
gration ir National Catho- kurių tautybių giminėms 
ie Resettlement Council 214,000 nekvotinių vizų: 
bendra konferencija, kurio-,vadinas, šios vizos nebus 
je dalyvavo apie 60 Įvairių Įskaitytos kvotų sąskaitom 
organizacijų atstovų, kaip kad buvo pagal DP 
BALF’ą atstovavo pats pir-, Įstatymą.
mininkas kan. J. B. Kon-į 3. Įstatymas apima pa
čius ir reikalų vedėjas Pabėgėlius, kurie randasi Va- 

nkunas. Jkarų Vokietijoje ir vakari-
Konferencijos uždavinys nėję Berlyno dalyje, Austri- 

buvo nuodugniai išnagrinė-'j®J®» Prancūzijoje, Portuga- 
naują imigracijos Įstaty-dijoj®, Norvegijoje, Belgijo* 

mą, Public La\v 203. vadi-'j®- Olandijoje, Liuksembur- 
namą Refugee Relief Act g®, Danijoje, Italijoje,#Grai- 
of 1953, ir aptarti budus bei kijoje, Turkijoje, Švedijoje, 
priemones praktiškai ji Triesto Laisvoje Te-
vykdyti. iiitorijoje ir Tolimuose Ry-

Buvęs DP komisionierius tuose.
E. O’Connor papunkčiui iš-' Nuo Įstatymo vėlesnio 
analizavo priimtą Įstatymą, aiškinimo sužinosime, ar 
ypatingai atkreipdamas dė- pabėgėliai Anglijoje galės 

J si

—Tegul bus pagarbintas, 
Maike !

—Kas pagarbintas?
—Tokių dalykų neklausi

nėk, Maike. Verčiau pasa
kyk ant amžių, ir dac oi.

—Apie amžius tėvas ver
čiau nekalbėk, nes pasauly 
nieko nėra amžino.

—Jes, Maike, yra.
—O kas?
—Klebonas aiškino, kad 

teisybė yra amžina.
—Ne tiesa, tėve. Kas bu

vo aiški teisybė vakar, šian
dien tas jau neteisybė.

—Kas jau taip buvo?
—Ogi kad ir sąvoka apie 

žemę, ant kurios mes gy 
venam. Seniau bažnyčia 
aiškino, kad žemė yra plok
ščia, kaip blynas, ir tai išro
dė labai aiški teisybė. Bet 
šiandien visi žino, kad že
mė ne plokščia, bet apskri
ta.

—O aš, Maike, ir šian
dien tikiu, kad ji yra plokš
čia.

—Tėvas gali tikėt, bet tai 
nebus teisybė.

—Na, jeigu tu, Maike, 
sakai, kad ant svieno nėra 
nieko amžino, tai aš tau 
parodysiu, kad ir tu netei
sybę kalbi. Juk tu turėtum 
žinoti, kad yra amžinas žy
das. Paskui yra musų Lo
zoraitis, kuriam Smetona 
yra plikęs Kybartų raktą Į 
Lietuvos sostą. Tas jo rak 
tas, kurj jis nešiojasi savo 
kelnėse, irgi yra amžinas. 
Ir pats Lozoraitis yra am
žinas Lietuvos diplomatų 
čyfas, taip kaip ir tas amži
nas žydų rabinas. Taigi tu 
matai, kad amžinų daiktų 
ir žmonių yra daug.

—Tėvas kalbi nesąmo
nes. Amžino žydo niekad 
nebuvo ir nėra dabar. Lo
zoraitis taipgi ne amžinas 
Smetonos aktų paveldėjas. 
Pagaliau ir tie aktai bever
čiai popiergaliai. Jeigu 
Lietuva atgaus nepriklauso
mybę, Lozoraičiui ir jo 
kompanijai tenai vietos ne
bus.

—Ar tai tu rokuoji, kad 
ir man tenai službos nebus?

—Tėvas apie tokius daly
kus verčiau nesvajok.

—Kodėl ?
—Todėl, kad jau perse-

nas esi. Jau dabar šlubuo- • •
—Nu, jeigu tu sakai, kad 

ant svieto nėra nieko amži
no, tai aš galiu tau pasa

kyt, kad ir mano šlubavi
mas ne amžinas. Tai tik 
laikinas demičius. Mat, bu 
vau užėjęs Į
ną, tai biski

Nr. 35, Rugsėjo 2,
SVAJOTAS LAIVAS

čia matosi Amerikos karo transporto laivas, apie kurj 
karo belaisviai senai jau svajojo. Dabar jie jo susilaukė 
ir parvažiuoja namo.

bar gyvenamo krašto val
džios raštišką pažymėjimą, 
jog deportacijos atveju toji 
valstybė priims jį atgal 
(certificate of readmiss- 
ion).

9. Kaip ir pagal anksty
vesnį DP Įstatymą, atatin
kamos JAV agentūros turės 
pravesti tyrinėjimą apie 
kiekvieną kandidatą ir su
rašyti mažiausiai paskuti
nių dviejų metų smulkią jo 
asmens istoriją.

Kas Dabar Darytina?
Kaip jau minėta, smulki 

procesavimo procedūra pa
aiškės tik paskelbus Įstaty
mui vykdyti taisykles. Pa
ruošiamieji darbai jau at
liekami. Šiomis dienomis 
organizacijų atstovai Wash- 
ingtone tarsis su adminis
tratoriumi Įvairiais proce- 
sualiniais klausimais.

Šiuo metu yra labai svar
bu, kad kiekvienas pabėgė
lis, kuris norės vykti Į Ame
riką, skubiausiai užsiregis
truotų Amerikos konsulate, 
jei ligi šiol nėra to pada
ręs. BALF’o pirmininkas 
išsiuntė BALF’o

Gąsdinimo Politika
Paskutinė Malenkovo kai-Jduos priešui nė pėdos Rusi- 

ba Maskvoje rado plataus! jos žemės, o karui ištikus 
atgarsio Vakaruose, nes! vos išsigelbėjo, ir tai dau-

ginusia vokiečių politinės 
klaidos ir milžiniškos ame
rikiečių pagalbos dėka.

Atominės bombos paslap
tį bolševikai pavogė iš 
Amerikos maždaug prieš 
dešimtį metų, o tik prieš 
keletą metų Molotovas pa
sigyrė, kad bolševikai jau 
moka pasigaminti atominę 
bombą. Vandenilio bombą 
Amerika pradėjo plačiau 
tyrinėti nuo 1950 metų ir 
jeigu Sovietų Rusija per sa
vo šnipus butų išgavusi tą 
paslaptį, tai vis tiek atrodo 
pertrumpas laikas pasiga-

Malenkovas pasigyrė, kad 
Sovietų Rusija turinti pačią 
stipriausią atominę bombą, 
vadinamą vandenilio bom- 

Įgalioti-'ba.
niams Europoje atatinka-| Žinant kaip rūpestingai 
mas instrukcijas ir tas jaubolševikai saugoja net men- 
vykdoma.

mesi Į tuos Įstatymo para-'siu° įstatymu naudotis, ar 
grafus, kurie visiškai 
rias nuo ankstyvesnio 
biliaus. Pats faktas, kad .zas,tiktai tuo atveju, jei vi- 
Kongresas priėmė ši istaty-' zos davimo metu jie yra 
mą. yra labai svarbus reiš- aukščiau išvardytose šalyse.

4. Kiekvienas pabėgėlis, 
kuris norės pasinaudoti šiuo 
Įstatymu, turės gauti iš 
Amerikos piliečio ar pilie
čių darbo ir buto garantiją 
ir užtikrinimą, kad jis ne 
taps visuomenei našta.

Garantijoje reikės tiksliai 
nurod vrii darbovietės adre
są. darbo rūšį ir sąlygas, o 
taip pat buto adresą ir rūšį.

ski-'ne.
DPį Pabėgėliai galės gauti vi-

kinys, nes daugeliui tremti
nių jis suteikia naujų gali- 

tautišką saliu-,patekti Į Jungtines
_  __ _ susirokavom iri Amerikos V alstybes. ’i pač

valuk to koją biskį skauda.Įstatymas svarbus mums 
lietuviams, kuriu kvota tiek 
maža, kad kai kuriems lie
tuviams tremtiniams, užsi
registravusiems Amerikos 
konsulatuose vykti Į Ameri
ką, eilė gauti vizą butų at 
ėjusi tik po 50 ir daugiau, 
metų.

ŠĮ Įstatymą pavyko lai
mėti tiktai po pusantrų me
tų intensyvių pastangų ir 
Įrodinėjimų, kad jis būtinai 
reikalingas. BALF'o vado
vybė nuo pat pradžios šio
je kovoje aktingai dalyva
vo, asmeniškai ir raštu kon
taktuodama senatorius ir 
kongresmanus, duodama 
parodymų senato ir rūmų 
juridinėse komisijose, savo 
memorandumais, laiškais, 
telegramomis prašydama 
kongresą šitą Įstatymą pri
imti, ir ypač visą laiką bu
dėjo, kad Į Įstatymą nepa 
tektų kai kurių senatorių ir 
kongresmanų siūloma data. 
kad Įstatymas apimtų tiktai 
po 1945 metų gegužės 8 
dienos pasprukusius iš už 
anapus geležinės uždangos 
pabėgėlius. Įstatymas lietu
vių tremtinių atžvilgiu yra 
palankus ir duoda galimy
bių atvykti Amerikon vė 
liau atbėgusiems iš už ana
pus geležinės uždangos lie
tuviams, kurie negalėjo 
naudotis DP Įstatymu.

Kol kas dar darbo ir bu
kinusias karines paslaptis, 
yra didelis klausimas, kodėl

tėve.—Kalbėk aiškiau.
Kodėl koją skauda?

—Nugi sakau, kad su 
liunčiku susirokavau.

—Reiškia, susimušei?
—Nu, regli faito nebuvo, 

ale biski apsistumdėm. Ot, 
taip kaip Lozoraitis su Vil
ku.

—Ar tai gražu stumdy
tis !

—Kartais reikia, nieko 
nepadarysi. Maike. Ot, kad 
ir tas atsitikimas su tuo sa- 
liunčiku. Jis turi ant savo 
lango užrašęs: “Duodam 
gerus lietuviškus valgius.” 
Man net seilė nutyso. Užė
jau ir sakau, duok lietuviš
kos zacirkos. O jis išsižio
jo ir žiuri. Sako, zacirkos 
neturim. Nu. tai duok ki
sieliaus, sakau. Nėra ir to. 
Klausiu, ar turi švilpikų su 
smetona? Nėra. Nu, sa 
kau, tai kokius velnius tu 
čia šutini, kad nieko netu 
ri? O jis sakosi turjs airis 
bifstiu, porčepo ir čapsujų. 
Mane paėmė zlastis. Sa
kau, kibą tu bolševikas, kad 
gairini tą. ko neturi. .Jis su
pyko. Sako, tu fašistas. 
Šarap. sakau, ba tuoj gausi 
per marmuzą. Na, ir gerai 
ji pastūmiau, o jis spyrė 
man Į koją. Nu, tai valuk 
to ir šlubuoju. Ale tai nie
kis. Pereis.

—Lik 
daugiau 
du m dyk.

sa-

sveikas, tėve, ii 
saliunuose nesi-

TRĄŠAS IR NUODUS 
BARSTO IŠ LĖKTUVŲ

Naujojoj Zelandijoj jau 
nuo 1949 metų tai daro iš 
lėktuvų. Šiemet iš lėktuvų 
patręšta 1,376,118 akrų, o 
prieš 4 metus tik 47,741 ak
ras. Dabar vieną toną trą
šų išberiama per dvi minu
tes. Tas tręšimo būdas ypač 
svarbus kalnuotose vietose, 
Į kurias kartais labai sunku 
trąšų privežti ar prinešti.

Iš lėktuvų ten barsto ir 
nuodus triušiams naikinti 
Prieš 4 metus tų nuodų te
buvo išbarstyta tik 240,000 
svarų, o šiemet jau 3 milio
nai svarų. i

to garantijų blankos (for-'Malenkovas “išplepėjo” to 
mos) nėra išleistos. BALF,1 kią svarbią, gal pačią svar 
norėdamas suinteresuotus biausią, Kremliaus karinę 
asmenis kuo greičiausiai1 paslaptį.
jomis aprūpinti, kai tik bus1 Ar Malenkovas tuo nore- 
išleistos, prašo suinteresuo-'jo išsaugoti pasaulio taiką? 
tus asmenis, jeigu ligi šiol'Ne. Ar jam rupi žmonių 
nėra to padarę, pranešti sa-saugumas? Ne! Ar jis no 
vo adresą BALF’o Įstaigai:’ri apsaugot Vakartis nuo'minti tokią bombą, tinkamą

sunaikinimo? Tikriausia I praktiškai vartoti, 
ne! Vienas iš primestų Beri

jai kaltinimų sako, kad ji
sai susilpninęs Sovietų Ru
sijos saugumą. Ar tai nėra 
aiškus priekaištas dėl ato
minių ginklų atsilikimo?

Prisiminkime, kad Beri
ja, kol dar buvo valdžioj, 
'tuoj po Stalino mirties kal- 

teriskai kalbėtis lai-'bėjo labai taikingai su už- 
rankoje atominę sieniu, nes, kaip atominės 
Bet, ar šitas Ma- energijos viršininkas, jis

United Lithuanian Relief 
Fund of America, Ine., 

105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

Malenkoyo valdžia re
miasi savų piliečių baime. 

„ . ... . »Norėdami primesti savo va-
Kai tik administratoriaus užsieniui bolševikai nori 

įstaiga išleis blankas.'panaU(Įyt; vandenilio bom-
at-ius savo adresus pasi- ? skublaus‘al.boS baimę, nori Į derybų
dt.ys savo adresu., pas>- las lssluntines. |svarsty)des mesti pavojin-

visi likę tr®m-įgįausios bombos svori, nori 
gimimų ar pazjs- ęe, _

tarnų, kurie galės sudalyti kylami 
ar parūpinti garantijas. ‘fcornbą
Europoje BALF o Įstaigos ienfc0vo tvirtinimas yra tei- 
baigia registruoti tokius as- singas, ar bolševikai tikrai 

turi vandenilio bomba?

Garantijų forma netru
kus bus administratoriaus 
Įstaigos nustatyta ir BALF 
Įstaiga visiems suinteresuo
tiems, kurie yra atsiuntę ar

Smulki Įstatymo vykdy
mo procedūra paaiškės po 
kelių savaičių, kai bus iš
leistos Įstatymui vykdyti 
taisyklės. Įstatymą vykdys 
Valstybės Departamento 
Bureau of Security and 
Consular Affairs adminis- 
ratorius, kuriuo yra Scott 

McLeod, ir Amerikos kon
sulai.

Šiandien Į BALF’o Įstai
gą daug kas kreipias, pra
šydami smulkių paaiškini
mų ir blankų darbo ir buto 
garantijoms. Nors Įvairios 
detalės dar nepaskelbtos, 
tačiau galima nurodyti 
svarbesnius Įstatymo bruo
žus.

1. Prezidentas pasirašė 
Įstatymą 1953 metų rugpiu
čio 7 d. ir pagal jį konsulai 
galės pradėti duoti vizas 
1953 metų gruodžio 7 d. 
Įstatymas galios iki 1956

, :: Jas
stengs tas formas su paais- Tačiau ne 
kinimais kuo greičiausiai iš-biniai turi 
siuntinėti, kai tik jos bus 
pamoštos ir išsiuntinėtos.

5. Įstatymas paveda val
stybės sekretoriui tartis su 
kitų valstybių vyriausybė
mis ir Intergovernmental 
Committee for European 
Migration dėl juros kelio
nės finansavimo.

6. Kelionę Amerikos 
gelžkeliais, iš uosto iki pa
skyrimo vietos, turės apmo 
keti kvietėjas arba pats pa 
bėgėlis, arba, jiems nega 
lint, Amerikos vyriausybė 
suteiks per šalpos organiza 
cijas paskolą, kurią reikės 
grąžinti ne vėliau 1963 me 
tų birželio 30 d. su 3% pa 
1 ūkanų.

7. Duodant vizas pirme
nybės bus duota:

(a) asmenims, kurių pa
tarnavimai ar sugebėjimai 
reikalingi Amerikoje ir toje 
'rityje jie dirba; (b) Ame
rikos piliečių tėvams; (c) 
legaliai atvykusių svetimša
lių žmonoms ar vyrams, 
nevedusiems ir dar neturin- 
riems 21 metų amžiaus vai
kams, posūniams ir poduk- 
oms ir Įsūnytiems iki 1953 

metų liepos 1 d. vaikams;
(d) Amerikos piliečių bro
liams, seserims, sunums ir 
lukroms.

Įstatymas Įsakmiai nuro
jo, kad jokių pirmumų ne

bus duota buvusiems DP, 
kurių bylos buvo jau proce- 
'Uojamos pagal DP Įstaty
mą. Vadinas, jie turės gau
ti iš naujo darbo ir buto ga
rantijas.

8. Įstatymas reikalauja, 
kad (a) kiekvienas vykstąs 
i JAV, turėtų galiojanti pa 
są, keliavimo dokumentą ar 
kitokį asmens tapatybės liu
dijimą, ir (b) gautų is da-

menis ir netrukus apeliuosi
me Į visuomenę juos aprū
pinti garantijomis. Kas ga
lėtų sudaryti garantiją ar
ba rasti kvietėją, malonėki
te BALF’o Įstaigai pranešti 
)savo adresą. Tiems asme
nims BALF’o Įstaiga pa
tieks pasirinktinų asmenų 
sąrašus.

Pagal ankstyvesnį DP bi 
lių, Amerikon atvyko apie 
30,000 lietuvių. Visi jie įsi
kūrė, susirado darbus ir bu
tus ir nesudaro kvietėjams 
jokių sunkumų. Padėkime 
likusiems sveikiems ir dar 
galintiems emigruoti lietu
viams atvykti Į Ameriką.

BALF’o Centras.

AUSTRIJA NIEKO
NESIGAILI LAISVEI

Vakarai senai norėjo pa
daryti taiką su Austrija. Il
gai tuo reikalu kalbėta su 
Rusija. Dėl Rusijos kaltės 
tos kalbos vis nutrukdavo. 
Rusai sąmoningai delsi, nes 
jie gerai pelnosi iš Austri
jos turtų, o be to, kol sutar
ties nepasirašė, jie gali lai
kyti savo kariuomenę ne tik 
Austrijoj, bet ir Rumunijoj 
ir Vengrijoj.

Austrija ne kartą yra pra
siusi daryti sutartį. Dabai 
ji vėl pranešė Maskvai su
tinkanti priimti bet kokią 
Įteturių jos okupantų pasiu 
lytą sutartį, bile tik ji pa
tikrintų Austrijai laisvę ir 
nepriklausomybę, bile tik 
jos žemėj nebebūtų sveti
mos kariuomenės.

At
rodo, kad ne.

Pirmiausia, reikia atmin
ti, kad tefi senas bolševikų 
kovos triukas — gąsdinti 
pei dėjimais. Dar Mickevi- 
čius-Kapsukas, Lietuvos ne
priklausomybės pradžioje, 
Vilniuje, norėdamas pada
lyti įspūdžio, tuos pačius 
kariuomenės burius ir pat
rankas leido pravažiuoti 
keletą kartų per miesto 
centrą, nors ta jo kariuome 
nė tuomet buvo tikrai silp
na.

Prieš pirmą kartą Lietu
vą okupuojant, 1939 metų 
pabaigoje, komunistai ir jų 
agentai plačiai paskleidė 
gandus apie raudonosios ar
mijos galybę. Jų patran
kos esančios tiesiog stebuk
lingos, lėktuvų skaičius ne
apsakomas, o tankai nenu
galimi. Kaip šiandien pa 
menu vieno bolševikuojan- 
čio, vėliau tapusio komunis
tu, tvirtinimą, kad didieji 
Sovietų tankai veža su sa
vim šešioliką mažų tankų, 
kurie išrėplioja iš didžio
jo tanko vidurių jam susto
jus ir kiekvienas toks ma
žas tankas galis sunaikinti 
visą gyvybę keletą mylių 
aplinkui leisdamas niekam 
nematomus mirties spindu
lius. Vėliau mes matėme 
tuos sugedusius ir aplužu- 
sius Sovietų tankus, išmėty
tus Lietuvos pakelėse, o iš 
garsinti jų mirties spindu
liai tebuvo paprastas melas. 
Pagaliau, pats Stalinas 
daug kartų kalbėjo, kad ne

aiškiai žinojo, kad Sovietų 
Rusija yra bejėgė ir taikos 
ofensyva tėra vienintelis 
kelias jai išsigelbėti. Ma
lenkovas nori sudaryti kitą 
įspūdį: jis nori su vaikišku 
pištalietu pagąsdinti, lyg tu
rėtų tikrą revolveri.

Tokia grąsdinimų takti
ka naudojosi Hitleris. Jis 
grobė kraštą po krašto ir 
vis kartojo, kad tai pasku
tinis kraštas. Dabar Ma
lenkovas eina jo pėdomis ir 
nori gąsdinimais vandenilio 
bomba išgaut Rusijos už
grobtų kraštų pripažinimą, 
kad vėliau galėtų pasiruošti 
naujam šuoliui.

Andrius Valucka*.

KOMUNISTAI
NEBEGARBINS CARŲ

Komunistų gaminafnosc 
filmose dažnai buvo i pa
danges keliami visokie ka
raliai, carai ir kiti žiaurus 
valdovai. Dabar jų pUčių 
laikraščiai pradėjo raįyti, 
kad tas yra bloga, kad ne
valdovus reik garbinti, 
kelti aikštėn liaudies in 
vadų vaidmenį.

bet
jos

Rusai ir Kamuolio
Nenumeta Be Lietuvių

Sovietų Sąjunga lairpėjo 
Europos krepšininkų žaidy
nėse pirmą vietą. Tas jai 
pavyko, nes komandoj buvo 
lietuviai Petkevičius, Lauri- 
tėnas, Lagunąvičius ir Gu
tauskas, be to dar du estai 
ir vienas latvis.
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Atgal į Hawajuš
Kelionė

Laurence’ą, Mass., aplei- 
daug įugpiučio 4 d., 9eval.

tas, bet dalis arba priemie
stis Los Angeles miesto, ku 
ris apima apie 400 ketvir

ryto, o Bostone sėdau į oi’- U‘nlŲ myiių l,loD—tai di- 
laivų 11:30 vai. Už valan
dos jau buvome New Yor

delis miestas!
Holly woode

ke; čia persėdom į kita or- »• • -• rbūvi i.- vai lanb.i , J Krt* dlen«- '-uspiueio 5,laivi ir Vėl iškilom nadan * uwn«t, lugpuv.u M,- * n i • • i J telefonu pašaukiau Kilimo-
gesna. Orlaivis sklido 18,-!
000 pėdų virš žemės pavir
šiaus. Chicagoj nusileidom
apie 3 vai. po pietų. Turė
jau pusvalandį laiko, tai pa
šaukiau naujieniečius, kal
bėjau su drg. Grigaičiu. Jis 
tuoj klausė, kur aš esu ir 
kvietė susitikti. Bet kadan
gi turėjau tik 20 minučių 
laiko, tai pasimatyt nebuvo 
galima.

Nors trumpai, bet vistiek 
buvo malonu pasikalbėti, 
pasikeisti mintimis ir čia iš 
Dr. Grigaičio sužinojau, 
kad J. V. Kongresas jau 
pravedė lietuviams labai 
naudingą bilių, kuriuo Kon-

nio butą. Atsiliepė draugėj 
Kilimonienė ir tuoj pakvie-i 
tė atvykti pas juos.

—Kur gi jus gyvenat, ar 
toli nuo Biltmore viešbu
čio?

—Mes gyvenam Holly- 
vvoode, bus apie 25 mylios, 
—paaiškino.

—O, tai jus esat kitam 
mieste; aš maniau kad gy
venat Los Angelese.

—Ne kitame; Holly woo- 
das irgi Los Angeles mies
te, čia tik priemiestis. Bū
tinai atvykit. Aš paruošiu 
vakarienę. Pas mus galė
sit pernakvot ir dar pabūti

NEPAGEIDAUJAMI “DRAUGAI

ryšius su Argentinos lietu
vių centrinėmis organizaci
jomis.

Namai Lietuvių Jaunimui

“Argentinos Lietuvių Bal
sas” paskelbė Jono Čikštės 
atsišaukimą į Buenos Aires 
tautiečius pastatyti tame 
mieste lietuvių jaunimui 
pavyzdingą namą su salė
mis, sporto aikštėmis, mau
dymosi baseinu ir tt. Pats 
Čikštė pasižada tam reika
lui aukoti 50,000 pezų.

URUGVAJUS

'Keleivio’ Knygos

keletą dienų. Vietos turim 
gresas įsipareigojo ištirti ikvaliai,-Kilimonienė pa
I JPtllvnc ir k itu P'jhdtun 7 FLietuvos ir kitų Pabaltijo 
kraštų užėmimą.

Nuo Chicagos iki Los 
Angeles nieko nebuvo nu

teikė progiamą.
—Matyt, kad jus nepasi-

keitėt nė ‘biskio; vis tokia 
maloni, draugiška ir vis

tyt, nes žemė buvo apdeng- kviečiat vaišių. Bet šiąnakt, 
ta storais pilkais debesų Įaštuntą aš turiu iš čia išsi- 
sluogsniais. Skridom 20,000 i kraustyt, nes devintą va- 
pėdų nuo žemės paviršiausj landą išskrisiu j Havvajus, 
ir tik vakare, kai atvykom)—paaiškinau.
virš Los Angeles, pamatėm 
milionus žėrėjančių elektros 
šviesų; ne vien miestas, bet 
ir visa padangė buvo skais
čiai apšviesta.

Los Angeles oro stoty 
nusileidom 10:30 vai., bet

Bet Kilimonienė nė klau
syti apie tai nenori, ir aiš
kintis man neleidžia. Jinai 
turi savo programą, savaip 
aiškina; sako, kad Havvajai 
nepabėgs. Išmetinėja ir net 
rugoja, kad taip ilgai nesi-

Trys Rusijos bolševikai su Indijos atstovu tariasi Jung
tiniu Tautu patalpose dėl ruošiamos taikos konferencijos 
Korėjai. Amerika priešinga, kad Indija ir Rusija daly
vautų toj konferencijoj kaip Jungtinių Tautų atstovės.
Jos gali dalyvauti tiktai su priešo (komunistų) delegacija.
Iš kairės į dešinę sėdi: Semion Carpkin. V. Oborenko, G. 
Zarubin ir Krišna Menon. Nuotraukos gilumoj stovi 
Jungtinių Valstijų ambasadorius Lodge su Anglijos at
stovu.

vėl šaukia ir sako, kad tuo- cijose, puikiose vilose. Ma- 
jau bučiau pasiruošęs, jis at- tėm ir jas.
vyksiąs paimti i. nugaben- Kilimoniai Gvvena vilioj 
siąs j orlaivi, kai bus laikas
sklisti. • Žinau, kad daug Kilimo-

Važinėjom po miestą diaugų, ypač Montrea- 
veik visą valandą. Aprodė žinoti, kaip Kili-
svarbesnes vietas ir išsisu- moniai gyvena. Esu matęs 
ko iš didžiojo kelio i Holiy- daug lietuvių Amerikoje ir 
woodą. Vykstant per šią Kanadoje gražiai įsikuru- 
pasaulio garsenybę Įspūdis sįV’. taip, kaip Juozas

mano laikrodis rodė jau matėm, ir dar kai tyčia va- 
1:30 vai. po vidurnakčio.‘kar apsilenkėm, kur tai nu- 
Mat, nuo Bostono iki Losįsibeldžiau Į viešbuti, o ga- 
Angeles yra trijų valandų!Įėjau tiesiai pas juos atvyk

ti ir pernakvoti. Iš to viso 
kad mano visa kal-

laiko skirtumas. Toks umus 
laiko pasikeitimas kone vi- -vi
siems sudaro maišaties; 
taip buvo ir man. Rodos, 
jau vėlu, ir tiek. O čia dar 
vos tik pats Įpusėjęs vaka 
ras.

Mano geras bičiulis, Juo-

dllUIIV, r\czv<

tė ir telieka tik atsiprašyti, 
nes ir vaišės jau surengtos.

Šiaip taip pokalbi nu
smailinau ir pasižadėjau 
būti vakarienės. Tik už- 
baigėm kalbėti, vėl telefo

darosi nepalankus, tiesiog Kilimonis g\\ena Holly- 
tenka nusivilti. Tikimasi uoo^e’ nesu rnaiės nė vie- 
pamatyti kažką nepaprasto, p? lietuvio niekur taip pui 
gi matai paprastas lūšnas; klaj gyvenančio, 
dideli trobesiai, kur daro _ au^° a3}no jie tun 
krutamus paveikslus, pana- ‘ akrų sklypą žemės; na
šus Į fabrikus, ir jautiesi mas dviejų aukštų su labai 
taip, lyg kad vyktum kur ^au£ erdvingu kambarių; 
per Lynn, Mass., kur riogso pnldaj, paveikslai ir visi 
General Electric kompani- I* engimai dai o rnalonų
jos fabrikai. Iš tiknijų, čia Dideįįs garažas, ir
nieko kito ir nėra, kaip tik šaiitnais dai du tiobesiai,

Urugvajuje išeinančiam pragyventi: 
Lietuvos pavergėjų garbin 
tojų “Darbo” laikraštėly 
buvo kažkokio J. S. Jakub- 
kos laiškas iš Chicagos, ku 
name, be kita ko, minėtas 
komunistėlis purvais drab 
sto ir šnipu vadina “Kelei
vio” bendradarbi ir šio 
straipsnio autorių, kuris 
“Keleivio” Nr. 27 išdrįso 
parašyti, kad minėto Iaik 
raštelio vos 250 egzemplio
rių čia spausdinama.

Taip, ponas Jakubka, tai 
ikrą tiesa, nes net ir ge

riausiais komunistams (pra 
eito karo) laikais to laik
raštėlio tebuvo spausdina
ma apie 500 egzempliorių 
Gi užėmus rusams Lietuvą 
ier pusę sumažėjo, nes nie
kas be vadų ir keletos rau
donų davatkų to pilno melų 
šlamšto neskaito. Nors vi
sai ir nesvarbu, skaito jį 
tas, ar ne. Net jeigu ir nie- 
cas jo neskaitytų, jis vistiek 
išeis, nes jį globoja ir ap
moka Bulovai* Espania gat
vėje gyvenantis nuoširdus 
komunistinis “dėdė” (Rusi
jos atstovvbė Urugvajaus 
sostinėje Montevideo mies
te).

DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Kaina ..............................................Sėc
OĖL LAISVOS UETUVOS

LSDP Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .26c
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų 
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi- 
ą. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 

r rusai sako kad
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 60 centų.

KAIP SENOVĖS ŽMONES 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Me- 
lesias, arba Kaip Atsirado kalbea." 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesnioiaia 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina.............................. 2Oe

VISUOTINAS TVANAS
Ar galėjo būti toks tvanas, kad 

apsemtų visą žemės rutulį? Iš kur 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu. 
liūs, vabzdžius ir paukščius ? Kana 
šitie klausimai rupi, teperskaite 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?“

kus reikalas. Nors pasku
tiniuoju metu lietuviški 
Maskvos agentai lankė lie
tuvius socialistus ir kvietė 
į bendrą frontą, bet socia
listai tuo nesusižavėjo, nes 
gerai pažįsta iš praeities 
juos ir jų bendrus frontus. 
Klystų tie, kurie manytų, 
kad socialistai taip jau len-

Kaina 26c

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? Sį intri
guojanti politiskai-.ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut-
aky. Kaina ................................... lOe

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 2*C

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadks. Knyga 
rąsiai kritikuoja Romos Katalikų 

bažnyčios autoritetą ir faktais pe-

gvai pasiduos ju piopagan-; rod°. jp ner» j®.«« Kristaus1 J - 1 r tininkas. 224 pusi. Kaina .... HMdai.
M. Krasinskas.

KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
GARBINO SENOVĖJE?

VENEZUELAĮ

Lietuvių Kolonija Stiprėja

Visokiuose kraštuose žmonės _ 
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievue 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čiss jie buvo įsteigę? Kodėl žmones 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pe-

T • , • —• onA skaitos šią knygą. Tai didelio fo»-LietUVlU Čia yra apie 800,1 mato, 271 puslapio knyga. ..

zas Kilimonis, kuris seniau nas skamba, ir jau kalba 
gyveno Montreale, o dabar Kilimonis. Jis užgriovė vi
jau pęnktus metus gyvena sais giausmais, kam nepra- 
Hollywoode, buvo atvykęs nešiau, kokia linija atvyk- 
oro stotyje mane pasitikti; siu; jie stotyje išlaukę il-
bet kadangi jam nebuvo 
nurodyta, kokia linija at
vyksiu. o stotis labai didelė, 
orlaiviai nuolatos tik birz
gia—vieni atlekia, kiti iš
lekia—žmonelių it bičių 
avily dūzgia, lipa, eina, 
kemšas vieni per kitus, ir 
todėl apsilenkėm, nesusiti
kom.

Apsistojau nakvoti Bilt
more biešbuty, Los Ange
les. Kad bučiau žinojęs, 
galėjau apsistoti Hollyvvoo- 
de, Roosevelto viešbuty, bu
tų buvę visai arti Kilimonio 
vietos. Dabai’ gi buvau apie

giau nei dvi valandas ir jau 
manė, kad kas nors atsiti
ko, kad jau neatvyksiu. 
“Bet atvykai ir dar nusiba- 
ladojai Į kažkokį viešbutį. 
Tuojau vyk pas mus ir apie 
išvykimą šiandien nė ne
sapnuok.” Taip man užak
centavo Juozas. Gi aš atsi- 
kirtau: “Jeigu taip, tai vi
sai nelaukit, nes, kad ir že
mė plyštų, šiąnakt turiu iš
vykti, nes įytoj ryte mano 
anukutis ir žmona lauks 
stotyje. Vieną klaidą pa
daręs ir tiek vėjo gavęs, ki
tos nepadarysiu.” Taip aš-

fabrikai, kur tūkstančiai kuriuose gY\eaa nuominin 
darbo žmonių sunkiai pelno kak Išlaikyti šitokį dvariu- 
pragyvenimą. k3 bei puošnią vilą reikia

Filmose matomi puikiau- uaug lesų, ir darbo žmogui 
šiai įrengti trobesiai, namai, neįmanoma. Bet čia 
kambariai ir tt., nėra tikri: sutvarkytą, kad nuomi-
jie tik tam sykiui įrengti, o ninkai Pa<Įengia visas islai- 
tos kino paveikslų žvaigž- k-,n10 klaidas ii dar lief 
dės irgi ten negyvena. Jos sutaupoms.
gyvena tolokai, šalimis mie- (Bus naugiau)
sto, gražių rezidencijų sek- A. Jenkins.

fiai anirtinAnm/iOIIIĮ.7II t UIVM« np

25 mylias nuo jos. Be to,'iriais žodžiais pasikeitę ir 
čia sužinojau,- kad Holly- užbaigėm kalbą, 
vvoodas nėra atskiras mies- Po pusvalandžio. Juozas

MES ATLIEKAM . . .
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

,1.beveik visi apsigyvenę po’KAIp TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?paskutiniojo karo. Jie vi-

suomeniniu atžvilgiu nėra
atsilikę. Atsiminkime, kad, re^nnĮaiT^kiaurimais ir atsaky 
pavyzdžiui, 1951 metais ke- £*‘;sia iietuv,ų ,r ansrlų kalb<££ 
Ii Venezuelos lietuviai buvo
paskyrę net $1,500 literatu- JUOZAS STALINAS

ni-Dmiio Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
IUS pieiiliją. pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip

jis įgijo valdžią ir pašalino savo bu- Dalis jų jau neblogai ir vusius draugus. Labai įdomi knyga. « • s •__  Kniria.ūkiškai susitvarkė. LaDiau-
sia kas mus kankina, tai KODĖL AS NETIKIU
nepakeliami karščiai. Čia l DIEVĄ?
žiemos visai nėra. Gegužės, £
birželio ir liepos mėnesiais "i nesumuš joks jėzuitas...........«o«
yra nuolatinės liūtys. Kas- LIETUVIŲ KALBOS 
dien pila kaip iš kibiro. : GRAMATIKA

a Amerikos lietuviam*, 
-i y-, • .» vaug Kas iš lietuviško jaunimo n<»ri;lna Caracas ir Manacay - tinkamai išmokti savo tėvų kalią, 

o, o senimas irgi dažnai nori pag.lint

Išaiškinimas pilietybės statymo **J 
imais ir

tik p. Jakubka, bet ir jo 
vienminčiai Urugvajuje, ga
li būti ramus. Ir patys 

Darbo” rašeivos prie p. Ja- 
kubkos laiško prieraše pa
žymėjo, kad “Urugvajuje,

, , už politinę veikla, iki šiol, _ . ..... , _.ir dar lieka , • , , 1 • Daugiausia lietuvių gvve- Pritaikytadar niekas nebuvo persekio-l M *

Lietuviai Užsieniuose
VOKIETIJA

Vaikai Stovyklauja

išmėtyti. Didesniais bu 
riais gyvena 120 vietų, o ki 
tur visai pavieniai arba ma
žesniais būreliais.

Blogiausia, kad daugelis 
yra nepajėgus dirbti, o ku

tas nei deportuotas.” Taigi 
ir šnipai čia nebereikalingi. 
Jie yra tik Maskvos aklo 
agentėlio Jakubkos sapnuo
jamam Rusijos rojuj, kur 
šnipais visa ta “šlovinga” 
šalis knibždėte knibžda ir 
kur tie šnipai vienas kitą, 
dėl vietų, kaip kokie lauki
niai žvėrys, ėda. Kas dėl 
“Darbo” prieraše minimo 
“bendradarbiavimo,” tai aš 
jau savo laiku “Keleivyje” 
buvau rašęs. Buvo taip.

Likusiųjų Vokietijoje tė
vų vaikai gyvena sunkiose
sąlygose ir jiems vasarą bu- -. - -?. __ K ~-.r.tinai reikalingas poilsis.Pe ,paįegl<s’tie. !??’nPV;|Lietuvą rusams okupavus, 

Ronrtrnnmonė vtvjA ca,’b° ii tun gy enti iš vienintelė Urugvajaus lietu- 
uhagiškos pašalpos. KokieVietos Bendruomenė, ypač 

gailestingosios širdies Ame
rikos lietuvių padedama, 
sugebėjo šiemet geroką bū
rį silpnesnių vaikų pasiųsti 
į stovyklas, kuriose jie su- 
tiprėja kunu ir dvasia. Da

lis vaikų buvo pasiųsta į 
Šveicariją.

įdomu pažymėti, kad di
delis ir įtakingas “Neue 
Zuericher Zeilung” atspau
sdino ilgą straipsnį apie lie
tuvių vaikų stovyklą ir ragi
no šveicarus ir toliau remti 
“šias nekaltas tautu savitar
pio ginčo aukas.”

Neturėtume ir mes, kas 
galime, jų pamiršti ir siųsti 
aukas šiuo adresu: • United 
Lithuanian Belief Fund of 
America, 105 Grand Street, 
Brooklvr. 11, N. Y.

Sunki Lietuvių Būklė
Vokietijoje gyvena apie 

8,000 lietuvių, iš jų 5,000 
gyvena stovyklose, o kiti 
privačiai. Jie gyvena labai

“turtuoliai” ten yra, rodo 
šis faktas. Sumanyta sta
tyti savo sodybas, bet reikia 
nors 1,500 markių. Neatsi
rado žmonių, kurie galėtų 
tokį kapitalą šitam reikalui 
sukelti.

Be Vasario 16 d. gimna
zijos, kurioj šiuo metu mo
kosi 204 vaikai, lietuviai 
dar turi 16 vargo mokyklų 
su 18 mokytojų ir 304 vai
kais.

ARGENTINA

Lietuvis Karakulinių Avių 
Augintojas

Tolimose Patagonijos ly
gumose Jonas šlapelis yra 
vienas stambiausių ir sėk
mingiausių karakulinių avių 
augintojų ir vilnų eksporti- 
ninkų. Jis yra laimėjęs auk
so medalį už geriausios rū
šies avis.

Šlapelis yra susipratęs 
lietuvis, palaiko tamprius

vių mokykla nustojo dirbu
si. Tada prie komunistų 
vadovaujamo Urugvajaus 
Lietuvių Klubo įsisteigė 
šeštadienio ir sekmadienio 
lietuvių mokykla, kurioje 
mokytojavo (dėstė lietuvių 
pamokas) P. Vikonis ir į 
kurią leido savo vaikus vi
sokių pažiūrų lietuviai, nes 
klubo vadovybė pasižadėjo 
nesikišti į mokyklos reika
lus. Bet kaip visuomet, 
taip ir šį kartą savo žodžio 
komunistai neišlaikė ir pra 
dėjo savo propagandą Sta
lino garbei. Tuomet moky
tojas su tėvų komitetu, o jų 
tarpe ir aš, kaipo buvęs to 
komiteto narys, pasitrau- 
kėm. Ir daugiau vietos lie
tuviai į tą mokyklą savo 
vaikučių neleido, nes nuo 
to laiko ta mokykla iš tikrų
jų nustojo veikusi.

Tai tiek, ponas Jakubka, 
dėl šnipinėjimo, o “Darbo” 
rašeivoms Montevideo j dėl 
bendro fronto, manau, aiš-

po 200 asmenų, kitur ma- Mvo fUtiSk<lietuvių kalbo8 žinoH.
Žiau. : mą. Šita (fran-.atika yra tinkam* <i-

i (iem?, kas nori srerai lietuvių kal-
. • - -i bą išmokti. Didelė kny^a, 144 pu«LIs lietuvių geriau įsikuru- Kaina tik ...................................»i_»«

šių pažymėtini šie lietuviai:
J. Biliūnas—stambus pre- TAVO KELIAS I
kybininkas, importeris, Ma- SOCIALIZMĄ,
racay: Zubkus-alaus
davėjas, Valensijoj; Klikas gociALlZMAS IR RELIGIJA
-- turi UOStO laivų kontoią I^bai įdomi knygutė šituo svarbia
Puerto Cabello; inž. Devei- klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-
kis---dviejų kinų savinin- rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-
kas; inž. Mikalauskas— ................... 1,,e
R. M. viešųjų darbų virsi- ŽEMAITĖS RAŠTAI
ninkas, su atlyginimu $900, Ar ži .ote, kad Žemaitė buvo vle-

in-5 Vonrlfiid  n* žymiausių lietuvių rašytojų? Ar1I1Z. v eiUKlL žinote, kad j’ buvo paprasta k*i-
tekstilės inžinierius ir kraš- mo moteris, mažai mpksl© išėjusi, 

... . . . i gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaiptO ValdvbOS pirmininkas;, tūkstančiai ir milionai kitų moterų.
T„£/.;o.,olroe rlii-h-1 vi ° paskui ji ėmė apysakas rašyti. inŽ. iusciauskas fllioa VI- JOS apysakos yra tikras gyvenimas,

daus reikalu ministerijoj; tuksunčiai žmonių ęyyena. bet 
. - . i J Žemaitė nastebejo daug dalykų, ku-Gineika ll* Kukanauza--  rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos

kiekvienas turi laikrodžių ir
leivis" parduoda jos rrštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 

į laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- 

' žiai pajuokia ir gražiai pagiria m'J- 
j RU gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- 

! las Žemaitės kortu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Btilotus žiau-

aukso išdirbiniu prekybas.
—V. K.

KOLUMBIJA

Lietuvių Kongresas

Rugpiučio 14-17 d. Me- vokiečiai laike šito ka-
delline įvyko Kolumbijos su garsiais raštais ir retais paveiką-
lietuvių kongresas, kuris Ia,s’ Kaina ......................... 806
vieningai pareiškė pilną pa- DELKO REIKIA ŽMOGUI 
sitikėjimą VLIK’ui ir paža- GERT IR VALGYT?
dėjo jį visokeriopai remti. Valgyt ir gert reikia dei to. ke* 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko ^-i norisi ? Del ko be val- 

dvasiai p'° žmogus silpsta? Ir driko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Driko žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly- 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- 

.. i tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
Pakalbink biznierių* T»* j knvgutės. Tarase Dr. G-mus. Jos 

kaina tik ....................................... lSc
siakelbti “Keleivyje” pa {SOCIALIZMO TEORIJAi
ganinti biznį tarp li» £,*£SS

, Į draugijos formos, ir kodėl turės bu-
į | ti pakeistai kapitalizuaaa. Kaina

T) a r.,.;,, norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus.Be to, aptarė budus ir pne- d’ei ko -
mones lietuvybės
palaikyti ir ugdyti.



FfcsUtis §€?taa Nr.. 35j Rugsėjo 2, 1953

Sveiki Nervai - Sveikas Kūnas
Senovės romėnai sakyda- dinasi simpatinė nervų sis- 

vo: “Sveikame kūne svei- tema, kontroliuoja * musų 
ka siela!” Musų laikais kvėpavimą, kraujo apytaką, 
daktarai sako priešingai, širdies plakimą ir kitus 
kad sveikas kūnas gali būti svarbius veiksmus. Kai 
tik tada, kai siela yra svei- žmogus smarkiai susijaudi- 
ka. Bet žmonės daugiau na, supyksta, ar nuliūsta, 
linkę vadovautis romėnų tai jo jausmai veikia i sim- 
posakiu, negu daktarų pas- patinę nervų sistemą, o toji 
kutiniais pamokymais. Kiek-.veikia i širdį, kraujo apyta-

rrT.rTVTS, gp BOSTON

bėga pasitikt; vagiančiųjų karių

Nuotrauka parodo, kaip moterys bėgė pasitikti grįžusių 
iš Korėjos kareiviu, kuomet pirmutinis laivas su jais at
ėjo i Californijos uostą Alameda.

/fontanas Autobuse v- kudirka?
Musų moderniškais lai

kais viskas vyksta dideliu 
tempu. Tokiems dalykams, 
curiems anksčiau reikėdavo 
metų (kaip antai įsimylėji
mui ir apsivedimui), dabar

Cenzūros Klausimas
(Tęsinys)

—Lengvas dūmelis, nė 
seilės nepadaro. Dėkui, po-

užtenka pusvalandžio. Tą ne jr už tai. 
įrodė Mr. ir Mis. Davis, ku-j —q šitie ponai su kai 
rie susipažino, įsimylėjo ir ^i, tur būt, krakusme-
sutarė vesti autobuse per 
pusvalandį.

Ernest • Davis,

tį daro? O katras vyresny
sis?—kalbėjo senis toliau, 

inžinierius apžvelgęs visus aplinkui, įl
iš Pietų Rodezijos (Afriko- garsiai nusijuokė, kad • jam 
je), atvyko į Londoną pra- pasisekė taip gražia^ pasa-
eisti atostogų. Besibai

giant atostogom, jis įsėdo 
autobusą pasivažinėti

kyt. Užuot atsakę, visi pra
dėjo taipgi juoktis. Juda 
Izvergovičius vienas tik ne-

vienas nori būti sveikas, 
sakoma, kad sveikata yra 
didžiausia laimė. Gi dak-

ką, kvėpavimą ir pan. To
kiu budu žmogaus pergyve
nimai atsiliepia Į visą ku-

tarai sako, kad norint būti ną.
sveikiem, reikia jaustis lai
mingu. Kodėl?

Žmogaus kūnas ir jo psi
chika, jo nervai ir nuotai
kos, yra neatskiriamas vie
netas. Taip kaip danties 
skausmas veikia blogai i 
žmogaus nuotaiką, taip ir 
bloga nuotaika veikia blo
gai i žmogaus fizinę savi
jautą. Daktarai sako, kad 
žmogaus nervų negalima 
atskirti nuo likusio kūno, 
nes nervai turi labai dide

Ne vienas musų pats yra 
patyręs, kad po didelių su
sijaudinimų ar pergyveni
mų musų kūnas yra pavar
gęs, raumenys pastypę, ne
lankstus, kaip po sunkaus 
darbo. Tai yra todėl, kad 
sutrikusi kraujo apytaka 
nepristato raumenims už
tenkamai kraujo. Y pač 
kraujo netenka sąnariai ir 
jie pradeda tinti.

vadinamuDaugelis taip
lės įtakos i visą kūno veiki- Ironiškų ligų (arba senat 
™ * Narvai vra priežastis VCS RaiP antH1 UURSaukš

tas kraujo spaudimas, venų 
išsiplėtimas, net vėžys, gal
vos skausmai, vidurių ligos 
ir panašiai yra nervų prie
žastis. Tos ligos turi būti 
gydomos ne vien vaistais, 
bet pirmoje eilėje reikia su
tvarkyti ligonio nervus. Tol 
kol ligonis yra nervingas, 
kankinamas baimės, rūpes
čio dėl ateities, netikrumo 
ir kitų įkyrių jausmų, tol 
geriausi vaistai jo negali 
išgydyti visam laikui.

“Gyvenk su šypsena”— 
tokį patarimą duoda grožio 
specialistai, kurie sako. kad 
šypsena atleidžia veido rau
menis ir daro veidą malonų 
akiai. Tokį pat patarimą 
duoda ir daktarai, nes žmo
gus, kuris gyvenimu, džiau
giasi, nesirūpina dėl menk 
niekių ir nepasiduoda ilgai 
trunkančiam nusiminimui, 
lengviau išvengia ligų, negu

LŪKESYS
Ar tu žinai, kad šiandien aš tavęs taip laukiau, 
Jog nykau be tavęs ir gyvenau tavim,
O begalinės valandos, kaip amžiai, slinko,
Ir skausmo gėloj keitės mintys su mintim.
Bet tu neatėjai—ir štai nakties glūdybėj 
Užviltas lūkesys, kaip alkana banga,
Atgal į juodą gelmę rustaudams nugrimzdo,
Ir jau nebežinau, ar vėl sugrįš kada.

Ir auštant taip mąstau: ji vakar neatėjo, •
O šiandien man kaip laimė: taip toli, toli. . . . 
Ir praeities sapnu širdis susižavėjo,
O žavesio dienų pamiršti negali.

J. MYKOLAITIS-PUTINAS.

Londono gatvėmis ir pasya- sijuokė. Stovėjo išbalęs ir 
joti, kaip gera butų grįžti sukandęs dantis iš piktu-

mą. Nervai yra 
daugelio ligų, kaip antai 
reumato, širdies, daugelio 
moteriškų ligų, nevaisingu
mo, impotencijos ir pan.

Daktaras Bernard I. Com- 
roe yra žinomas reumato 
(arthritis) autoritetas. Jis 
veda didelę kliniką ir per 
ilgametę praktiką įsitikino, 
kad geras ketvirtadalis visų 
jo pacientų susirgo reuma
tu nuo rūpesčio. Rūpestis, 
baimė, nuolatinis liūdesys 
arba slopinamas pyktis yra 
didžiausias sveikatos prie
šas. Žinoma, žmogus nega
li gyventi, kaip koks ak
muo, bejausmiai. Jis visad 
rūpinas, kenčia, liūdi arba 
džiaugiasi. Tokie pergyve
nimai yra neišvengiami, bet 
sveikatos priešas yra toks 
rūpestis, kuris kankina žmo
gų ištisais mėnesiais, kuris 
yra slepiamas, maskuoja
mas nuo kitų žmonių, bet 
kuris per ilgą laiką žmogų 'nervų kamuojamas žmogus, 
“suėda.”

Kokiu budu musų nervai_________________
gali veikti į kūną? Žmo-į 
gus yra nervų bundulys.j 
Įvairus nervai atlieka visnJ 
kius uždavinius. Tam
ra nervų sistema, kuri va- leivj”. Kaina metams $4.

TEISYBĘ PASAKĖ

Pakalbinkim draugus

“KeX1LP’ pažįstamus užsisakyti 
Tam tik-'1^^

SUKNELĖ VASAROS VESTUVĖMS

ėtai kokias dabar pradėta sinti sukneles vasaros vestu
vėms. Vietoj ilgos stebės su dideliu vualu, dabar varto
jama i$ rausvo rajono trumpa suknelė, su pravira pakak
le ir kikliku Šonkauliams suveržti.

Krata pasibaigė jau sau
lei plukai pakilus. Nera
do daugiau nieko, kaip tik 
anas knygas ant lentynos, 
rubriceles palėpėje ir lietu
viškus žodžius ant tupyklos 
sienų. Visus tuos daiktus ir 
tupyklą paėmė.

Apie priešpiečius tą die
ną traukė per Naupilę keli 
vežimai, vienas paskui kitą. 
Pirmame sėdėjo Juda Iz- 
vergovičius su prokuroru ir 
žandaru; antrame Endrius 
Klubas tarp dviejų žanda
rų; trečiame, ilgavežimyje, 
buvo įversta tupykla, mai
šas, matyti, netuščias, ir sė
dėjo du žandarai su zems- 
kiu; ketvirtame važiavo du 
zemskiai ir seniūnas; penk
tame žandaras ir zemskis. 
Naupilės gyventojai, maži ir 
dideli, subėgo žiūrėt tos 
įstabios, niekad neregėtos 
procesijos. Prasidėjo Įvai
rus aiškinimai, vienas už ki
tą keistesni ir baisesni, ir 
visa Naupilė atrodė lyg 
ūžiąs avilys. Tokį neramų 
įspūdį sėjo Podleckoj visu 
keliu, iki atvažiavo į Sena- 
pilę, kur gyveno pats ir tu
pėjo savo raštinę. Klubą 
•tuoj išsiuntė su dviem žan
darais į Kalvarijos kalėji
mą. o tupyklą, liepęs apsiūt 
audeklu, nusiuntė į Kauną, 
kad tam tikras žandarų ver
tėjas išverstų maskoliškai 
lietuviškus sakinius. Pats 
stvėrėsi senų rubricelių. Iki 
gaidžių žiurėjo jas atsidė-

mo. Pats pamatė, kad ne 
ten pataikė, kur siekė. Lyg 
šuo, kuriam pakeleivis pa
rodo špygą, grįžta nosį nu 

zv" leidęs namo. Taip grįžo 
Podleckoj, gėdydamasis ne 
tik prokuroro, kuris visą 
kelią iš jo tyčiojosi’, bet ir 
savo žandarų. Ką gi daly
ti? Per aspera ad astra! 
(Per skausmus į garbę.)

Žandaras, davęs neteisin
gą žinią apie redaktorių, 
buvo sunkiai nubaustas: tu
rėjo eit į Tilžę surast tikrąjį 
redaktorių. Ir tai nepasise
kė, nes žandarpalaikis, noi 
persirengęs, negalėjo pa 
slėpti savo degutuoto šni 
po ir turėjo net bėgt iš Prū
sų, nieko nepatyręs.

Visi nepasisekimai tary
tum tyčia skverbėsi žanda
rų viršininkui į galvą. Dir
stelėjo vargšas į kairiąją 
savo krutinės pusę, atsidu 
so, pasirėmė kita ranka ir 
toliau keikė likimą ir visas 
sąlygas, atitolinusias kryže
lį. Keikė net pasieninius 
sargus, kad permaža pralei
džia lietuviškų raštų.

IV
Ilgai rymojo Juda Izver- 

govičius. Pagaliau moste
lėjo ranka ir ėmė knistis se
nuose popieriuose, anksčiau 
buvusio žandarų viršininko 
paliktuose, ar ten ko nesu
ras. Tuo tarpu ateina skun
das prieš Klubą. Nusišyp
sojo Podleckoj, išpūtė kru
tinę ir paglostė kairiąją jos 
pusę, tą vietą, kuri paskirta 
naujam kryželiui.

Braukšt, pas Klubą kra
ta. Podleckoj su gauja

Rodeziją su jauna žmona. 
Šalia jo stovėjo jauna 

mergina, Miss Wicki, kuri 
porą kartų žvilgterėjo į sau
le nudegusį ir sveikata
dintį vyrą. Kadangi visos 
vietos buvo užimtos, išsky
rus šalia inžinieriaus, tai ji 
prisėdo šalia jo. Užsimez
gė kalba. Per pirmąsias 5 
minutes Davis papasakojo 
mergaitei apie savo gyveni
mą Rodezijoj. o po 15 mi
nučių jis įsidrąsinęs pasiūlė 
jai už jo ištekėti. Mergaitė 
pagalvojo keletą minučių ir 
pasakė: “Gal būt, pažiurę-
-VMM »soti.

Kada autobusas privažia
vo Pickadilli aikštę, mergai
tė jau buvo apsisprendusi: 
“Aš apgalvojau jūsų pasiū
lymą ir jį priimu,” pasakė 
ji Ernestui. Per kitas 5 mi
nutes jaunieji sutarė vestu
vių dieną ir, peržygiavę per 
Pickadilli aikštę, nuėjo į ar 
timiausią brangakmenių 
krautuvę nupirkti žiedų. Po 
kelių dienų jie atšventė 
vestuves ir išvyko į Rodezi
ją.

Įsimylėjimas, pasipirši
mas ir sutarimas vesti įvy- 
ko lygiai per pusvalandį. 
Tą dieną (rugpiučio 3) 
Londono gatvėse buvo la
bai didelis judėjimas, ir au
tobusas važiavo pusvalandį. 
Jeigu kamšatis nebūtų au
tobuso stabdžiusi, gal Mr. 
Davis ir nebūtų suspėjęs 
rasti žmoną. Dideli daly
kai dažnai priklauso nuo la
bai menkų smulkmenų.

mas ir bendrai namų prie 
Jeigu moteiy s iš 
atsimintų, kad tie

darbai priklauso prie jų šei

'žiūra.

“Patyrusi Moteris" prieš į anksto

kelias savaites pasakė tikra, . . 
teisybę apie vyrų lepinamai m-vrHn,’J .P^e’CT, taome, 
mnterie '.ik namais Jos tekėjusios nekeltų de

.J jų triukšmo ir nesiskųstų, o 
pagalvotų, kaip juos atlikti 
gerai ir greitai.

Prisižiūrėję*.

Sauja Tarptautinė 
Organizacija

Rugpiučio pabaigoje 
Stockholme, Švedijoje, įvy 
ko "Planingos Šeimos” sali 
ninku konferencija, kurioje 
dalyvavo atstovai iš 20 val
stybių. Po kelių dienų po
sėdžiavimo konferencija 
nutarė įsteigti tarptautinę

moteris, kurios tik namais 
rūpinas ir dejuoja, kad 
bai nuvargsta.

Pastebėjau ir aš, kad na
mie sėdinčios moterys nie
kad neapsidirba ir nuolatos 
skundžiasi nuovargiu, nega
luoja ir tikrai įsikalba sau 
ligas. Tokios moterys vyrui 
menka paguoda ir surami
nimas. Tai daugiau našta, 
kuria negali nusikratyti ir 
turi kantriai nešti visą gy
venimą. Tokia moteris, ku
ri vyrui visur gelbsti kaipo 
gyvenimo draugė, kuri dir
ba šeimai išmaitinti, iš dar-

ir

bo parėjusi kuo puikiausiai !pianįngų šeimų organizaci- 
namus sutvarko ir nes.skun-įją pavadinta International 
dzia dideliu nuovargiu arba!Fįderation for pianned Par- 
laiko stoka. jenthood. Tos naujos orga-

^ia pastebėta, ^kad n‘-'*inizacijos prezidentu išrink 
Margaretdarbas, slankiojimas iš kam-|ta amenkietė 

po Į kampą daugiau vargi-;sanger5, kuri
pirmoji iškėlė 
kontrolės Šukį ir visą gyve
nimą pašventė to Šukio iš
populiarinimui gyventojų

na, negu laikinas sunkus 
darbas. Kai vyras ar mote
ris įtemptai prastovi darbe
6-8 valandas, jie jaučiasi 
nuvargę, bet pasėdėjus ar 
pagulėjus porą valandų, tas

tarpe.
Sudaryti

Amerikoje
gimdymų

tarptautinę or
nuovargis praeina, ir zmo- ganizaciją paskatino įsitiki
mus vėl jaučiasi darbingas.
Gi žmonės, kurie ištisas die
nas gulinėja, nieko sunkaus 
nedirbdami, jaučiasi visą 
laiką nuvargę. Man atro
do, kad tokie žmonės ne tik 
jaučiasi nelaimingi, bet ir 
gyvena daug trumpiau už 
tuos, kurie sunkiai dirba.

Man atrodo, kad moterys 
pavargsta nuo namų darbo 
ne todėl, kad jis butų labai 
sunkus, bet todėl, kad jos 
įsivaizduoja, jog namų ruo
ša yra nepaprastai sunkus 
ir nuobodus dafbas. O dar
bą dirbti nenoriai, su nepa
sitenkinimu', tai aišku, kad 
jis vargina ir nervina mo
terį. Moterims prieš ište
kant reiktų įsidėti į galvą, 
kad šeimyninis gyvenimas 
stato moteriai tam tikrus 
uždavinius: ne vien išau 
ginti šeimą, bet taip pat 
kasdien atlikti tam tikrus 
darbus, kurie yra butini ir 
kurių išvengti negalima 
Tokie darbai yra valgių ga
minimas, švaros palaiky-

mmas, kad gimdymų kon
trolė yra viena iš pagrindi
nių žmogaus teisių ir kad 
pastovi taika greičiau bus 
įgyvendinta tada, kai bus 
pasiekta lygsvara tarp žmo
nių prieauglio ir tarp gam
tos turtų žmonėm maitinti 
ir jų reikalavimus tenkinti 

šiandien yra dar daug 
žmonių, kurie gimdymų 
kontrolę laiko nemorališku 
ir baustinu dalyku. Dau 
gely kraštų gimdymų kon 
trolės praktika yra baudžia
ma įstatymais. Taip pat ir 
Amerikoje daugely valstijų 
gimdymų kontrolė yra nele
galus dalykas (gydytojas 
negali duoti patarimo kaip 
išvengti vaikų ir pan.). Rei
kia tikėtis, kad tarptautinės 
organizacijos įsteigimas pa
dės gimdymų kontrolę dar 
daugiau išpopuliarinti ir ją 
legalizuoti.

Pakalbinkime 
draugus 
vį.” Kaina

Daktarai sako, kad svei
katai palaikyti reikia daug 
vaikščiot. Bet laiškanešiai, 
kurie kasdien vaikščioja,;žandarų ir zemskių, su pro- 
serga taip pat kaip ir siuyė-.kuroru ir seniūnu patį vidu
jai, kurie dirba sėdėdami. naktį- užpuolė miegančius ir 

nusidirbusius žmones.
—Ar turi lietuviškų kny

gų? — klausia Podleckoj 
jersigandusį Klubą.

—Turiu.
—Parodyk, kur.
—Va, štai ant lentynos: 

čia kantičkos, dvejos mal
daknygės senos ir dar pusė 
užpernykščio kalendoriaus, 
o daugiau neturiu.

—Vesk į klėtį!
Tuoj žandarai šoko ant 

aukšto ir iš palėpės išėmė 
visas senas rubriceles. Iš
šnipinėję klėties kampus ir 
plyšius, nulipo žemyn ir ap
gulė tupyklą. Knygų čia 
nerado, tiktai ant sienų pa
stebėjo parašus, sudarytus 
iš lietuviškų raidžių. Pa 
likę zemskį saugot tu py k 
los, visi kiti ėmė landyt po 
visas trobas ir užkaborius, 
viską versdami iš vietos. Iš
sigandę ir tūnantieji kam 
puošė vaikai, užtikti dabar 
žandarų, pradėjo neišpasa
kytai klykt, moterys paskui 
juos vaitot, šunys staugt. 
Išgirdę triukšmą, sukilo visi 
kaimynai ir visas Virvaga 
lių kaimas sujudėjo, tartum 
atėjo paskutinio teismo die
na.

PAVOGTAS VAIKAS

: ~~. .u*,- •<
Balthnorėj buvo pavogtas 
Bennett'ų automobilis su 6 
metų vaiku, kuris buvo ma
šinoj užmigęs. Tėvams buvo 
neapsakomo rūpesčio ir bai
mės dėl vaiko saugumo. Bet 
vėliau policija rado automo
bilį pamestą ir vaikas sau 
žaMė nieko nežinodamas, kas 
buvo atsitikę.

’ęs ir keliose rado ranka su
rašytas kažkokias aukas, 
aukotojų pavardes ir kitus 
neaiškius ženklus. Išaiški
no sau, kad tai, tur būt, 
slaptos organizacijos liudi
jimai.

—Na, garbė Dievui, iš tų 
knygpalaikių ir tupyklos iš
eis plati politinė byla,—ta
rė pats sau Juda Izvergovi- 
čius ir nejučiomis paglostė 
kairiąją išpustos krutinės 
pusę.

V
Jau kelias savaites sėdėjo 

Klubas kalėjime, visai ne
numanydamas, už ką buvo 
suimtas. Žinojo, kad poli
cija užpuldinėja ir ima už 
lietuviškas knygas, bet už 
maldaknyges tik, rodos, im
ti negali, o knygos nuo klė
ties aukšto juk ne lietuviš
kos ir ne jo. Tupykla prie 
knygų nepriklauso. Kažin, 
ar tik ne už- aną seno kalen
doriaus pusę. Kitokios kal
tės nejautė, o pagaliau ir 
kratant nieko daugiau ne
klausinėjo ir neieškojo, 
kaip tik lietuviškų knygų.

Labiausiai žmogui rupė- 
io pačiu darbymečiu apleis
tas ūkis. ‘ Kas. be jo patai
kys atlikti savo laiku dar
bą? Kas prižiūrės gyvu
lius? Kas aprūpins namiš
kių reikalus? Kas mokes
čius sudės? Kad ir šian
dien paleistų, tai jau vis 
ūkyje be nuostolių neapsi
eitų. Na, o jeigu laikys dar 
ilgai?

Tuo metu Podleckoj su
spėjo padalyt kelias kratas 
pagal pavardes, surastas ru- 
bricelėse, ir įsitikino, kad ir 
šiuo žygiu veltui žadėjo su
sekti slaptą organizaciją, 
nes rubricelėse buvo užra
šytos tik užperkamos mi
šios.

(Bus daugiau)

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.
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Planai Tik Popieryje

Kartą “Keleivyje” buvo 
papasakotas toks anekdo
tas. Sovietinio fabriko di
rektorius priėmė knygve- 
džiu tą vyruką, kuris j di
rektoriaus klausimą, kiek 
bus du padauginus iš dvie
jų, atsakė—kiek tamsta no
ri? Vadinasi, jis suves kny
gas taip, kaip direktorius 
norės. Bet taip ten yra ir 
gyvenime. Pati jų “Tiesa 
tą patvirtina. Štai ji sako, 
kad Lietuvoj šių metų pir 
mojo pusmečio planas Įvyk
dytas su kaupu (102% 
bet vėl ne kas kitas, o “Tie
sa” kalba, “kai giliau pa
žvelgti Į reikalą, kai per
kandi procentus ir iššifruo
ji pirmininko palyginimus 
—pusantro karto daugiau 
negu pernai — paaiškėja, 
kad visos šios kalbos vertos 
labai nedaug, kad jos tėra 
tuščias nusiraminimas.”

Jei jau jie patys taip kai 
ba apie skelbiamus procen
tus, tai šių metų plano vyk
dymu tikrai negali pasi
džiaugti.

O kai kuriose srityse ir 
jų skelbiamieji procentai 
yra žemi. Pavyzdžiui, kal
kių tepagaminta tik 83% ; 
tiek pat kirvių ir alaus;
emaliuotų indų 89%, lo
vų 82%, o linų pluošto 
62%, žuvies sugauta 70%
Žemi procentai ir atliktu 
statybų. Sakysim, žemės 
ūkio ir paruošų ministerija 
tei vykdžiusi 58%; numatytų 
statybų.

Dabar prasidės kalbos 
raginimai, grūmojimai Įvyk 
dyti planą. Metų gale bu
halteriai suves knygas gra
žiai ir jos rodys planus 
“Įvykdytus,” bet gyvenime 
didelĮ trukumą.

tus gali prakaityti apie 700 
darbo dienų. Paprasti kol
ūkiečiai, dėl nustatytų di
delių darbo normų, labai 
daug dirbdami galėtų pa
siekti apie 180 darbo dienų 
atlyginimo, bet paprastai 
tepasiekia 120-130 dienų.

Derlių nuėmus ir atida
vus valstybei,- apmokėjus 
kooperatyvams skolas už 
trąšas bei kitus reikmenis, 

taip pat palikus sėklai, 
liekana dalinama tarp kol
ūkiečių pagal turimas darbo 
dienas.

Jungiantis Į kolchozą bu
vo sutarta, kad laukiamas 
derlius bus nuimtas kiekvie
no ūkininko savo naudai ir 
iš jo bus atiduota kolchozui 
sėkla. Bet atėjus rugiapiu- 
tei atvyko sunkvežimiai su 
milicija ir teko viską kol
chozui atiduoti.

Sudarant kolchozą visas 
ūkio inventorius reikėjo 
taip pat atiduoti. Mašinos 
bei gyvuliai buvo Įvertina
mi. Išmokėjimas turėjo bū
ti padalytas per 2 metus, 
bet, nors sugriaėlis išvyko 
praėjus beveik trims me
tams nuo kolchozo sudary
mo dienos, apie atlyginimą 
nieko nesigirdėjo, o kolū
kiečiai teirautis apie tai bi 
jojo.

Viskas buvo įvertinta la
bai žemai. Pirmos rūšies 
arklys Įvertintas 400 rub-

KORĖJIETĖS MYLI GENEROLĄ

Jaunos korėjos atergaitės Seo«lo mieste dažnai atneša
Amerikos generolai Fleetui gėlių ir kitokiu dovanu. Per 

karą su komunistais gen. Fleet pasidarė Korėjos žmonėms 
didvyris.

Sovietinio Gyvenimo Pažibos
Kelnės visokių nesusipra

Iliušos kelnėms išgarsinti. ilgiau Gyvena?
Iliuša su savo kelnėmis
greitai išgarsėjo visoj apy- 
inkėj. Visa Ui butų gerai 

užsibaigę, jei ne žmonių 
malsa. Pradėjo iš kitur 

atvykti žmonės tų kelnių 
jažiurėti. Ar ne dyvai, 
naujos kelnės! Atvykusių- 
ų Urpe atsirado vienas pa
vyduolis. Įskundė. Apšmei
žė. Sakė, Iliuša tyčia kar
tūno kelnes nešioja ir dar 
tokias? Iš caro laikų! No
rima tuo parodyti, kokio 
tuomet kartūno austa. Tai
piku propaganda! gyvenęs ilgiau

Iš tos naujos nelaimės mpĮn 1 
liuša išėjo sausas. Jis iš

davė savo motiną ir tetą. Jų 
dabar likimas niekam nėra 
žinomas. Vienos ir kitos 
namai tušti, kai šluota iš
šluoti. Jaunuolis Iliuša gi 
vaikštinėja dabar užsivilkęs 
kitas naujas kelnes. Jam, 
kaipo iš pagrindų kontire- 
voliuciją naikinančiam, net 
savo motinos ir tetos nesi
gailėjusiam, rajono komso
molo komitetas nupirko ki
tas kelnes, iš medžiagos 
kelnėms skirtos.

Vis.

Baltutis kartūnas raudono-
timų pradžia ir galas. O be mis gėlėmis ataustas, dar iš 
kelnių negerai. caro laikų užsilikęs. Prieš

Spauda nupasakoja apie šešiasdešimts penkis metus 
tokį sovietinėje Ukrainojerteta vardinėms dovanų ga

vo. Tetos butą kuklios, tai 
n'enorėjo iš tokio vaiskiai 
margo kartūno eilutę sau 
pasiūti. Visaip ji saugojo 

Ir

atsitikimą:
Vasaros atostogoms pra

sidėjus, sovietinės dešimt
metės septintos klasės 16
metų jaunuolis Iliuša buvo.geriems prisiminimams
pavarytas miškan kelmų štai, komsomolui jaunuoliui

lių. Šis arklys turguje kai- rauti. Sovietuose visi turi
navės 3,500-4,000 rublių, dirbti, nes kas nedirba, tas vė.

Iliušai dabar dovanoms da

STALINO LAUREATAI tt 
• l

Keli lietuviai už savo
raštus, garbinančius Stali-

mas 930 metų, Kainas 910 5° diktatūrų, gavo Stalino
metų. Tai buvę prieš vi- l^ratu^ P‘!">W
suotinąji tvaną. Vėliau Ab-** ™rciaml 1 *$'tas.!l.al^s-
luomas gyvenęs 175 metus. ™6U8> Gu^?“-Gu,
Izaokas 180 metų, Jokūbas *

kalbomis 9 laidos, 21 o,000

Pagal šv. Raštą, Matuze- 
lis gyvenęs 969 metus, Ado-

147 metus, Mozė 120 metų. 
Tai vis bibliniai vardai ir 
biblinės pasakos. Iš vėles
nių laikų yra patikimesnių 
žinių, bet nėra nė vieno 
moksliškai patikrinto atsi
tikimo, kad žmogus butų 

kaip 115 
metų. Tačiau yra nusUty- 
ta, kad dabar Amerikoj iš 
100 gyventojų dakopia iki 
šimto metų 3-4 žmonės.

O kaip yra su gyvuliais? 
Kai kurie jų gyvena daug 
ilgiau negu žmogus. Štai 
keli pavyzdžiai:

egz. Salomėjos Neries 4
kalbomis 22 laidos, 215,000 
egz. Tilvyčio 2 kalbomis
11 laidų, 79,000 egz. Venc
lovos 2 kalbomis 19 laidų, 
180,000 egz. Viso 61 lai
da, 619,000 egzempliorių. 

Pat* Sau Patarnaujanti*

Dramblys gyvena iki 200 metu
Arklys
Kupranugaris
Karvė
Avis
Kiaulė
Šuo
Katė
žiurkė
Pelė

50
50
30
20
27
15
10
7
3

New Yorke netrukus pra
dės veikti toks garažas. At
važiavus Į jį, patarnautojas 
paspaus migtuką, ir auto
mobilis pasikels Į atatinka
mą aukštą ir vietą. Norint 
išvažiuoti, tarnautojas pa
spaus kitą migtuką, ir ma
šina nusileis prie išvažiavi
mo vietos. Kai kuriose val
stijose tokių garažų jau bu
vo, bet New Yorke jis bus 
pirmas.

olt
•ka

11
»»t

DARBO PASAULIS

Kolchozai Klaipėdos Krašte

Štai ką pasakoja klaipė
dietis K. P., kuris karui pa
sibaigus buvo patekęs Į ru
sų nelaisvę. Rusai uždarė 
ji belaisvių stovyklon, bet 
jam pavyko iš tos stovyklos 
pabėgti. Norėdamas nueiti 
iš tenai Į Vokietiją, jis pa
siekė Šilutę.

Šioje apylinkėje ji Į dar
bą priėmė viena seno am
žiaus ūkininkė. Jos vyras 
buvo jau miręs, o vaikai 
gyveno atskirai. Čia jis 
pradėjo šeimininkauti. Šei
mininkė bijojo, kad jis ne
pasitrauktų, nes tada ji ne 
galėtų atiduoti valstybei jai 
nustatytos duoklės ir ją iš 
ūkio nušalintų. Ukj perra
šė jo vardu, gi jis iš savo 
pusės pasižadėjo duoti jai 
užlaikymą. 1948 metais šis 
ūkis buvo Įjungtas Į kolcho
zą ir K. P. kaip ūkio savi 
ninkas tapo kolūkiečiu. 
Kolchozą sudarė 59 ūkiai, 
apie 1,000 hektarų. Jis bu
vo išrinktas brigadierium. 
Jis savo žinioje turėjo gy 
vulių priežiūrą, darbo pa
skirstymą ir atliko darbo 
registraciją. Atlyginimą; 
buvo mokamas už išdirbtas 
darbo dienas. Vienai dar 
bo dienai išdirbti buvo nu
statyta kokio ir kiek darbo 
reikia atlikti. Taip, pavyz
džiui, suvežimas 20 vežimų 
šieno buvo užskaitomas 
kaip 2-3 darbo dienos, atsi
žvelgiant Į atstumą. Brigą 
dieriui už vieną darbo die 
ną užskaitoma tarp 2.5 iki 
3.5 darbo dienų, atsižvel
giant ką jis dirbo. Tokiu 
budu brigadierius per me-

Trakėnų veislės kumelė bu
vo įvertinta 300 rublių. 
Ūkinis vežimas apie 150 
rublių. Mašinos tarp 30 ir 
120 rublių, bet jokiu budu 
ne daugiau kaip 150 rub
lių. Veršiukas apie 120 
rublių.

Be anksčiau minėto atly
ginimo rugiais, kolūkiečiai 
gaudavo dar mažą atlygini
mą pinigais. Jis pats per 
metus gaudavo apie 380 
rublių. Šiuos pinigus kol 
chozas gaudavo už parduo
tus, atlikusius nuo valstybės 
prievolės gyvulius. Šie bū
davo parduodami turguje 
aukštomis kainomis. Šių pi
nigų paskirstymas vyko 
taip pat pagal turimą darbo 
dienų skaičių. Kolūkie
čiams jų maža belikdavo, 
nes reikėjo pirkti privalo
mus valstybinės paskolos 
lakštus. Pavyzdžiui, pirmi
ninkas turėjo pirkti pasko
los 500 rublių, brigadierius 
300 rublių, kolūkietis 100 
rublių.

PLB Vok. Inff.

Kiaulės Pirmon Vieton

Vilniaus radijas rugpiu
čio 11 d. pranešė^ kad šie
met bus perduota kolūkie
čiams naudotis gyvenamųjų 
namų . . . na, kaip manote, 
kiek? Tik 20 visoj Lietu
voj. Juk tai pasityčiojimas! 
Ką reiškia 20 namų karo 
sugriautoj Lietuvoj?

Kiaulės kiek laiminges
nės, nes joms pastatyta 460 
kiaulidžm. Jos, matyti, la
biau vertinamos kaip žmo
nės. Žmogus gali ir išsi 
kastame urve gyventi, o ge 
ros kiaulės tokiame “palo- 
ciuje” neišauginsi.

Pati “Tiesa” rašo, kad 
Skaudvilės rajono kolchoze 
teįvykdyta tik 5-10% staty
bos. ,

^Nemakščių kolchoze sta
tybinę medžiagą vartoją 
kurui, nes malkų nėra. Tik
ras “rojus.”

nevalgo. O kelmai ir so
vietų tvarkoje reikalingi. 
Kad ir kaip susovietintas 
gyvenimas .motorizuotas, 
bet be rato ir arklio tenai 
neapsieinama. Iš kelmų 
sovietinė valdžia varo de
gutą ir smalą daro. Ratams 
toks tepalas praverčia, kai 
kitu kuo neturima ratus tep
ti ir kai vežimo ašis vis dar 
iš medžio daroma.

Iliušos butą komsomolo 
ir spartuolio. Miške nedu- 
linėjo jis, Į varnas nežiop- 
sojo, bet dirbo kaip dera 
dirbti susovietintam jau
nuoliui. Ir štai—nelaimė! 
Verčiant kelmą, pačioje ne
patogioje vietoje kelnės 
pratruko skersai ir išilgai. 
Susidarė nepaslepiamas ply
šys. Visų matomas plyšys! 
Kitų juokas ir pajuoka. 
Iliuša kreipiasi pas darbų 
brigadierių. O tas atkerta:

—Kuriems galams čia ta
vo kelnės? Ką aš bendro 
turiu su tavo kelnių lopais 
ir jų skylėmis? Esi dar tik 
mokinys. Ne mano reika
las tavo kelnėmis rūpintis.

Iliuša tiek teišmeldė, kad 
laikinai atleido jį iš darbo 
iki savo kelnes sulopys. 
Iliuša parbėga bė ūpo pas 
savo motiną. O ta ramiai 
ir šaltai barasi:

—Sakiau saugokis, nes 
kelnės laikosi tik garbės žo
džiu. Sovietinės garbės žo
džio ir jos neišlaikė! Kur 
čia jas lopysi, jei lopas ant 
lopo ir tie visi kiauri—žai 
buoja! O tu, mano sakalė
li, tu mano balandėli, Iliu- 
ša, sakiau nesidėk su tuo 
komsomoliu: pats prapulsi 
ir mane pražudysi. Štai jau 
nesusipratimų pradžia. Kur 
aš tave dabar padėsiu be 
kelnių? Palauk, einu pas 
tavo tetą. Ji taupi, kai ką 
turi iš anų gerų laikų,— 
greitai sumeta motina.

Išėjo ir parėjo kartūną 
nešina. Bet kokį kartūną! 
Gėlių gėlės. Visas mirgėte 
mirga, net akys raibsta.

—Na, tai, kaip čia dabar 
toks vyras be kelnių?—Įtei 
kė, nepasigailėjo. Dar siū
lų pridėjo ir priedu adatą 
davė. Tai vis tokios rete-.i
nvhės. be kuriu tr-ali tik so•T - 7 ---------------  -*■ IS

vietinis pilietis apsieiti.
Iliušos motinos butą su 

manios. Ji pagal senas kel 
nes pasiuvo naujas.

—Tegu visa sovietinė gat
vė stebisi ir gėrisi tavo nau
jomis kelnėmis! Tik nepa- 
sigirk, kad medžiaga dar 
caro laikais austa. Mane, 
tetą ir save pražudysi. Sa
kyk, kad Stalino Įkvėptos 
audėjos tokias išaudė ir ko
munistų partijos propagan 
dos dėka ant tavo blauzdų 
jos atsirado.

—Matka! Bet kaip? Jos 
tokios raibos, plonos, kei 
nėms netinka. Visi juokais, 
pirštais mane užbadys!

—Nagi tegu kas pamėgi
na! Ar tai geriau be kel
nių? Kas gali išdrįsti tave, 
komsomolą, spartuoli pa
šiepti? Galvą aukštyn, kru
tinę pirmyn! Drąsiai plauk 
skersai sovietini gyvenimą! 
—motina padrąsino vaiką.

Unijų Vadai Peikia Valdžių
Rašėme, kad Washingto- 

ne buvo susirinkęs CIO po
litinės akcijos komitetas 
bendriems politikos klausi 
mams aptarti. Posėdžiuose 
dalyvavo apie 150 žymes
niųjų darbuotojų.

Kaip pirmininkas Walter 
Reuther, taip ir kiti sakė, 
kad dabartinė vyriausybė 
ir Kongresas nieko darbi
ninkams nedavė. Komite
tas nutarė jau pradėti ruoš
tis kitų metų rinkimams ir 
daryti visų galimų pastan
gų, kad butų išrinkta uai 
giau tokių asmenų, kuriems 
artimi darbininkų reikalai.

Vadinasi, juo didesnis gy 
vulys, tuo ilgiau gyvena. 
Bet ta taisyklė netinka 
paukščiams ir žuvims. Ma
žas žvirblis, pavyzdžiui, ga
li gyventi iki 20 metų, kar
velis iki 50 metų, varna iki 
100 metų, erelis per šimtą 
metų. Ilgą amžių turi žu
vys.
150 metų, lydeka 270 me
tų.
16 metų, o piktvarlė iki 36 
metų.

Kai kurie medžiai auga 
tūkstančius metų.

—L.

VOKIETIJA DIDELIŲ 
ĮVYKIŲ IŠVAKARĖSE

(Atkelta iš 2 pusi.)
Juk, žinovų apskaičiavimu, 
rusai iš Vokietijos repara
cijų jau gavo nuo 7 iki 10 
bilionų dolerių, o buvo su
sitarę 3 bilionus. Jei jau 

Karpis gali gyventi Įgavai tris kartus daugiau 
negu reikia, tai bene sunku 

Net varlė gyvena iki skolą dovanoti. Panašios 
vertės yra ir kitos Maskvos 
“dovanos.” Bet ar tą Mas
kvos gudrumą supras vo
kiečių rinkikai, pamatysime 
tik po rugsėjo 6 d.

Žemaiti*.
KAS GAUNAMA

IŠ ŽIBALO LAŠO

Automobilių Darbininkams 
Algos Pakils

Didžiųjų automobilių fa
brikų darbininkai turi su
tartis, pagal kuinas atlygi
nimas didinamas ar maži
namas atsižvelgus i bendrą 
kainų pakilimą ar kritimą. 
Visi žinome, kad šiuo me
tu kainos -.dar nekrinta. 
Laukiama atatinkamos Įstai
gos paskelbimo, kiek gyve
nimas pabrango. Neabejo 
jama, kad bus pridėta ma
žiausia po 1 centą valandai. 
Tuo priedu pasinaudos apie 
1 milionas darbininku.

Jaunuolis Iliuša. motinos 
padrąsintas, pasiryžo nau
jomis kelnėmis viešai gat
vėje pasirodyti.

Vyručiai mano! Tai ne 
iš zuperio maišelių medžia
gos kelnės pasiūtos! Visi 
nustebo, nučiuvo. O kiek 
čia pavydo butą! Vietos 
siengazietoje net pasirodė 
toms kelnėms skirtas straip
sniukas.

—Štai ką daro sumanu
mas, komsomolo apsukru
mas,—rašė toji gazieta, tik 
ant sienos klijuojama. Mu
sų spartuolis Iliuša surado 
išeitį, kaip iš nelaimės išei
ti. Jo naujos kelnės vertos 
tikro pasigerėjimo ir net 
pavydo—ir dar daug ten 
buvo prirašyta kelnėms 
skirtų saldžių žodžių.

Vietos rajono korespon- 
denta^~tuoj išpyškino ilgą 
straipsnį rajono laikraščiui

Unijų Vienybė Labai 
Reikalinga

Buvo rašyta, kad prie De
troito sudegė didžiulis Gen
eral Motors fabrikas ir dėl 
to nustojo laikinai darbo 
kelios dešimtys tūkstančių 
darbininkų. Kompanija ga
vo • išnuomoti dali patalpų 
iš Kaiser Motors, kuriai tos 
patalpos nebebuvo reikalin
gos, nes karo vadovybė ne
beduoda jai lėktuvų staty
ti. Iš tos patalpos reik iš
vežti mašinas. Tai padary 
ti apsiėmė kon traktoriai, 
kurių darbininkai priklau
so AFL, o Kaiser Motors 
priklauso CIO. Kilo ginčas, 
kurie darbininkai turi teisę 
tą darbą dirbti. CIO išsta
tė piketus ir trukdė ALF 
darbininkams dirbti.
Šitokių ginčų nekiltų, jei 

visi darbininkai butų ap
jungti vienos centrinės or
ganizacijos.

Chemijos mokslas, kuris 
tiria medžiagų savybes, da 
ro begalinę pažangą. Im
kime nors drabužius. Ne 
taip senai jie buvo audžia
mi iš linų, medvilnės, šilko 
ir vilnų; o šiandien yra iš
rastos visokios nailono, or
iono, dakrono ir kitokios 
dirbtinės medžiagos, pada
lytos iš visokių , cheminių 
junginių. Ir ką dar.moksįi- 
ninkai išras geriau Įsigilinę 
Į tą ar kitą gamtos duotą 
medžiagą, šiandien sunku 
Įsivaizduoti.

Pavyzdžiui, žibalo lašas. 
Nedaug kam jis, rodos, ti
kęs, o žiūrėk, ką mokslinin
kai jame surado: gerų me 
džiagų audiniams—nailono, 
dakrono, oriono; piktžo 
lems ir vabzdžiams naikinti 
vaistų; Įvairių valomųjų 
medžiagų; trąšų; dažų; 
karbono; sprogstamosios 
medžiagos ir tt.

PABDUODU CA.RMA
Parduodu farmų apie 200 akrų. 

geroj vietoj, prie State Road. Esu 
našlė, todėl turiu parduoti. Dėl 
platesnių informacijų rašykite ang
liškai. (36)

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

St. Jonesville, N. Y.

I
APSIVEDIMAI

Vedybų tikslu noriu susipažinti su 
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. Rašykit: (35,

? F. 4). Bex 750. . ; 
'Palatine Bridge, N. Y.

GAILIOS DILGELĖS
Dz ak i joje sakydavo,
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie ta
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway

South Boston 27, M

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamu* užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4«

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia 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 30tk Street, N«w Ymrk 1, N. Y.
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GUBERNATORIAUS
PAVADUOTOJAS

APIE LIETUVĄ

AČIŪ LAVVRENClEČiAMS DIDELIS piknikas

Lietuviu Darbininkų, 
Draugijos bo&toniskė -1 
kuopa reiškia nuoširdžią 
padėką draugėms ir drau- 
garus lawrenciečiams, kurie 

BROCKTONO PADANGĖJ rugpiučio 16 d. Pesliakų va-

Kviečia SLA 305, 328 ir 
365 Kuopos

Ateinant} sekmadienį, 
rugsėjo d., Rožėno ūky,

BALETO STUDIJA
PRADEDA DARBĄ

Neteks Darbo

Šį rudenį Providence, R. 
I., užsidarys du audimo fa- 

Mill ir
T. Babuškinaitės baleto 

studija po vasaros atostogų brikai (Atlantic
pradeda naują sezoną. Harris Mill Coventry). Juo-

8

Maldomis Laisvės Nepasiek- 
sit; Reikia Kovoti

Pereitą savaitę Bostone 
įvyko Lietuvos Vyčių meti
nis suvažiavimas, kurį ati
darant dalyvavo gubernato
riaus pavaduotojas Whit- 
tier ir ta proga pasakė karš
tą kalbą apie Lietuvą.

“Nuo seniausių laikų, ko
kie yra žinomi istorijai,“ jis 
sakė, “Lietuvos žmonės 
narsiai gynė savo žemę, į 
kurią verždavosi totorius, 
teutonas ir rusas.

“Pagaliau, 1918 metų va
sario 16 d. Lietuvos Taryba 
nusikratė rusų viešpatavi
mo jungą ir paskelbė pa
sauliui savo krašto nepri
klausomybę.

“Per 22 metu Lietuvos 
žmonės tvarkėsi demokrati 
niais principais, kurių mes 
čia Amerikoj laikomės nuo

Gerbs Kleboną

Mano žinia apie bažny
čios krikštynas buvo pavė
luota dviem mėnesiais. Dėl 
to klebonas užsirūstino ir 
ir Lietuvą išvadino peštukų 
žeme. Dabar apie jo pa
gerbimą rašau iš anksto, 
kad vėl nebūtų kokios nors 
bėdos.

Liepos 26 d. parapijos 
biuletenyje paskaičiau, kad 
šaukiamas rugsėjo 20 d. 
banketo visų komisijų posė
dis. Pasirodo, kad tas ban
ketas ruošiamas kun. P. 
Strakauskui pagerbti už 
bažnyčios pastatymą. Su
darytas komitetas, kurio 
pirmininku yra Yankunie- 
nė. o garbės pirmininkais— 
vikarai kun. Saulėnas ir 
kun. Klimas. Apie pager
bimą skelbiama per pamal- 

laikraštyjedas ir vietos 
“Enterprise.”

Ravnhan»t • kt- • f*.vėl atidaroma rugsėjo 
e t ežen? h So. Bostono Piliečių Klubo

sarvietėje ruoštame pikni-j^ kui^ * etrySPSLAįpatalpose
ke taip nuoširdžiai j«g*Hkuopos EriaS =try„!_=_.įmokos v 
bėjo įvairiuose su išvyka ^.Lietuvon
sijusiuose darbuose. „ • ... n ,i-i i :?URaKciai paminėti. Pelnasga padėka reiškiame ciig- • -ii-T 1 • • ‘ ; M P,t-Kurpi isRniam<*s JU paminkluiLaukaitienei, M. Rudienei, .. >- £ v. ii- • m c-.u-in ioike. Is Nevv \or-A. Fieslakienei, M. bcdkio-,, Hah-v.«„ - , , .niui. J. Savulioniui. J. Pies>L pa™nklul 8
lakui, J. Pečiuikai ir !owel- R 'įvairaus spor-liečiui L. Paulauskui, be ku-j T * ,,, , lt)- iaiP kito ko bus žuvį-nų pagalbos musų 'uostasis ninkams 
piknikas vargiai butų taip j 
gerai pavykęs. Jus 
mes niekuomet i 
me.
21 Kp.

4-me aukšte. Pa- 
.. p,. . vyks pirmadieniais,

.... 11 y116110 antradieniais ir penktadie-skridimo 20 metu . . T .* mais. į studiją vėl priima
mi nauji mokiniai. Priėmi
mo reikalu reikia kreiptis į 
studijos vadovę pažymėto
mis darbo dienomis nuo 5 
vai. ligi 8 vai. popiet. Ga- 

7 Įima ir telefonu skambinti 
TA 5-3175.kontestas, kuriam

se dirba 
ninku.

apie 2,700 darbi-

L1ETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

7 -?1.00 Kas vietulo Nukentėju,iem,
leužmirši- į JL £ 1(u>Ula^lą , ZU'!’ $1,000,000 Aukųgaus $100. Bus damų, mu-

Pikniko Reng. K-ja.
zikos ir šokių, 
įninkąs adv. K.

SLA pirmi- 
Kalinauskas

NEPAGRISTI 
SKUNDAI BUS

, ,, „ įsachusetts
. Plakalbą- ?us gert viesulas

MOKESČIŲ 11
Is South Bostono busai iš-ATMESTl

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

PROGRAMA
Sekmadieniais nuo 12:30 iki 

1:00 valandos popiet iš stotie? 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šių* 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Dorchester 

Tel. CO 5-5564

3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Roxburyjc parsiduoda 3 šeimynų, 

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

MODERNUS VIŠTŲ ŪKIS
Su vėliausiais įrengimais, 12 

mylių nuo Bostono, 6 kambarių 
namas su aliejaus šilima, višti- 
ninkai dėl 1800 vištų. 8 ir pusė 
akrų žemės, sodas. Dabar sta
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 žemų primokėjimą. Kreip-! 
kitės pas savininką: (35)

Frank Wiltrakis 
372 Page St., North Stoughton.

DR. D. PILKA
. Otlao Valaadoa: m* IMI 

Ir w T U 8

848 BROADWAY 
80. BOSTON. MASS. 

TaMcnaa: SOUtfc Boatov IBM

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Prieš tris mėnesius Mas- 
valstijoj siautęs 

padarė milžiniškų 
nuostolių. Nukentėjusiems 
gelbėti buvo sukultas ko- 

‘mitetas, kuris surinko ir iš
dalino daugiau kaip $1,000, 

perj000.

Savininkas A. J. Alekna 
628 East Bro*dw«J

South Boston 27, 
Telefonas SO 8-4148

M3^

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

eis 1 vai. popiet nuo Pilie 
Advokatu konvencijai da- Klubo namo. Automo- 

rė pranešima mokesčiu sky- ”lIiais rei^a važiuoti _ 
riaus viršininkas Andrews.plattaPan skvėr3 iki Stough- 
Jis pareiškė, kad biznieriai ^ono» Route 138. Tenai ties 

profesionalai, kurie i pa- ^en^tynių aikšte suktis
• 11 ""ren i Elm Et. ir tuo stree- 

važiuoti iki Roženo far-

ir
mokės-!kairen.

Įėjimas į banketą kaštuos !leidžiairas

reiškimus pajamų 
čiui sumažinti įtraukia ne 

■pramogų” išlai-

Pabr&ngs Automobilių 
Apdrauda

jtu 
mos.

Ištos dienos, kai nusimetėmlS5 vienam asmeniui. Šalia das bus sudrausti T/nubau-: kitur: Route 28,
britų priespaudos jungą.” jto dar renkami skelbimai,igtj įe j0^0 skirtumo, ar jie*E,idgewaterį į Route 104.

Toliau pažymėjęs, kad'kurie bus spausdinami ban-’0us raketįeriaį ar •‘bažnvčiu* *5US nuoširdžiai kviečia 
1940 metais Lietuvą prari-keto programoje. Jų kaina j,įii01įaį” (tai tokie, kurie *1’ iaukia
jo rajus rusiško imperializ- nuo $5 į viršų. Bilietus pla- nui odo daug aukavę 

tina patys kunigai prie baž-!nyžioms 0 iš tikruju 
nyčios. komisijos nariai ir „• k m davę!.' ' 
kiti ištikimieji

per

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
•Arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

Netrukus turės buti pa
skelbtas automobilių drau
dimo mokestis Massachu
setts valstijoj 1954 metams. 
Koks jis bus, dar nežinia, 
bet čia jis jau kelinti metai

Į vis didinamas. Yra įteiktas 
pasiūlymas pakelti draudi-

VNvrn nrriMMA1710 mokestį vidutiniškai 
KNYGŲ DEGINIMĄ 20<- Daugiausia siūloma

Rengėjai.

TEISININKAI PRIEŠ

baž-
nėrabai-nasrai, p. Whittier 

akydamas:
“Šiandien Lietuvos sūnus 

ir dukterys po visą pasaulį 
meldžiasi už savo gimines, 
kurie liko už geležinės už
dangos. Meldžiasi, kad sun
kus Rusijos viešpatavimo 
retežiai butų nuimti ir kad 
Lietuva vėl galėtų grįžti į 
laisvų tautų tarpą.

“Bet maldų neužtenka. 
Kad sutraukyt komunistu 
vergijos pančius, laisvo pa 
šaulio tautos privalo vieny
tis ir kovoti.”

mo
gė

Komunistai Negalės 
Advokatais

Buti

nariai
Norima su

traukti kuo daugiausia žmo
nių ii- surinkti kuo daugiau- 
ia pinigų. Net neaišku, 

kas svarbiau—pagerbimas 
ar pinigai?

Žmonės visaip kalba dėl 
ruošiamo pagerbimo. Vieni 
sako, kad bažnyčią pastatė 
parapijiečiai . ne klebonas, 
tai kodėl gerbiamas klebo
nas ir dar traukiami iš pa
rapijiečių pinigai? Kiti dar 
nurodo, kad klebonas ne
vertas lietuvių pagarbos dėl 
.savo priešlietuviškos veik
lios, niekinimo lietuvių. Dar 
kiti sako, kad klebonas pats 
sau ruošia pagerbimą, nes 
per biuletenį šaukia komisi
jos posėdžius, nuo jo pri- 

vikarai valdo ko
pei* pamal-

PARSIDUODA 3 NAMAI

Jisai pastebėjo, kad pa ........ C. UdUgldUMd OlUlUUiC
Bostone susirinkusieji tei- pakelti automobiliams, ku

gal veikianti Įstatymą našlė sininkai pasisakė prieš' kny- rje valru0Jam, punesnių
įjamų nu-gų deginimą.. Jie sako,;kaįD 25 metu amžiaus as- 

įdu vaiko priziu- amenkietis tun turėti lais
negali nuo savo 
traukti išla
rėtojai samdyti, o tuo tarpu'vę pasirinkti skaityti tą, ką 
yra tokių ponų. ką nuskaito j jis nori. Bet jie pripažino 
nuo savo asmeninių pajamų kad nėra pagrįsto reikalo 
pasilinksminimų išlaidas

kaip 25 metų amžiaus 
menų, o taip pat vartojamų 
biznio reikalams (išskyrus 
sunkvežimius).

Vienas medinis,
W. 2nd St., So.
$3.500.

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

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

3 šeimynų, 295 
Bostone. Kaina

Advokatų suvažiavimas 
Bostone nutarė, kad komu
nistas negali prigulėti advo
katų sąjungai (Bar Associ-įklausomi 
ation). Gi nebūdamas tos j misiją, leidžia
sąjungos narys, advokatas das raginti žmones pager- 
ncturi teisės praktikuoti ad- bime dalyvauti, platinti prie
vokaturą.

Baisus Karščiai

Karščių banga palietė ir 
Naująją Angliją. Sekma
dienį Bostone buvo net 98.3 
laipsnių kai-ščio. Tai ne
girdėtas karštis rugpiučio 
mėnesio gale. Dėl karščio 
tą dieną mirė trys žmonės. 

Apdegė 4 Žmonės

Sekmadienį Forest 
gazolino stotyje kilo 
ras. Labai 
žmonės.

Pabrangs Vanduo

Hill

Lyg ir juokais jisai pridu 
rė, kad čia
teisininkai, žinoma, nemė
gins nuo savo pajamų nu
skaityti savo žmonų išlaidas 
šioj konvencijoj.

lbažnyčios banketo bilietus. 
Ir beveik visi stebisi banke
to bilietų aukšta kaina.

Keli pavyzdžiai, kaip 
žmonės* žiuri į klebono pa
gerbimą : prie bažnyčios 
kun. Saulėnas prisispyręs 
siūlo vienam žmogui bilietą 
i pagerbimą: bet tas atsisa
ko bilietą imti ir paaiškina, 
kad jis negerbia žmogaus, 
kuris Lietuvą vadina “peš
tukų žeme”; kitas žmogus 
nusipirko bilietą, bet prašo 
apie tai niekam nesakyti,

apdegė keturi
gaiš- nes jam butų gėda. Ir tt.

Bostone ruošiamasi nuo 
spalių mėnesio pakelti van
dens kainą net visu trečda
liu.

Perkūnas Užmušė Moterį

Pereitą savaitę, rugpiučio 
26 d., per Bostoną perėjo 
smarki perkūnija. South 
Bostone žaibas uždegė ke
lis namus, o Maine užmušė 
50 metų amžiaus moteri. Ji 
gulėjo lovoje prie atdaro 
lango. Perkūnas kilto į me 
dį šalia namo, peršoko į na
mą ir įėjęs per langą nu
trenkė Marę Turpinienę.

Turėj<

v/__ 1__ m.▼ anucnjuo9 *skaityklose laikyti 
Ameriką niekinančias kny- 

susirinkusiejiįgas.
Tie patys teisininkai pa

sisakė, kad jų pareiga ginti
net ii tokius nusikaltėlius,‘atsiradUS, ilgus metus sau-

Amerikos avicijos sekre
torius pareiškė, kad nau
diems atominiams ginklams

Reikalingas Butas
Kad butų 2 kambariai ir v;rtuvr. 

Pranešti šiuo adresu: 684 E. Fifth 
St,. So. Boston, Mass. (36)

A. J. NAMAKSY
MAL ĮSTATE « 1NSUBANCM

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASU 
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 OBIOLB STRSR 

West Rorbury, Maaa.
TeL PArkway 7-0402-M.

Buti Grevi: 
Greviskas

kis. Ne

Pereitam “Keleivio” nu
mery, vietinėse žiniose, kur 
buvo kalbama apie lankiu
sius mus svečius, įsibriovė 
nemaloni klaida. Buvo pa
sakyta kad. tarp kitų. lan
kėsi T. Greviskas iš Bau- 
dette, Minn. Iš tikrųjų gi 
turėjo buti Lionginas Gre- 
viškis, o ne T. Greviskas. 
Atsiprašom už klaidą.

Kiti dar kalba, kad nėr 
kaip eiti i pagerbimą, kai 
klebonas neduoda patalpos 
lietuviškų dalykų mokymui.

Pagerbimo banketas 
Įvyks, ir bus daug pinigų 
surinkta, bet ar bus kun. 
Strakauskas pagerbtas, tai 
didelis klausimas. Kalbos 
apie pagerbimo banketą ro
do ką kitą.

Parapijonas.

Sučiupo Šmugelninką

Trokų Unija Nestreikuos

j<urių visuomenė nemėgsta.1 gOjęS Ameriką vandenynas 
Nė vienas kaltinamas ame- §ian<jien nustojo tos reikš- 
I ,kietis neturi palikti be^ todė, Amerika turi tu.

stiprią dirbtinę apsau
. (gą, ypač galingos turi buti 

gy nė taip, jog orQ pajėg0S 
reikalauja,

tinkamos gynybos. Ir nie- 
kas neturi teisės prikaišioti
gynėjui, jei jis 
kaip Įstatymai 
kad ir daug kam nemėgia 
mą kaltinamąjį.

300 Netenka Darbo

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

Babenas Sugrįžo Barbemėn
Žinomas barberys Babenas jau su 

grįžo iš ligoninės ir vėl dirba savo 
barbemėj. kuri randasi po No. 684 
E. Fifth St., ant kampo M St., So. 
Boston. < 36)

Nors sekmadienį buvo 
baisus karštis, bet Bostono 
trokų unijos nariai buvo su
sirinkę ir svarstė jų vadovy
bės paruoštą sutartį

Bostone buvo suimtas is 
Buffalo pabėgęs George 
Price, 29 metų amžiaus vy
ras, kuris pardavinėjo ma 
rihuaną. Įstatymais už
draustą svaigalą. Marihua
na, paprastai, šmugeliuoja 
ma čionai iš Meksikos.

General Electric korpo
racija pakelbė, kad ji atlei- 
Isianti apie 300 darbininkų, 
! kurie dirba prie orlaivių 
turbinų W. Lynne ir Eever- 
ette, nes turėti užsakymai 
jau baigiami ir daugiau 
jiems darbo nėra.

Kiaušinis Kiaušinyje

TĖVIŠKĖLĖ, lietuviu vaikų 
laikraštis. Nr. 6 ir 7, kaina 
30 centų.

SĖJA. tautinės, demokratinės 
minties laikraštis,, Nr. 3, kai
na 25 centai.

TECHNIKOS ŽODIS, technikos 
darbuotojų laikraštis, Nr. 7.

Cambridge’uje Parduoda
mas Meat Marketas

Mėsinė ir grosernė su visais 
įrengimais ir tavoru parduodama 
už $2.9<X). Yra 3 feros svarstyklės, 
10 pėdu šiokeisas, didelis saldytu- 
vas-sandėlis, šaldytuvas aiskrymui 
laikyt, mašina mėsai raikyt, mašina 
hamburgui malti, elektrinis saldyta- 
cas coea-colai 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. (37,

Tek SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIU8)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirargaa

Vartoja vėliausios konstrokicijoe 
X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nno 2-4 noo 7-g
$34 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

Dorchesterietė J e n n i e 
suiWiggin sumušė kiaušinį ke

darbdaviais ir ją patvirtino.į pimui, ir nustebo, kai jos 
Laimėta priedas 8 centų va-’skauradon išsirito kitas 
landai ir kitų pagerinimų, kiaušinis iš pirmojo lukšto.

F. Graviii.s - Foto Studija
106 Porest Hills St., Jamaica Plain, M****- Tel. JA 2-0113

tų nu-.traukas trijų įvairių dydžių

musų studijoje

Daro meniška*, retušuotas nort; 
pavyzdinę nuotraukų 5x7 ine.
Vestuvių, susirinkimų, ar kitokių g-Upiu nuotraukas darome 
arba vykstame fotoįrrafuoti j Jūsų nurodytas vietas.
I-oto-mėgėjam- išaiškiname filmas -r darome nuotraukas.
Puikiai atliekame senų nuotraukų ;-n ruduke i jas įvairiuose dydžiuose.
Foto darbai atliekami meniškai, ilgametę praktiką turinčių tos srities 
spacielistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren
gimais.
įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonu- ir greitas patarnavimas.

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

• Fri.

JTIL 9 F.M,

251 DORCHESTER ST*. 
SOUTH BOSTON

Parduodu Automoblį
su išmuštu langu. Automobi
lis yra registruotas ir važinėja
mas. Parduosiu nebrangiai. 
Galima pamatyti ir tartis su 

Dr. D. Pilka.
546 Broadvay.

South Boston, Mass.

PATYRUSIOS STICERKOS
Reikalingos prie medvilnės 

dresių, taipgi merginos prie 
felling mašinų, prie guzikų ir 
gtizikinių skylių. Geros darl>o 
sąlygos ir gera mokestis.

II. I. Delson Corp.
79 Essex St.. Boston, Mass.

Parduodama “Sofa Bed”
Ši “Sofa lova“ yra taip gera. kaip 

nauja. Labai geras pirkinys. Kreip
tis vakarais po 6 vai. (36,

Anna Barisas.
397-a Broadway, So. Boston, Mass.

WATKINS PRODUKTAM 
Reikalingi Agentai

Watkinso mentolinė kamparo mos
tis. tVatkinso linimentas, tVatkinso 
coconut aliejaus champoo. Kostums- 
riai. kuriems reikia šių produktų, 
prašomi telefonuoti: TAlbot 5-3862, 
arba rašyt: H. J. Cammack, 77 Nep- 
onsct Avė., Dorchester, Mass. (35,

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metas garai ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Rrradway 
South Boston, May.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass. Jį

Savininkai
Paul lapenas, Jr.. ir 

Alphonse Sterke
Dengiam Slogus ir Sienas

Geriausiais “Rird“ Ke-npaniios 
šingeiiais

Apkainavimas Dykaį 
(Free Ėst ima te)

Tsl. SO 8-280$
DAKTARAS

7. L. Pasakarnis 
! OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar®

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 disn*

447 Broadtray
SO. BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptiekei
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokiu vaistu. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagos; 
kainos nebrangios.
čia jau 20 metu.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo 1r 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

i




