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Rusų Tankai ir Kanuolės Daužo 
Nepriklausomą Korėją

Prezidentas Trumanas Duoda Įsakymą Karo Jėgoms
Ginti Korėją; Karo Laivai Plaukia j Korėją; Bom

beriai Japonijoj Paruošti Sudrausti Bolševikų 
Agresiją; Amerika Gins Formozą; Jungti*

nės Tautos Tariasi

Birželio 25 d. 4 vai. iš ry
to (pagal musų laiką birže
lio 24 d. 3 vai. pavakarėj) 
šiaurinės, Maskvos lėlių val
domos Korėjos 75,000 vyrų 
armija įsiveržė į nepriklau
somą (pietinę), Amerikos 
armijos seniau okupuotą 
Koresjos dalį. Puolimas 
buvo staigus ir netikėtas. 
Per piimas dvi dienas šiau
rinės Korėjos armija, gink
luota nišų tankais ir kanuo- 
lėmis ir net rusų tankistų 
padedama, giliai įsiveržė į 
nepriklausomos Korėjos te
ritoriją ir buvo įsiveržę į 
sostinę Seoul.

Vėliausios žinios sako, 
kad mūšiai dėl sostinės dar 
eina, bolševikai esą atmuš
ti.

Maskvos lėlės šiaurinėj 
Korėjoj paskelbė, kad pie
tinė Korėja pradėjusi puo
limą. Bet, Amerikos vy
riausybės reikalavimu susi
rinkusi Jungtinių Tautų 
saugumo taryba, sekmadie
nį 5 vai. vakare, 9 balsais 
prieš O (Rusijai “boikotuo
jant” posėdį) nusprendė, 
kad šiaurinė Korėja papil
dė agresiją ir pareikalavo, 
kad šiaurinė Korėja tuoj 
pat sulaikytų karo veiks
mus ir atitrauktų savo ar
mijas iš pietinės Korėjos te
ritorijų. Komunistai, žino
ma, ir nemano UN reikala
vimo klausyti.

Amerikos vyriausybė, tik 
prasidėjus mūšiams Korė
joj, tuoj nutarė duoti viso
keriopą pagalbą ginklais 
pietinės Korėjos armijai. 
Ginklai gabenami iš Ame
rikos sandėlių Japonijoj 
laivais ir orlaiviais. Ar 
Amerikos pagalba pribus 
laiku ir ar pietinės Korėjos 
jauna armija pajėgs laiky
tis ilgesnį laiką, labai abe
jojama. Korėjos armija tu- 

, ri mažai tankų ir artilerijos, 
karo aviacijos ji visai ne
turi, todėl ji yra silpnesnė.

Korėjos puolimas įvyko 
ne tik staiga ir be jokio 
įspėjimo, bet puolimas bu
vo slaptai paruoštas ir nei 
Amerikos, nei pietinės Ko
rėjos vyriausybėės neturėjo 
iš anksto žinių, kad puoli
mas yra organizuojamas.

Prezidentas Trumanas 
Korėjos užpuolimą vadina 
“sauvališku nesiskaitymu 
su pasiimta pareiga laikyti 
taiką” ir sako, kad toks el
gesys negali būti toleruoja
mas tų tautų, kurios pripa
žįsta Jungtinių Tautų čarte
rį. Prezidentas įspėja, kad 
Amerikos vyriausybė ‘‘labai 
rimtai’’ žiuri į tokią agre
siją.

šį antradienį 3 zval. po 
pietų vėl renkasi Jungtinių 
Tautų saugumo taryba. Ji

imtis prieš šiaurinę Korėją, 
bet jegiu “sankcijos” bus 
tik ekonominės, jos neturės 
jokios reikšmės ir bus tik 
tuščias žestas. Dar nežinia, 
ar rusai neateis į tą posėdį 
nutarimą “vetuoti.”

Amerikos vadai paskuti
niu laiku sakė, kad padėtis 
esanti pagerėjusi ir pavojus 
taikai sumažėjęs. Maskvos 
propaganda “už taiką, 
Trygve Lie kelionė į Mask
vą ir jo “taikus užtikrini
mai” iš Stalino prisidėjo 
prie migdymo Amerikos va
dų budrumo. Korėjos įvy
kiai rodo, kad Maskvos 
diktatūra, kaip ir Hitleris, 
tada daugiausiai kalba “už 
taiką,” kada ji ruošia savo 
agresijas.

Visas pasaulis dabar ste
bi, ką Amerika darys dėl 
Korėjos įvykių. Amerika 
globojo pietinę Korėją ir 
tik 1949 metais sausio mė
nesį iš ten ištraukė savo ka
riuomenę. Amerika buvo 
pasižadėjusi Korėjai duoti 
nepriklausomybę, bet da
bar Korėjai gresia rusiška 
vergija. Amerikos vyriau
sybė yra nusistačiusi veikti 
per Jungtinių Tautų orga
nizaciją, bet kiek toli bus 
einama Korėjos gelbėjime, 
dar tebespėliojama. Prezi-; 
dentas įsakė karo jėgoms 
pasiruošti ginti Korėją. Ka
ro laivai plaukia į Korėją.

Prezidento įsakymas gin
ti Korėjos laisvę reiškia, 
kad Amerika nusistato ne
leisti Maskvai pasmaugti 
Korėjos nepriklausomybę.

Sąryšyje su Korėjos įvy
kiais Amerika vėl keta per
žiūrėti savo politiką Azijo
je ir kalbama apie “nutie
simą linijos,” kurios ru
sams be karo nebus leidžia
ma peržengti.

Amerikos visuomenėje 
Korėjos įvykiai sukėlė ne
paprasto pasipiktinimo ir 
vertinami, kaipo besiarti
nančio trečiojo karo ženk 
las.

'Korėjos kare jau buvo in
cidentų, kurie palietė rusus 
ir amerikiečius. Pietų ko
rėjiečiai kai kuriuose su
daužytuose tankuose užtiko 
rusų įgulą, o korėjiečių ka
ro laivai nuskandino vieną 
rusą transporto laivą. Ame
rikiečių orlaiviai numušė 
šiaurinės Korėjos 6 rusiš
kus orlaivius, kurie bandė 
trukdyti išgabenti ameri
kiečius iš Seoul.

VAŽIUOJA I KALĖJIMĄ

Dešimtis HoUywoodo mūviu rašytoją, kurie buvo apklau
sinėjami kongreso, pateko į teismą už atsisakymą pasa
kyti, ar jie yra komunistai. Už tai rašytojai buvo teismo 
nubausti ir čia matyti, kaip vienas iš ją, Edward Dmy- 
tryk, sako atsisveikinimo žodį savo bičiuliams Los An
geles mieste. Rašytojai gali gauti pasėdėti kalėjime iš
tisus metus už kongreso paniekinimą.

Tarpt. Tarybose IBaltimorėje Vyksta Amerikos
COPENHAGEN (LAIC). 

—Gegužės 30—birželio 3 
dienomis čia vyko kelios

Lietuvių Susivienijimo Seimas
tarptautinės konferencijos. 1Da|y’*“^ 106 Delegatei; Majore. ^Al«Mndro Sveiki- 

'no Lietuvius; Pirmą Dieną Kalbėjo Pasižymėję 
Vajininkai ir Visuomenės Vadai; Balti 

morėj Labai Karšta
Rytų Europos socialistų 

' konferencijoje dalyvavo 
Lietuvos Socialdemokratų 
Partijos atstovas prof. J.
Kaminskas, latvių—Bruno
Kaininš ir e. Ogrinš. Į/esmininfa/ Streikas

Baltijos valstybių sočiai- Sukliki Udikeliim 
demokratų konferencijai' IreiZKeilUS
pirmininkavo prof. J. Ka-. v . . ... .. .
minskas. Tai buvo pirmo-l Ketunose gelžkelių Imi-

(Dr. D. Pilkos Pranešimas Telefonu iš Baltimorės)

Šį pirmadienį 10 vai. iš 
ryto Lord Baltimore viešbu
tyje, Baltimorėj, prasidėjo 
Susivienijimo Lietuvių 
Amerikoje 46-tas seimas. Į 
seimą SLA kuopos išrinko 
164 delegatus, bet pirmą 
dieną posėdžiuose dalyva
vo tik 106 delegatai. Ant
radienį iš ryto daugiau de
legatų atvyko. Daugumas 
delegatų yra iš Pennsylva- 
nijos kuopų, bet stiprias at
stovybes turi ir Massachu
setts, New Yorko, New Jer- 
sey ir net Illinois kuopos.

pokarinė konferencija. IJos® vakarinėse valstijose 
Rezoliucijos užgyrė visų 5lstr?*k?v0 . iešmininkai, 
trijų valstybių socialdemo- ^r?!^anl1 judėjimas tose 
kratų partijų bendradarbia- lnl/°^?_ Streiką
vimą bendroje kovoje už iš- Paskelbė iešmininkų unija.
.laisvinimą iš komunistų|De,7bos su streikuojančia 

diktatūros. Vyriausiais po- unlJa eina dėl darbo laiko 
litinės kovos organais pri- |sutrumpinimo ir dėl uzdar- 
pažinti: VLIK, LCS (Lat- b,'Į> Pakėlimo.
vijas Centrale Padome) iri. Ryhnese valstijose gelz
ENR (Estijos Tautinė Ta- kelių streikas palyginus ma- ...................... _ _
ryba). Nutarta remti ir ak- ^ai, Jauęiamas, juo labiau,,prOga atvažiavo ne-

Universitetas 
Atleido 157 Asmenis

Orlaivio Nelaimėj 
Žuvo 38 Žmonės

Kalifornijos Universite
tas praeitą savaitę atleido 
iš tarnybos 157 profesorius 
ir kitokius tarnautojus, ku
rie nesutiko duoti parašą, 
kad jie nepriklauso prie ko
munistų partijos. Tas ne
reiškia, kad tie 157 atleis
tieji yra komunistai, nes jie 
sako, kad jų įsitikinimai 
yra jų asmeninis reikalas. 
Ginčas dėl “ištikimybės pa
reiškimo” Kalifornijos Uni
versitete jau tęsėsi 18 mė- 
neisų ir dabar jis pasibaigė 
atleidimu nesutinkančių to
kį pareiškimą duoti.

GEMBLERIŲ KARALIUS
GAVO DVEJUS METUS

New Yorko teismas nu
teisė gemblerių “karalių,” 
turtingą Frank Erickson, 
kalėti 2 metus ir sumokėti 
30,000 dolerių pabaudos už 
nelegališkus lažybų ir kito
kių lošimų organizavimus. 
Erickson prisipažino teisme 
kaltas, todėl teismas jo by
los neklausęs paskyrė jam 
bausmę.

PRATĘSĖ VYRŲ
DRAFTAVIMO BILIŲ

VOKIEČIŲ DIPLOMATAS

Dr. Hans Schlange-Schoenin- 
gen. vokiečių pirmas diplo
matas Anglijoje, k ar jis at
vyko šias dienas užimti ge
neralinio konsulo vietą.

Kongresas pratęsė įstaty
mą apie verstiną vyrų ėmi
mą į kariuomenę vieniems 

svarstys, kokių “sankcijų” metams.

tyviai dalyvauti Europos k?? susisiekimas vyksta. di- 
«UjU(jy dziosiomis unijomis ir svar-

Laisvųjų Profesinių Są- Pe*njeĮi transportai jperve- 
jungų Tremtyje suvažiavi- d?.ml « nestreikuojancias Ii- 
me baltiečių delegacijai va- niJas-
dovavo estas J. Mikhelson. I _____ ________
Centras leidžia pracuzų kal-I TKA kūrėja:
ba “Le Syndicaliste exile

Amerikos keleivinis or
laivis su 58 žmonėmis pra
eitą šeštadienį nukrito į Mi
chigan ežerą. Orlaivis lė 
kė į Seattle, Wash. Kaip 
tik orlaivis dingo buvo pra
dėta ieškoti jo likučių ir 
sekmadienio rytą Michigan 
ežere ties Benton Harbor, 
Mich., buvo atrasti orlaivio 
likučiai ir keleivių lavonai. 
Nelaimės vietoje vis dar 
ieškoma keleivių ir įgulos, 
bet maža tėra vilties, kad 
kas nors iš to orlaivio išsi
gelbėjo. Michigan ežero 
nelaimė yra viena iš skau- 
džiųjų orlaivių nelaimių 
Amerikos civilės aviacijos 
istorijoj.

BULGARŲ ARMIJA
JUGOSLAVŲ PASIENY

Jugoslavijos žinių agen
tūra TANJUG praneša, kad 
Bulgarijos kariuomenės da
liniai, pilnai pasiruošę ka 
rui, koncentruojasi prie Ju
goslavijos sienos. Sako, 
bulgarų kariuomenės dali
niai jau pradeda “provo
kuoti incidentus” bulgaru- 
jugoslavų pasienyje, o po 
visą Bulgariją eina karo 
propaganda prieš Jugosla 
viją.

EGYPTAS ĮVEDA
SENATVĖS PENSIJAS

Egypto vyriausybė skel
bia, kad ten įvedamas so
cialinis draudimas ir apie 
pusė miliono žmonių įtrau
kiama į senatvės pensijų 
planą. . Socialinio draudi
mo įstatymas dabar svare 
tomas parlamente ir neabe
jojama, kad jis bus priim- 
t,as‘ *3 įstatymą ap

Nutarta steigti Stockholme Korėja yra Azijos pusią
informacinį trade unijistų r? 1S net.° \ ^.os
biurą, kuris informuos apielP1?135 siek,a 85’2*6 ket/ir-
okupuotųjų Baltijos kraštų .. Gyventojų
darbininkų gyvenimą. 30,000,000 korėjiečių, gimi-

c. . . T . • ningų kinams, bet kalban-Socialistinio Intemacio -- , ,, « • -, , - -- ji cių skirtinga kalba. PnesS ’ m ^urie^atstovavo K™

vo nepriklausoma valstybe33 valstybių soc.alist.skas L
partijas su devynių w pu- kada . . .
sės milionų nanų ir 34 m.- * „ ,ob„ « &05 mef
hona.s rėmėjų Konferen- Korėja pateko japonų
cuą abdare Danijos prem- .*lobon./. f945 meJJs
ieraįt. e^° ' - ayvavo lrĮbuvo padalyta tarp Ameri- 
Švedijos premjeras Erlan- , • l, *’»>••• i , kos ir Rusuos; rusų zonojder. Pirmininkavo danas n «. •4 Andereen kadaise lan- yra 9’000’000 gyventojų, ° 
A. Andereen, kadaise lan amerikiečių 21,000,000 gy- 
kęs,s Pabaltijy. Pažymėta-MAm’riki’ečiai
na, a ng įjos r Korėjos pasitraukė 1949 m 
Partijos generalinis sekre- 
torius Phillips šiltai pami- ________
nėjo Baltijos valstybių bei Į AMERIKOS BOMBERIA1 
Rytų Europos socialdemo
kratu konferencijų darbus.
Visiems delegatams buvo, Iš Japonijos pran<Sa, kad 
padalint, baltaec.ų ir Ryt, . P į P bomberiai
Europos socialdemokratų 
memorandumai.

PARUOŠTI JAPONIJOJ

yra paruošti Japonijos ae-
Pažymėtam, kad Mask- j- Wasbingtono,

vos “Pravda smarkia, puo pakils daužyti
lė šią konferenciją, bolševikų agresorius Korė-

joj.

mažai ir svečių, kurie daly
vauja seimo posėdžiuose 
svečių teisėmis.

Seimą paskirtu laiku ati
darė seimo rengimo komi
sija ir tada pirmininkavimą 
perėmė adv. Wm. Laukai 
tis. Nuo miesto valdžios 
seimą šiltais žodžiais pa
sveikino Baltimorės majo
ras Thomas A’Allessandro 

\ Jr. Jis išleido ir proklama
ciją seimo proga į Baltimo
rės gyventojus. Buvo su
giedota Amerikos ir Lietu
vos himnai. Paskui pirmi
ninkas pašaukė kalbėti dau
giausiai vajuje pasižymėju
sius darbuotojus. Iš žy
miausių vajininkų minėtini 
B. Keblaitienė iš Detroito, 
prirašė 82 naujus narius; J. 
Aymanas iš Brooklyno, pri
rašė 80 naujų narių; J. Šug- 
dinis iš Omaha, Nebr., pri
rašė 56 naujas narius; A. 
Laurutėnas iš Chicagos, pri
rašė 53 naujus narius; P. 
Gribienė, irgi iš Chicagos, 
prirašė 50 narių.

Labai įdomią, ūpą suke
liančią kalbą pasakė Dr. P. 
Grigaitis, “Naujienų” re
daktorius ir SLA apšvietos 
komisijos narys. Jis kalbė
jo optimistiškai apie musų 
fraternalės organizacijos at
eitį. Paskui kalbėjo M. 
Vaidyla ir kt.

DEDA PARAŠĄ

\merikoN ambasadorius Izra-

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJOS SEIMAS

draustieji senatvėje gau< elyįe. James G- McDonald, 
pensiją iki 75% s^o ®or? parašo oro susisiekimo su- 
malaus uždarbio. i tarti SU Izraelio valstybe.

Baltimorėj, šalia SLA sei
mo, posėdžiauja ir TMD 
seimas. Iš Bostono į tą sei
mą išvyko adv. V. Alseika, 
J. Tumavičienė ir S. Moc
kus.

TMD seimas tarsis apie 
kultūrinės veiklos pagyvini
mą, manoma įsteigti kultū
ros fondą ir bus tariamasi 
apie knygų leidimo pagyvi
nimą.

Korėjos įvykiai pagreiti
no Irano vyirausybės persi
tvarkymą. Ministerių pir
mininku ten paskirtas griež
tas Rusijos priešininkas, ge
nerolas Ali Razmara.

Pirmą dieną seimas išrin
ko įvairias komisijas ir iš
klausė įvairių kalbų, linkė
jimų ir sveikinimų. Šį ant
radienį seimas išklauso Dr. 
M. Viniko, centro sekreto
riaus pranešimo ir disku- 
suos viršininkų raportus.

Baltimorėj labai karšta, 
virš 90 laipsnių, delegatai 
atvykusieji iš šiaurės, jau
čiasi pavargę nuo karšto 
oro.

Amerika Gina Formozą

Prezidentas Trumanas da
vė įsakymą karo laivynui 
Pacifike pasipriešinti bet 
kokiai atakai prieš Formo- 
zos (Taiwan) salą, kurią 
laiko kinų nacionalistai.
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PER USUS VARVĖJO .

“Per usus varvėjo tik į 
burną nepateko”—taip bai
giamos visos senų žmonių 
vaikams sakomos pasakos. 
Tūlas V. Grybas “Laisvės” 
(Nr. 113) naiviems bolševi
kinio melo skaitytojams pa

liški) jų tarybinių respublikų. 
Mašinas vairuoja žmonės, įsi
savinę techniką.”

Šitokią ir panašias pasa
kėles “Vilnis” ir “Laisvė” 
kartoja kasdieną. Anot tų 
plepalų, “broliškos tarybi
nės respublikos” nuolatos 
remia Lietuvą ir jos darbo 
žmones. Tos “broliškossakoja apie Lietuvos kol

ūkius ir laimingą juose gy- respublikos” angeliškai ge
venimą. Jau dabar Lietu
voje esą įsteigta daugiau 
nei 6,300 kolūkių. Kas gi 
tie kolūkinės žemės ūkio 
santvarkos laimingieji? V. 
Grybas, pats to nejausda
mas, atžymi tuos laimin
guosius, kuomet jis šneka 
apie tai, kaip tarybinė vy
riausybė ruošia kolūkinius 
kadrus ir kiek ji įsteigė 
tiems kadrams paruošti mo
kyklų, kursų ir panašiai. 
Taigi:

“Iki pavasario šiuos kur
sus baigė 800 koluk. pirmi
ninkų, 2,450 laukininkystės 
brigadų brigadininkų, 4,000 
mechanizatorių, 2,400 sąskai
tininkų.“

Kadangi kiekvienas kol
ūkis turės po pirmininką, 
sąskaitininką, mechanizato
rių ir bent du ar tris brigą 
dininkus, -tai, kukliai paė
mus, kiekviename kolūkyje 
bus po šešis nuolatinius 
pareigūnus, tuo budu įsteig 
tiems 6,300 Lietuvos kol
ūkių reikės: 6.300x6—37,- 
800 veltėdžių. Bet tai ne 
viskas. Apskrityse (rajo
nuose) veikia žemės ūkio 
skyriai su skaitlingais tar
nautojų ir kolūkio prižiūrė
tojų kadrais, tad sudėjus į 
vieną vietą visus Lietuvos 
kolūkių biurokratus, gausi
me, kad “laimingieji” Lie
tuvos kolūkiečiai maitins 
apie 50,000 žmonių, kurie 
produktingo darbo nedirbs.

Šitie veltėdžiai, kaip ma
tote, gauna iš valstybės ir 
tam tikrą mokslą, bet ir jų 
mokslą Lietuvos darbo žmo
nės savo kruvinu darbu ap
moka. Kolūkių biurokratai 
atydžiai seks kolūkiečius, 
kad jie butų nebyliai, kaip 
žuvys, kad jie nei žodžiu 
nei žvilgsniu neprieštarautų 
kolūkinei ir sovietinei tvar
kai, nes toji tvarka laiduo
ja jiems ir Sovietų biuro
kratams bėndrai jų laimę ir 
gerovę.

Toliau, anot to V. Gry
bo:

ros ir dosnios, toks įspūdis 
susidaro naiviam tų laik
raščių skaitytojui. Bet juk 
taip nėra. “Broliškos res
publikos” buvo ir yra nu
susintos, kaip skudurininko 
cuinas, tad iš kur jos duos 
ir ką jos gali duoti? Bet 
svarbiausio dalyko bolševi- 
riškieji plepiai nepasako— 
jie nepasako, kad viskas ką 
tik pagamina Lietuvos dar
bo žmonės eina Sovietų val
džiai, valdžia, savo keliu, 
suimtus gaminius išveža į

VARŽYSIS BALSAVIMUOSE

Gov. Chcster BswIm Kąp. Jokit Dovb Isdf
Connecticut valstijoj šio rudens rinkiniuose varžysis tie 
du vyrai—gubernatorius Bowles yra pažangus demo
kratas. prieš jį republikonai išstatė populerų kongres- 
nioną Lodge.

dams—triobėsių, ūkio pa-iNEPR1PUOLAMI
dargų isigyjimui ir kitiems 
fondams sudaryti. Ketvir
toji išlaidų rūšis—įvairios 
kolūkio ūkiškos išlaidos: 
remontai, arklių kaustymai,

broliškas” reopūb- draudimai ir pan. Kada 
kolūkio aruodai gerokai ap-

JŲ SUTAPIMAI

“Kolukiuose ryškiai įsiliep
snojo socialistinio lenktynia
vimo žiburiai.”

Lietuviai žino, ką reiškia 
eiti lenktynių, tik daug kas 
neįsivaizduoja kokia pras
me tas lenktyniavimas tai
komas bolševikų pramonė
je ar žemės ūky. O prasmė 
štai kokia: lenktynių nuga
lėtojas nustato išdirbimo 
normas, ta norma taikoma 
silpnesniems ir jie privalo 
tą normą tesėti, bet jei ne
ištesi—mažiau gausi atlygi
nimo. Lenktyniavimas bol
ševikų tvarkoje reiškia ne 
ką kitą, kaip skaudų bota
gą silpnesniems ir vargin- 
gesniems darbininkams.

Bet įdomiausia bolševi
kiškų pasakėlių vieta yra 
štai kame:

"Dosnią pagalbą Lietuvos 
kolūkiečiams teikia Tarybų 
valstybė, broliškosios tarybi
nės respublikos, iš kur srove 
eina į Lietuvą trąšos, veisli
nės sėklos, traktoriai ir kitos 
mašinos, fiį pavasarį kol
ūkių laukuose dirba tūkstan
čiai traktorių, gautų iš bro-

likas, tad kuo čia girtis 
broliškomis” respubliko

mis ir nuolatos kartoti pa
sakėlę apie jų dosnumą, 
kuomet Lietuvos darbo 
žmonės keleriopai daugiau 
sumoka respublikoms, nei
iš jų gauna.

Anot V. Grybo, Lietuvos 
kolūkiai kolūkiečių atlygi
nimo požiūriu, koks tai sa
votiškas rojus. Pavyzdžiui, 
jis rašo:
“. . . Kolūkietis Jonas Mikel
kevičius jau per pirmuosčus 
kolūkio gyvavimo metus už 
savo darbą visuomeniniame 
kolūkio ūkyje gavo 250 pūdų 
grudų, daug bulvių, daržovių, 
pašarų. Visuomeninis ūkis 
tapo pagrindiniu jo pajamų 
šaltiniu. Be to, kaip ir visi 
kolūkiečiai, Mikelkevičius tu
ri pasodybinį sklypą, dvi kar
ves, kėaulių, avių, paukščių. 
Niekuomet anksčiau jis neži
nojo ir negalėjo žinoti tokios 
gerovės.”

Jei prileisti, kad tas varg
šas kolūkio kumetis J. Mi
kelevičius tikrai gavo 250 
pūdų grudų, kas sudaro 
37i/> centnerio ordinarijos, 
tai bus maždaug tas pats 
ką nepriklausomoj Lietuvoj 
grūdais gaudavo dvarų or
dinarininkai. Bet sovietiš
ko dvaro—kolūkio—ordi
narininkas iš tos savo ordi
narijos turi ir pats apsi
rengti ir savo šeimą išlai
kyti. O kokios buvo kai
nos pirmiau ir kokios da
bar? štai druskos kilogra
mas 1939 metais kaštavo 
5 kapeikas, o dabar—60 
kapeikų; pabrangimas 12 
kartų didesnis. Cukrus pa
brango daugiau nei 2'/2 
kartų, tekstilė—3 y2 kartų, 
vyriški rūbai daugiau nei 3 
kartus, bet atlygirtimas už 
darbą pakilo visai nežy
miai, tik 66 procentais. Tai 
reiškia, kad visos Rusijos— 
o drauge ir Lietuvos—gyve
nimo sąlygos ne tik nekyla, 
bet smarkiai smunka.

“Laisvės” skaitytojai- su
pratimo neturi nuo ko pri
klauso kolūkiečių, bolševi
kų kumečių, atlyginimas. 
Pirmon eilėn iš kolūkių 
aruodų apmokamas, t. y., 
grynais grūdais atpilamas 
atlyginimas MTS (mašinų 
traktorių stotims) už žemės 
traktoriais suarimą ir sua- 
kėjimą. Grudų normos 
tiems mokesčiams nepap
rastai aukštos, MTS skriau
dos neturi. Toliau, kolūkio 
aruodai apmoka valstybi
nius mokesčius ir atpila vi
sas pyliavas. Dar toliau se
ka pyliavos įvairiems fon-

tuštinti, tuomet iš eilės ap
mokami kolūkio biurokra
tai (pirmininkai, sąskaiti
ninkai ir kt.) ir tik kas lie
ka dalinama į darbo dienų 
skaičių ir tuo budu gauna
mas darbo dienos atlygini
mas. Darbo dienos atlygi
nimo norma dauginama iš 
faktinai atskiro kolūkiečio 
dirbtų darbo dienų skai
čiaus, tuo budu gausime 
kolūkiečio—kolūkio vergo, 
valstybės baudžiauninko— 
atlyginimą. Kartais tas at
lyginimas būna toks mažas, 
kad gėda pasakyti. Jis pri
klauso nuo derliaus ir nuo 
tų mokesčių, kuriuos lupa 
valstybė už savo patarnavi
mus. Buržuazinės Lietuvos 
laikais ordinarininkui buvo 
garantuotas tvirtas atlygi
nimas, o čia, sovietiškame 
kolūkių rojuje, darbininkui 
apmokama iš gerokai nu- 
semto ar tuščio aruodo.

“Lietuvių Žinios” (Nr. 
22) surašė net 20 punktų, 
kuo skiriasi katalikų ir ko
munistų pasaulis. Mums at
rodo, kad yra punktų, kurie 
nepaprastai sutampa ir skir
tumų tarp katalikų ir ko
munistų kaip ir nėra. Pa
vyzdžiui, 4 punktas štai 
kaip surašytas:

“Katalikai klauso Bažny
čiom autoriteto.

“Komunistai klauso ir ak
lai vykdo kompartijos įsaky
mus iš Maskvos.“

Vieni klauso Maskvos, 
kiti Romos, žodžiu, paklus
numas, tad kame čia skir
tumas?

Toliau, 16 punkte Štai 
kas skelbiama:

“Katalikas kovoja prieš 
kiekvieną diktatūrą ir ją 
smerkia, nes ji žmogui nepri
pažįsta jokių teisių.

“Komunistas palaiko dik
tatūrą. nes jis žmogaus nelai
ko žmogumi ir jam nepripa
žįsta natūralinių teisių.”

Bet kaip gi bus su Ispani
ja ir Portugalija, kur kata
likų bažnyčia ir dvasininkų 
ierarchijos didžiulė daugu
ma įgyvendino klero dikta-

buvo visokiausių progų ir 
kur kiekvienas darbštus 
žmogus galėjo užtikrinti 
sau pragyvenimą ir net tu
rėjo vilties pakopti gyveni-' 
mo laiptais aukščiau, toks 
valstybės nesirūpinimas pi
liečių gerbūviu, nebuvo 
skaudžiai jaučiamas. Tie
sa, ir turtingame krašte pa
sitaikydavo visokių nelai
mių žmonėms, bet tokiame 
atsitikime į pagalbą atski
ram žmogui eidavo privati 
labdarybė. Amerikiečiai 
yra labdaringi žmonės ir 
dabar čia veikia tūkstan
čiai visokių labdaros orga
nizacijų, o jų tarpe yra ne
mažai ir labdaros raketų. 
Nelaimėn patekusiam žmo
gui visada buvo paskutinė 
išeitis kreiptis į kokią nors 
labdaringą organizaciją ar- 
ba į purauzę ir gauti būtiną 
pagalbą.

Taip buvo iki didžiosios 
1929 metų depresijos, kada 
milionai žmonių atsidūrė 
gatvėje be darbo ir be jokių 
pajamų. Tada pasirodė, 
kad principas “kiekvienas 
už save” yra atgyvenęs savo 
laiką. Privati labdarybė

Tik kolūkių ir komunistų 
partijos biurokratai džiau- turą ir ją palaiko? Taigi ir
giasi Lietuvos kolūkių pa
vasariu. Kaip tas pavasa
ris atrodo kolūkio darbo 
žmonėms, pakalbėsime ki
tą kartą.

čia skirtumų kaip ir nėra, 
nes katalikų institucijos iki 
šiol net nepasmerkė ištiki
mų bažnyčios sūnų Franko 
ir Salazaro diktatūrų.

Socialinis Draudimas
Rooseveltinė Revoliucija Amerikoje Tęsiasi

Praeitą savaitę senatas 
81 balsu prieš 2 priėmė so
cialinio draudimo pagerini
mą. Prieš 9 mėnesius maž
daug panašų socialinio 
draudimo pagerinimą priė
mė ir atstovų rūmai 333 
balsais prieš 14. Už socia
linio draudimo pagerini
mą balsavo demokratai ir 
republikonai, jam buvo 
priešingi tik paskiri asme
nys.

Dabar pagerintasis socia
linio draudimo įstatymas 
yra suderinamas tarp sena
to ir atstovų rūmų ir kada 
skirtumai bus išlyginti, įsta
tymas bus patvirtintas se
nate ir atstovų rūmuose ir 
prezidento bus pasirašytas.

Pagal naująjį įstatymą, į 
socialinį draudimą, senat
vės aprūpinimo tikslu, 
Įtraukiama dar apie 10 mi- 
lionų žmonių. Senatvės 
pensijos, kurios dabar yra 
labai žemos, pakeliamos 
veik dvigubai. Senatas pa
darė ir dar vieną svarbų ta
rimą socialinio draudimo 
reikalu, jis paskyrė 26,000 
dolerių ir davė nurodymą

senato finansų komisijai ty 
rinėti VIS.), socialinio drau
dimo klausimą išsamiai ir 
vėliau raportuoti senatui, 
kaip ir kas gerintina Ame
rikos socialinio draudimo 
sistemoje.

Kai įstatymas galutinai 
bus priimtas, apie jį teks 
plačiau rašyti. Bet jau da
bar reikia pastebėti, kad 
socialinoi draudimo klausi
mas Amerikoje yra labai 
aktualus ir neatidėliotinas. 
“Amerikoniškas gyvenimo 
būdas,” kurį taip dažnai 
žmonės aukština, pripažįs
ta kiekvienam laisvę vers
tis, kaip jis išmano ir gali. 
Pati valstybė, kaipo visuo
menės valios reiškėją, 
žmogaus gyvenimą visai ne
sikiša ir nesiima jokios at
sakomybės už atskiro žmo
gaus gerbūvį, nesirūpina 
žmogumi patekus jam į ne
laimę, senatvėje, ligoje. 
“Kiekvienas už save ir 
trauk biesas silpnesnįjį,’ 
tokiu

irgi pasirodė bejėgi kovoti 
prieš masinį nedarbą ir 
skurdą. Valstybei pasku
bomis teko gelbėti žmones, 
kurie ne iš savo kaltės ne
teko darbo.

Ilgai užsitęsusi depresija 
padarė perversmą ameri
kiečių galvosenoj ir iš to 
perversmo atsirado roose- 
veltinės reformos. 1935 
metais buvo išleistas socia
linio draudimo įstatymas, 
1939 metais jis 
miai pagerintas, o dabar jis 
ir vėl gerinamas, pritaiko
mas prie gyvenimo reika
lavimų. Depresija privertė 
valstybę ne tiktai rūpintis 
atskiro piliečio gerbūviu, 
padėti jam nedarbo metu ir 
rūpintis atskiro žmogaus li
kimu senatvėje, bet priver
tė valstybę “kištis” į ūkio 
gyvenimą. Valstybės vaid
muo tautos gyvenime pasi
keitė. Valstybė pasidarė 
atsakominga už krašto ūkiš
ką gyvenimą, už jo tvarky
mą ir vadovavimą, kaip ji 
pasidarė atsakominga ir už 
privačių žmonių gerbūvį.

Pasikeitusios pažiūros į 
valstybės vaidmenį ir yra 
tas, ką čia vadiname “roo- 
seveltine revoliucija.” Klau
simas tik lieka dar ginčija
mas, kiek toli valstybė turi 
eiti savo naujos atsakomy
bės kėliu? Nuo lopšio iki 
karsto? Nedarbo metu, ar 
ir ligoje? Nelaiminguose 
atsitikimuose? Planuoti 
ūkį?

Dėl tų klausimų visuome
nėje eina ginčai. Kas Eu
ropos kraštuose, dėl kitokių 
gyvenimo sąlygų, senai jau 
yra išspręsta, tas čia vis dar 
skaitoma “svetima,” arba 
“neamerikoniška,” nors tas 
svetimumas ar neameriko- 
niškumas dažnai yra tik 
siaurų interesų kliūtis, o ne 
kas kita.

Kiek senatvės pensijos 
yra aktualios šioje šalyje 
matosi iš to, kad visa eilė 
unijų išsiderėjo sau senat
vės pensijas iš atskirų kom
panijų ir visoj Amerikoj 
jau veikia apie 10,000 viso
kių senatvės pensijų “pla
nų,” kur kompanijos moka 
savo išsitarnavusiems dar
bininkams ir tarnautojams 
senatvės pensijas. Kongre
sas, pagerindamas sociali
nio draudimo įstatymą, tik- 

” tai bando neatsilikti per
daug nuo gyvenimo ir jo
kios “revoliucijos” nepada
rė. Bet visgi gerai, kad

Stalinas Filologas
Kadaise Stalinas bandė 

išmokti vokiečių kalbos, bet 
atsikando dantis į germanų 
kalbos mandrumus ir atsi
sakė nuo to sumanymo. 
Tai, rodos, ir visi Stalino 
pasižymėjimai filologijos 
(kalbamokslio) srityje.

Bet šias dienas Stalinas 
išėjo viešumon, kaipo filo
logijos žinovas ir vienu sa
vo straipsniu Maskvos 
“Pravdoje” išsprendė visas 
filologijos ir leninizmo pro
blemas. Jis parašė bolše
vikų dienraščiui, kad filo
logo N. Y. Mar mokslas 
apie klasinį kalbos pobūdį 
yra nonsensas, kad kalba ir 
visuomenės pasiskirstymas 
į klases neturi nieko bendra 
ir tuo savo ukazu sumalė į 
nieką visą leninistinį filolo
gijos mokslą. Dabar lūšiš
ki filologai galvas guldys 
už stalininę filologiją ir 
spjaudys į laimingai 1934 
metais mirusį Mar’ą, kaipo 
nukrypėlį nuo teisingosios 
batiuškos Stalino filologi
jos.

Nuo didybės iki juokin
gumo tėra tik vienas žings
nis, sako prancūzai. Stali
nas tą žingsnį senai nužen
gė, bet rusų tauta atprato 
juoktis, todėl Kaukazo iš- 
popis gali kuliu vartytis, o 
diktatūros išdresiruoti ru- 

vis mano, kad jis ne

Dalyvavo 45 valstijų guber
natoriai, demokratai ir re
publikonai. Jie išklausė 
valstybės sekretoriaus Dean 
Acheson pranešimo apie 
Amerikos užsienių politiką 
ir pritarė jai. Ta proga ei
lė gubernatorių republiko- 
nų aiškiai pasmerkė sena
torių McCarthy už jo pur 
viną kampaniją prieš Ame
rikos užsienių politikos va
dovus. Vienas gubernato
rius, republikonas Alfręd 
E. Driscoll iš New Jersey, 
pavadino tą senatorių 
“headline hunter,” arba 
žmogumi, kurs visomis prie
monėmis ieško reklamos.

Ir reklamos išalkusieji 
politikieriai negali gyventi 
vien tik laikraščių antgal- 
viais. Reikia ir po antgal- 
vių ką nors duoti, o sena
torius McCarthy kol kas 
nedavė nė vieno komunisto.

Atrodo, kad republiko
nai nebandys šių metų rin
kimus paversti į purvais 
taškymąsi, kaip McCarthy 
polietikieriška padermė no
rėtų.

buvo žy-
= ii- nastureali rodo, bet skelbiar ii«»f------* i

šventąsias leninizmo tiesas.
x

“Ne Komunistą*, Bet . .
“Laisvė” deda “atsaky

mą’’ į Bareišos “socialdemo
krato laiškus komunistui.” 
Po atsakymu pasirašo tū
las L. M., kuris, būdamas 
bolševikas, pagal dabar pri
imtą bolševikų madą, užsi
gina esąs bolševikas. L. M. 
sako:

“Pirm visko turi užsire
komenduoti, kad jokiai po
litinei partijai nepriklau
siau ir nepriklausau, lietu
vių progresyvistų nepažįstu 
. . . vadovaujuosi laisva, 
partijų nevaržoma nuomo
ne.”

Rašo žmogus bolševikiš
ką atsakymą, pagal bolševi
kų partinę liniją, bet ginasi 
esąs bolševikas. Toki mat 
jau dabar linija, ginkis, kad 
esi komunistas, bet atsto
vauk liniją visomis, keturio
mis.

Jeigu tūlas paukštis plau
ko, kaip antis, nardo, kaip 
antis, vaikšto ir gyvena, 
kaip antis, tai toks paukštis 
turi būti antis. Rodos taip. 
Bet pas bolševikus yra ki
taip. Toks L. M. keikiasi, 
kaip bolševikas, meluoja, 
kaip bolševikas, pasakoja 
neva gudrias pasakas, kaip 
tikras bolševikas, bet sako
si esąs nebolševikas. Iš to 
aišku, kad tas žmogus pui
kiai tiktų į čekistus, o “ne- 
partingumas” jam tinka, 
kaip beždžionei akiniai. 

x
“Headline Hunter”

Praeitą savaitę White Sul- 
phur Springs, W. Va., mies 
te posėdžiavo Amerikos 
gubernatorių suvažiavimas.

principu” vadavosi 
ilgus metus valstybė santy
kiuose su piliečiais.

Turtingame krašte, kur kongresas tą senai reikalin

gą įstatymo pagerinimą pa 
darė, o dar geriau butų, 
kad jis ir kitus socialinės 
įstatymdavystės įstatymus 
priimtų ir nelaikytų jų savo 
stalčiuose.

—E. P.

x
Švento Stepono Karūna

Vengrijos bolševikiška 
valdžia areštavo ir nuteisė 
vieną amerikietį, Robert A. 
Vogeler, kaipo “šnipą.” 
Šnipinėjimo prisipažinimai 
iš to amerikiečio buvo iš
gauti bolševikiškame kalė
jime čekistams įprastais 
kankinimais.

Dabar vedamos derybos 
dėl to amerikiečio paleidi
mo. Vengrijos bolševikai 
pastatė reikalavimą, kad 
Amerikos valdžia, už vieno 
savo piliečio laisvę, grąžin
tų Vengrijos diktatoriams 
Švento Stepono karūną, ku
rią dabar amerikiečiai laiko 
savo apsaugoje. Ne dau
giau ir ne mažiau nori Ven
grijos ponai, kaip karūnos!

Kam bolševikams Švento 
Stepono karūna? Taigi, 
kam? Argi diktatorius Ra- 
košy nori retkarčiais tą ka
rūną užsidėti ir pasižiūrėti 
į veidrodį, kaip atrodo 
šventojo karūna ant stali- 
niečio galvos?

Derybos dėl mainymo 
žmogaus laisvės į kartiną 
dar vis eina. Kaip jos baig
sis dar nėra žinoma. Bet 
Vengrijos bolševikai pasi
rodo tikri Stalino mokiniai
šantažo (blackmail) srityje.

x
Korėjos Eile

Rusijos agresingas im
perializmas Azijoje vėl pa
judėjo iš vietos. Tik spė
jo Maskvos geradariai “iš
vaduoti” Kiniją, nesuspėję 
dar net suvirškinti to milži
niško krašto, jie veržiasi to
liau.

Jų agresijos auka yra Ko
rėja, trijų didžiųjų nepui
kaus “dylo” auka, išparce
liuota pagal “38 paralėlę” 
ir dabar prievartaujama ru
sų tankų ir anuotų.

Amerika siunčia ginklų 
Korėjai gelbėti. Bet jei 
ginklų neužteks, jei reiks ir 
krauju pasipriešinti, kaip 
tada? Jungtinių Tautų or
ganizacijos tarimai galėtų 
duoti legališką pagrindą 
rusų įsisiūbavusią agresiją 
sulaikyti, bet sulaikymo 
darbas tektų atlikti Ameri
kai. Taigi, Korėja ir stoto 
klausimą, ar Amerika rim
tai yra pasiryžusi Maskvos 
imperializmą imti už



Nr. 26, Birželio 28. 1950 T .T SO. BOSTON

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Nauja Brooklyne
Antanas Škėma Dalyvavo 
Montreale Savo Veikalo 
Pastatyme '

šeštadienį, birželio 17 d.

malus galimų narių skai
čius). Tam darbui paleng
vinti mes palaikysime glau
dų ryšį tarp išsisklaidžiu
sių šviesiečių informuoda-Montreale, Kanadoje, buvomi apie aktuaiiuosius sam. 

a i ai omas Lietuvių Dra- būrio klausimus, kas įgalins 
mo» Teatras, režisuojamas juoS dalyvauti bendroje 
uigio Blekaicio. sambūrio veikloje.

Pirmas veikalas buvo sta-1 Mes raginame visus 
omas Antano Škėmos tnjų būrio padalinius atkreipti 

veiksmų dramatinė legenda ypatingą dėmėsi į senes-
Živile. šio dramos kuri- niuosius lietuvių išeivius, 

nio autorius rašytojas An-»ypač jų jaunosios kartos>
tanas Škėma jau devynis tautinės sąmonės palaikv- 
menesius, nuo pat atvykimo* ir įtraukimJ} j bendi-ą 
iš tremties su žmona ir dūk darbą
ięle, gyvena Brooklyne ir* J4es tikime šviesiečių pa
dirba, kaip ir visi kiti buvę siryžimu aktyviai dalyvauti 
tremtiniai, fabrike uzsidirb-įtautinėje ir kultūrinėje 
dama& sau pragyvenimą, veikloje, šioje Lietuvai sun- 
Taciau jis randa laiko ir jė- kioje valandoje, kuri įga- 
gų pasisvęsti savo niėgia- Silmbui*į tęsti jo pasi
niam meniniam ir kultun- rinktą kovą už žmogų, lais- 
mam darbui. Brooklyne-' ir tėvynę
New Yorke Škėma, kaip re-j Ir šviesa* ir tiesa mus 
zisierius ir aktorių, sukurė žingsnius telydi, 
dramos studiją, dalyvauja Visuotinas Atstovų 

Suvažiavimas.vietos radio programose ir 
kulturiniuose bei meniniuo-. ____
se parengimuose; kaipo viJL $. g. Centro Komiteto 
suomenininkas yra aktyvus 
socialdemokratas, paskaiti
ninkas ir visuomenės veikė

GUBERNATORIUS PEWEY IR ŽE1MA

Lietuviams gerai žinomas New Yorko gubernatorius, 
Thomas E. Devey, pareiškė, kad jis nebestatys savo 
kandidatūros gubernatoriaus vietai. Paveikslas nutrauk
tas Amerikos gubernatorių suvažiavime.

jomis garbingai kovoti su 
j pai-sidavėliais bimbinin- 
kais, kad jie taptų galvo
jančiais žmonėmis, arba .......
juos pašalinant iš organiza- įle*?v“! L‘utero>>«* 
rijų vadovaujamų vietų. u# Iprej 
Komunistų tikslai aiškus 
šiandien visam pasauliui.

Sena* Eastonietis.

NORWOOD, MASS.

Girdėt

Visas Amerikos lietuvių 
sroves papildė ir sustiprino 
naujieji ateiviai. Tokių nau
ju jėgų Chicagoj susilaukė 
lietuviai liuteronai evange
likai. Lietuvių Liuteronų 
Pašalpos Draugija yra vie
na iš seniausių čionykščių 
lietuvių organizacijų, šioji 
draugija ruošė pikniką bir
želio 18 d. Nelaimei pasi
taikė šaltas ir lietingas oras. 

t Pikniką suardė. Tą pada-

Birželio įvykių Minėjimas

Birželio 17 d. vakare nor- 
’.voodiečiai ir apielinkės lie
tuviai apsčiai susirinko į 
Lietuvių Salę, kuri buvo 
užleista nemokamai, pami
nėti tragiškus įvykius Ue-!rėir"kniemsįiknikams7ku- 
tuvcje. J sj liūdną minėji- nų buvo įuosta nemažai, 
mą atsilankė giliai supran- Tą pat dieną turėjo įvykti 
tas lietuvių ir Lietuvos rei-(ir Chicagos Lietuvių Tary- 
p' 7 S^lektmanas Harry .bos uoliai ir rūpestingai 

! utters- Įruoštas piknikas. Dėl mi-
tar® nėtos priežasties turėjo būtJurgis Versiackas

rijoje. Jis patikino, kad 
jam lietuvių tautos kančios 
yra žinomos, kad jis pilnai 

Į atjaučia pavergtuosius ir
________ __________ ____ Birželio 23 d. Brooklyne1 Hnki kuo greičiausio išsi-
jas; dirba be to kaipo rašy- įvyko eilinis LSS Centro laisvinimo. . Iš kitų kalbė
tojas spaudoje. Kiek teko Komiteto posėdis. Tai pir-poJU dėmesio vertos P. Viš- 
patirti, paskutiniu metu mas po LSS suvažiavimo .činio mintys. Jis pažymė- 
drg. Antanas Škėma pabai naujos sudėties veiksmi-;j°» kadšiandien padėtis yra
gė čia Brooklyne naują dra-niams klausimams spręsti tokia, jog kova su bolševiz- 
mos veikalą apie pirmąjį .posėdis. Po sekretoriaus mu Lietuvos išlaisvini- 
bolševikmeti Lietuvoje. J drg. J. Buivydo pranešimo mas yra ne vien pavergtųjų 

Į veikalo “Živilė” pasta- apie LSS organizacijos bet viso laisvojo pa-

EASTON, PA.

trumpą atidarymo žodį. 
Kalbėjo p. H. Butters, reik
šdamas simpatiją visoms 
tautoms, visoms tautinėms 
grupėms ir ypač paverg
toms tautoms, kurios randa
si už geležinės uždangos, be 
(jokios laisvės, be teisių, nu-

tymą montrealieeiai pakvie
tė dalyvauti patį autorių 
premjeroje. Penktadienį, 
birželio 16 d., Antanas Škė
ma išskrido i Montrealį.

—J. V.

Lietuvių Kultūrinio 
Sambūrio “Šviesa” 
Suvažiavimas

dėtį ir po nuomonių pasi- ^uKo reikalas. Jei bolše- 
keitimo nutarta organizaci-.vizmui laiku nebus pastotas 
nius reikalus išskirti į at-'Kelias, susidarys rimtas pa

Birželio 11 d. Eastono ir žmogintos. A. Kneižys pa- 
apielinkės lietuviai minėjo vaizdavo gilius, skausmin- 
tautos gedulo sukaktį. 'gus Amerikos lietuvių per-

7:30 vai. vakaro parapi- gyvenimus Maskvos komu- 
jos salėje įvyko minėjimas, nistams vykdant Lietuvoje 
Jį atidarė ir įžangos žodį tragedijos.
tarė Jonas Kulikauskas.) Dr. B. Kalvaitis vaizdžiai 
Pagerbus žuyusius bei iš nupasakojo 1940 metais įvy- 
vežtuosius tylos minute, se- kusią tragediją. Jo kalba S 
kė kalbos. i kelius kartus buvo nutrauk-

A. Vainius trumpais bruo-ta rankų plojimu. Buvo 
žais apibudino bolševikų priimta protesto rezoliucija, 
atėjimą Lietuvon ir siste- Lietuvos laisvinimo dar- 
matingą tautos naikinimą, bams surinkta $100. Ši au-

skrią kolektyvą—organiza-,vojus visam laisvajam pa-Pabaigoje savo kalbos pa ka bus pasiųsta ALT.’ a- i—cauKiii Tnt in,, rinko, , Pradedant vesti meninę
dalį, A. Tumas jautriais žo-

L. K. S. “šviesa” visuoti
nas atstovų suvažiavimas, 
susirinkęs gegužės 6 d. New 
Yorke, priėmė sekančią re
zoliuciją:

Dabartinė Lietuvos išei
vijos banga, laukusi Euro
poje galimybės grįžti tėvy
nėn, šiandien tapo išblašky
ta po pasaulio kontinentus. 
Jos organizacijų veikla to 
išsiskirstymo pasėkoje yra 
pavojingai susilpnėjusi. Iš
eivija tapo atvira lietuvy
bei abejingų ar priešingų 

, veiksnių įtakai.
Šios padėties akyvaizdo- 

je, sambūris “Šviesa,” įsi
steigus tikslu saugoti ir 
brandinti Lietuvai jo6 jau
nimą, ryžtasi savo veiklą 
tęsti ir plėsti, nežiūrint esa
mu sunkumų.

Mes kviečiame šviesie- 
čius ir sambūrio ideologijai 
artimus asmenis steigti sam

cinę komisiją. Ši komisija šauliui. Juk jau dabar Bal-, lietė skaudžiausias 1941 
sudaryta iš draugų J. Pa-ltįjos juros bangose yra su- metų birželio 14-15 dienas,
kalkos, V. Gervicko ir V. Jsimaišęs- lietuvių pralietas kada Lietuva neteko, per džiais nupasakojo lietuvių 
Sarpaliaus. Jai pavesta pa-,už laisvę kraujas su Ame- tas dvi dienas, virš 40 tuk- naikinimus ir partizanų ko- 
ruošti atitinkami pasiuly- rikos krauju, pralietu stančių brolių, seserų, vai- vas. Zita Zarankaitė pa-
mai sekančiam CK posė-.Moševikams numušus Ame- kų, tėvų bei giminių. deklamavo savo kūrybos ei-
džiui. Šiame CK posėdyje’^kos lėktuvą, korio įgula’ Gražią kalbą pasakė adv lėrašti “Išvežtam Savano- 
dalyvavo L. S. D. Jaunimo žuvo. Bet keista ir skaudu, Paulius iš N. J., kartu pasi- riui” ir Vida šimėnaitė “Oi 
CK atstovas, padaręs trum-kad ligi šiol Lietuva nesu--džiaugdamas, kad Eastono neverk, motinėle,” Mairo- 

* ;s .................. Rj0 Pabaigoje tremtiniųpranešimą apie šios or- laukia realios pagalbos išP? _
ganizacijos veiklą.

BROCKTON, MASS

laisvojo pasaulio. Kai Ame
rika kovojo už savo laisvę, 
tai šalia kitų tautų savano
rių toje kovoje dalyvavo di
dysis Lietuvos sūnūs — 

pastangomis ‘Kosciuška. Ypač karštai

lietuviai jau atskyrė teisy
bę nuo bimbininkų pučia
mų melagysčių. Jis kvietė

jaunimas suvaidino S. Lau
ciaus “Paslaptingoje Zono

Tremtinių . _ ,__
baisiųjų birželio mėnesio Į kalbėtojas kvietė paremti 
įvykių Lietuvoje minėjimas vedamą lietuvių tautos ko

vą aukomis pinigais. Pats 
kalbėtojas skyrė vienos die
nos uždarbį Lietuvos laisvi
nimo reikalams ir kvietė 
kitus tai padaryti.

Brocktone buvo suruoštas 
bendru Brocktono Lietuvių 
Tarybos ir Katalikų Fede
racijos sutarimu birželio 15 
d. vakare prie paminklo žu- 
vusiems antrajame pasauli
niame kare Brocktono lie
tuviams. Čia susirinko apie 
tūkstantis lietuvių. Minėji
mas pradėtas vainiko pa
dėjimu prie paminklo, žu- 
vusiems pagarbą atidavė 
karo veteranai, kurie atžy
giavo su vėliava ir ginklais.

____  Po to sekė kalbos. Mies-
burio skyrius visur kur tik to majoras Clifford pareiš- 
randasi mažiausios sąlygos kė, kad jis laiko privilegija 
organizuotai veiklai (mini- dalyvauti šioje demonstra-

LENGVAS BUDAS ...
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
tuvėm pas siuvėjų, pas daktarų, restoranan ir tt.

KAINA 35 CENTAI, kurtuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvay So. Boston 27, Maso.

visus lietuvius prisidėti priėji®’ vieno veiksmo vaizde- 
garbingos kovos už Lietu- partizanų laisvės kovų. 

T-vos laisvę ir budėti, kad!Vaidino: V; _Zareckas> il
sioje šalyje komunistai beii^a Zarankaitė, K. Šakenis,

~Z___ _ A UIzef rdoitic Vjų simpatikai nepradėtų!A- Krikštolaitis, V. Jakš 
griauti demokratijos pama- *da šimėnaitė ir M. 
tų. Vitkauskas. Jie per labai

Trumpai kalbėjo parapi-trum.P^ laik4. pasirengė ir 
jos klebonas. Buvo priim- suvaidino geriau, negu pa- 
ta atatinkama rezoliucija.
kuri bus išsiuntinėta atatin- 

Po kalbų sugiedoti Ame- Karnoms šios šalies įstai
rikos ir Lietuvos himnai. 
Po to pasigirdo trys šūvių 
salvės, paleistos karo vete
ranų, nuaidėjo trimito gar
sai, nuslinko Amerikos ir 
Lietuvos vėliavos, kurios 
buvo iškeltos ryte (Lietu
vos vėliava buvo perrišta 
juodu gedulo kaspinu).

Gerai, kad šis minėjimas 
suruoštas bendromis visų 
lietuvių pastangomis, bet 
nelabai gerai, kad minėji
mo laikas sutrumpintas dėl 
ilgos klebono kalbos baž
nyčioje. Negerai ir tai, kad 
daug kalbėtojų pakviesta iš 
vienos srovės.

Kadangi jau sutemo dar 
programai vykstant, tai re
zoliucijos ir aukų rinkimas 
pavestas Tarybai. Toje pa
dėtyje kitos išeities nebuvo, 
bet ar tai tikslu, tai klausi
mas.

Nepaisant šių ir kitų tru
kumų, minėjimas buvo įspū
dingas.

Dalyvis.

goms.
Surinkta aukų kovai dėl 

Lietuvos laisvės S80.
Minėjimą paįvairino jau

nieji tremtiniai gražiais ei 
lėraščiais. Minėjimas baig
tas Amerikos ir Lietuvos 
himnais.

TarP daugel susirinkusių 
matėsi ir keli bimbininkai, 
kūnų vienas, pritrukęs kan- 
tiybės teisybei išklausyti.

tys tikėjosi. Jiems publi
ka širdingai dėkojo.

Minėjimo dalyviai lėtai 
skirstėsi iš gražios Nonvoo- 
do Lietuvių Salės, tarpusa
vy kalbėdami: Visai neti
kėtai mes pabuvojome Lie
tuvoje tarp savųjų.

Prie šio minėjimo orga
nizavimo ir rengimo prisi
dėjo: Jurgis Versiackas, 
Juozas Versiackas, J. Pe
čiulis, P. Veta, V. Kudirka, 
p. Tvaskienė, A. Tumas, K.

J. Zaranka, A. 
K. Kašėta, V 

Žareckas, K. Šakenis, J.
Reikia " pasidžiaugi ir M' Vitkauskas ir

Lietuvių Klubo vadovybe. kiti ™ "efuminetb
Norwoodietis.

Šimėnas
Bėjo. Bet likusiems pasi' Se'iacka*. 
darė smagiau Varpukas.

ku.n.° ?re2ldentas aktyviai 
prisidėjo prie minėjimo 
niošimo. Jis turbut tik da
bar suprato musų prieš 23 
metus pradėtą kovą su vis 

o griovėjais komunistais
lr«lt ,P?8e.k®’?’s' Manau, 
kad ateityje klubo prezi- 

J!.be^l<os kas mus
io^?,’. ilUr“ kas mus , 
jungtų. O mus visus jun- šyli: 
gte m»ų tėinmė Uetįva ' 
Turėtų pranykti viso® ne 

lapykantos ir bendri jė-

S. Šimkaus Dainos 
Ką tik išėjo iš spaudos 33 
liaudies dainos. Surinko ir 
maudai parengė kompozi
toriaus sūnūs Algis Šimkus. 
Su gaidomis ir tekstais, 64
puslapiai. Kaina $2. Ra-

“Keleivi***
636 E«st Broadway

So. Boston, Mass.

atšauktas. Tas oro atšali
mas Chicagoj buvo nepap
rastas, rekordinis.
Lietuviai Reformatai

Šalia lietuvių liuteronų 
evangelikų Chicagoj pradė
jo gyvuoti lietuviai refor
matai. Kaip evangelikai 
yra Liuterio sekėjai, taip re
formatai Kalvino. Gal jų 
čia ir seniau buvo, bet kai
po grupė kokiais nors ry
šiais susijungusi jie negy
vavo. Dabar jų būrelis su- 

iš tremtinių. Iš 
tremties atvyko ir jų kuni
gas. Evangelikai nuo senai 
čia turi savo bažnyčią. Re
formatai glaudžiasi prie 
Amerikos presbiterionų. 
Lietuviai reformatai ir savo 
pamaldas laiko presbiterio
nų bažnyčiose. Lietuviai 
reformatai neįstengia užlai
kyti savo kunigą. Tai jis 
eina į fabriką uždarbiauti. 
Kadangi jis su nemaža šei
myna, tai prie jo užlaikymo 
prisideda presbiterionai. į 
lietuvių reformatų pamal
das susirenka daugmaž 100 
žmonių.

Ir lietuviai evangelikai ir 
reformatai jungiasi į musų 
liberališkas organizacijas. 
Jie tose organizacijose yra 
pageidautini nariai.
Katalikų Nepasitenkinimas

Naujieji ateiviai katali
kai vis nesusigyvena su esa-

bar tos delegacijos susida
rytų iš inteligentų. Anais 
laikais prasčiokėliai para- 
pijonai negaudavo kardino
lo nei pamatyti. Dabar to
kio pažeminimo gal nesusi
lauktų.
Bažnyčios ir Tavernos

Daugelis iš naujųjų atei
vių pusėtinai stebisi, kad 
lietuvių kolonijose taip 
daug lietuviškų tavernų. 
Toliau stebisi, kad tose ta
vernose būna daug žmonių. 
Dar didesnis jų nusistebėji
mas būna, kai išgirsta, kad 
tose tavernose vien lietuviš
kai tekalbama. Tai jie ir 
sako, kad lietuvių taverno
se daugiau lietuviškumo, 
negu lietuvių bažnyčiose. 
Kolektos, Maldos, Atlaidai

Kąi dabar marijonai, ka- 
zimierietės ir kai kurios pa
rapijos varo labai didelius 
vajus naujai statybai, tai 
kad išgavus kuo daugiausia 
iš žmonių pinigų skelbiama, 
kad už aukas kunigai ir vie
nuolės melsis. Juo didesnės 
aukos, juo gausesnės už 
juos maldos. Be to skiria
mi aukotojams ir atlaidai. 
O už aukas vargšams trem
tyje likusiems ir aukas Lie
tuvai laisvinti nei kunigai, 
nei vienuolės maldų neskel
bia. Nėra už tai nė atlaidų. 
Tai katalikai ne be gero 
pagrindo ir stato klausimą: 
Ar aukomis mūrams dau
giau pelnysime, negu auko
mis varge esantiems? Ne
trūksta tokių, kurie mano, 
kad kunigai Kristaus mok
slą apvertė aukštyn kojo
mis. Laisvamani*.

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Birželio 25 d. laivu “Gen
eral Heintzelman” į New 
Yorką atvyko 43 lietuvių 
šeimos. Atvyko:

Magdalena Adomaitis, 
Vytautas Andriulis, Jokū
bas Alekna, Jonas Sadaus
kas, Antanas Ciplys, Anta
nas Dačys, Ona Izokaitytė, 
Marija Izokaitytė, Pijus 
Gražulis, Aleksas Jankaus
kas, Marcelė Juodišius, Ma
rija Latonas, Mikas Lioze- 

ma parapijų tvarka. Vie- ris, Gediminas Kielius, Ieva
nūs erzina airišiški pamok
slai ir evangelijos; kiti ne
pakenčia bizniškumo. Dar 
kiti sako, kad lietuviškose 
bažnyčiose negali susikaup
ti maldai. Perdaug visokių 
distrakcijų. Atsirado net 
tokių, kurie užsimena apie 
sudarymą parapijos vien iš 
naujųjų ateivių. Tai butų 
dipukinė parapija su dipu- 
kiniais kunigais. Dar kiti 
užsimena apie siuntimą de
legacijos pas kardinolą su 
protestu prieš lietuviškus 
kunigus už jų vedamą nu
tautinimą lietuvių bažny
čiose. Delegacija nurody
tų, kad pagal pirmųjų sek
minių parėdymą, Kristaus 
mokslas turi būt skelbia
mas ir Dievas garbinamas 
gimtąja kalba. Kunigai lau 
žo tą Dievo nustatytą tvar
ką.

Tai vis drąsus užsimoji
mai. Delegacija pas kardi
nolą ypač įdomi. Juk se
naisiais laikais, kada para- 
pijonų tarpe mažai kas mo
kėjo skaityti, ir tai išdrįsda
vo delegacijas siųsti pas 
vyskupus ir kardinolus. Da-

Kiulys, Stasys Kontrauskas, 
Jonas Kvasauskas, Stasys 
Kripaitis, Jonas Lengvinas, 
Jonas Leonavičius, Ida Ma- 
čiukaitė, Vytautas Markevi
čius, Petras Matulevičius, 
Stasys Maziliauskas, Teresė 
Marcevičienė, Petras Mi
kalauskas, Bernardas Oleš- 
kevičius, Monika Pacevičie- 
nė, Stasys Petrauskas, Leo
nas Petravičius, Rita Pilipa- 
vičiutė, Petras Puodžiūnas, 
Algirdas Sabalys, Karolina 
Sakalauskas, Matas Surdu- 
kevičius, Jurgis Tekorius, 
Janina Tonski, Agota Vasi
liauskaitė, Kristopas Vec 
Žemelis, Alfonsas Vyšniau
skas, Velys Žilius ir Ameli
ja Zubrytė.

Tautieti, nepamiršk, kad 
Tavo tėvų kraštas — Lietu
va yra svetimųjų pavergtas 
ir žiauriai naikinamas. Pri
sidėk savo darbu ir auka 
prie jo išlaisvinimo. Aukas 
siųsti Amerikos Lietuvių 
Tarybai, 1739 So. Halsted 
•t, Chicago, III., ar vietos 
ALT skyriui.
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gus, bet geras karvedis. Kaukazą gruzinas. Stali- Įvairiose krašto vietose, mu, darbais ir pinigais. (kurios jteka 

—Okei, vaike, dabar aš nas Įsakė ir Suvorovą gar- Daugelis japonų nebepano- Apie Chicagos japonus pra-
galėsiu duoti bulšiams lėk- binti, kaipo rusų tautos did- ’ rėjo grįžti Į Kaliforniją ir neša, kad jie dabartiniu 
ciją ir jiems davadlyvai iš- 
davadysiu, kad kožnas bol
ševikas tik tada gali būti
maladec, jie jis poteriauja kišką pasauli ir garbinamas 
prie Suvorovo pikčieriaus. įSuvorovas.

—Tėvas turi neužmiršti,! ...
kad dabar Rusijoj siaučia . .e?.’ v^1,e'.. 
rusiškas nacionalizmas ir Pas bu,ls,.us lekc.jos duet.,
Stalinas dedasi didesnis ru- °.tu.e,lk »| nusipirk lal.pap 
sas, negu pasiuėiausieji,uz c,el« r'lkel-L 
maskoliai, nors jis pats yra! —Iki pasimatymo, tėve.

vyrį ir kadangi dabar suėjo prašėsi apgyvendinti kur ki- laiku turi savo nuosavybėj 
150 metų nuo to generolo tur. Dabartiniu laiku 35,- 234 Įvairius namus, 240 
mirties, tai po visą bolševi-IOOO japonų gyvena Los An- Įvairių biznio Įstaigų, 82 

gėlės mieste ir apielinkėse,
20,000 gyvena Chicago je, o 
kiti yra pasiskirstę San
Francisco, Portland, Ore., Į Buvusių internuotų japo- 
Seattle, Wash., Salt Lake nų klausimas dabar jau yra 
City, Utah, Denver, Coio., Į išspręstas. Jie pasisklaidė 
New Yorke, Washington,}po Ameriką ir gyvena nor- 
I). C., Philadelphia, Pa., irlmalų gyvenimą 
kituose miestuose.

MARGUMYNAI Apie Chicago j apsigyve
nusius japonus, kurie karo 

Įmetu buvo išgabenti iš Ka-

verčiasi daktarų, advokatų, 
dentistų ir kitose laisvose 
profesijose.

‘Žrrogus iš Medžio* 
“Karo Paslapty*’

ir

Į Amazonės
upę, sako, jog pirmieji 
žmonės buvo padaryti iš 
medžio gabalų. Taip, iš 
medžio ir jokio molio jiems 
nulipdyti nereikėjo. . . .

Apie tuos Amazonės pa
upio indėnus praneša Dr. 
Kaleno Olberg, Amerikos 
Smithsonian Institution pro
fesorius, kuris per keturius 
metus tyrinėjo Terena ir 
Nambiguara indėnų gimi- 

įnių gyvenimą. Profesorius 
sako, kad tie indėnai netu
rėjo tiesioginiai jokių san
tykių su baltaisiais žmonė
mis ir jie tik per kitus in-

.. - . , J .. Žmogus, pagal žydų hib- dėnus ir<lž;0, ka(i ku, tai
, i krašto gilu- praneša, kad jie liją. buvo nulipdytas is mo- to|i haltu žmoniy.

. — — daugiausiai spiečiasi apie lio ir jam buvo jpusta siela. jr ^nltieji žmonės apie
Clark ir Division gatves,! Moteriai padaryti nereikėjo
Chicagos “North Side’j/’.net nė molio, užteko išlauž- 
bet jie gyvena ne grynai ja- to vyro šonkaulio. . . . 
poniškoj apielinkėj, kaip! Ne taip sau vaizduojasi 
gyveno prieš karą vakari- žmonių atsiradimą žemėje 
nėse valstijose. ! Amazonės upės indėnai,

Buvusiems internuotiems kurie iki šiolei neturėjo suCJį“’ iminės labai uoliai

Kaip Jsikurė Buvę Kalifornijos
Internuotieji Japonai? mą ir laikinai apie 100,1)00

, • T japonu, ateiviu ir čia gimu- Po Perlų Lošto, ka. Ja- b'vo inte;nuoti sto k. 
ponija iš pasalų užpuolė
Ameriką, čia buvo kilusi di
delė neapykanta prieš japo- Dar karui tebeinant buvo 
nūs. Pirmomis karo dieno apsižiūrėta, kad su tais ja- 
mis saugumo sumetimais ponais pasielgta netinka 
buvo nutarta išgabenti vi- mai ir nuo 1943 metų buvo
sus japonus gyventojus iš pradėta rūpintis apgyven- sybė padėjo Įsikurti kituose santykių. Tie indėnai, pa , 
vakarinių valstijų, ypač iš dinti tuos japonus pastoviai I miestuose. Padėjo patari- gal Kingu ir Tapajos upes,

japonams Amerikos vyriau- baltaisiais žmonėmis jokių

tas indėnų gimines žinių tu
rėjo tiktai iš kitų indėnų 
giminių, kurios susiduria 
tiesioginiai su baltaisiais 
žmonėmis. Prof. Olberg 
sako, kad jo tyrinėjamos in-

saugo savo
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“kariškas

—Zdravija želajem, Mai- senelių ir vaikų, vyrų ir mo
kė! ’terų buvo išskersti. Už šitą

—Gera diena, tėve, o ką žygdarbi Suvorovas gavo 
šiandieną pasakysi? į feldmaršalo titulą ir daug

—Aš, vaike, noriu tave'dvarų. Istorijoj šita Suvo- 
paklausti, ar tu žinai istori- rovo “pergalė“ yra žinoma 
ją vieno slauno vajauninko, “Pragos skerdynių" vardu.

—Sei, Maike, ar Suvoro
vas nebuvo Stalino giminė?

—Dvasios giminė, tėve. 
—Okei, vaike, sakyk to

liau.
—Suvorovas kariavo prieš 

turkus ir juos sumušė prie 
Rimniko, už ką gavo grafo 
titulą. Jis kariavo Italijoj 
prieš prancūzus ir ten nusi
pelnė kunigaikščio titulą. 
Tai buvo tikrai gabus kar
vedis, bet žiaurus ir keis-

generalisimo, grafo, knia- 
ziaus ir maršalo Suvorovo?

—O kam tėvui prireikė 
žinoti to kariauninko istori
ją?

—Gavau pakvietimą, vai
ke, iš bulšių nueiti jiems iš
duoti lekciją apie tą šlovin
gą jenerolą, ba jie neturi va- 
jaunų žmonių, katrie išviro- 
žytų, kodėl kožnas bulšis 
turi melstis prie Suvorovo 
pikčieriaus.

—O ką tėvas jiems pasa-įtuolis. Jis mėgdavo saky- 
kysi, jei ir pats nieko neži- ti, kad geriausias ginklas 
rai? yra ne šautuvas ir ne ka I

—O kokiems paibeliams, nuolė, bet durtuvas. Jo po- 
Maike, aš turiu vaiką, kat-.sakis “pulia dura—štyk
įas visą savo gyvenimą einaįmolodec“ (kulipka kvaila 

durtuvas vyras) rodo, kad 
jo taktika buvo staigus

Į škulę, jei ir tokios glup- 
stvos, kaip vieno jenerolo 
istorijos negalėčiau iš tavęs1 puolimas durtuvais, jo ka- 
sužinoti? reiviai buvo driliuojami

durtuvą vartoti labai mik
liai. Toks kovos būdas rei
kalavo daug kareivių aukų, 
bet Rusija savo kareivių gy
vybių niekada nebrangino 
ir kariavo nesigailėdama

—Gal tėvas ir teisybę sa
kai. Jei nori, aš galiu papa
sakoti tau apie tą rusų ge
nerolą.

—Koman, vaike, tu sa
kyk, o aš dėsiuos Į galvą.

pa
slaptis“ ir jokiu budu ne
nori rodyti baltiesiems žmo
nėms, kaip jie pasidirba sa
vo saidokus (lankus) ir vi- 
lvčias. Tai iu militarinis 
sekretas, kaip mums atomi
nės bombos.

Šiaip jau tie indėnai gy
vena labai primityviškai, 
drapanų visai nenešioja, 
bet per šventes ir iškilmes 
jie dažosi skaisčiais dažais.

—Klausyk, tėve. Aieksan- kiaujo.
—Ot, vaike, aš matau, 

kad tau škulė padėjo. Aš 
taip ir pasakysiu bulšiams, 
kad Suvorov maladec, ale 
Bimba padlec, ba iš Suvoro 
vo neišmoko gerai cizoriko 
vartoti.

—Tėvas nori juokus krė
sti, o ne įimtai kalbėti.

—šiur rimtai, vaike, aš 
’uokų niekada nekrečiu.

—L'ar tėvas turi žinoti, 
kad carienės Kotrynos mei
lužis Orlovas nužudė Kot 
lynos vyrą, Petrą Tretįjį, o

... . . . . tokie generolai, kaip Suvo-
č įdarė canenes mėgiamas rovas caro nužudymui pri- 
generolas. j tarė jr tuo jsiteikė carienei

—Ot, vaike, tą naujieną!Kada Pugačevas sukėlė

dr Vasiljevič Suvorov buvo 
Rusijos bajoras, gimė jis 
1729 metais, mirė 1800 m. 
Jis jaunas Įstojo Į armiją ei
liniu kareiviu ir dasitarnavo 
iki generolo laipsnio. Jo 
pirmasis didelis karo laimė
jimas buvo prieš sukilusius 
Rusijos baudžiauninkus, 
kuriems vadovavo Jemeljan 
Pugačev. Suvorovo armija 
1775 metais sumušė Puga
čevo armiją. Patį Pugačevą 
carienė Kotrina Įsakė nužu
dyti. Baudžiauninkai buvo 
numalšinti, o Suvorovas pa-

Mano tėvas buvo vienišas vyras
\š atsimenu sąjūdį musų namuose kai pirmą sykį gavom telefoną. 
Iki tol motina su tėvu gyveno vienišų gyvenimą. Jiedu dirbo ilgas 
\ alandas ir kartais per kelias dienas nepasikalbėjo su kaimynais.

Iš pradžios neturėjom daug kam telefonuot, bet vis daugiau ir 
daugiau žmonių ^nė įsigyti telefonus. Dabar vargiai 
kur to nėra. Ir kadangi kasmet pribuna vis daugiau 

naujų telefonų, kur mes galim paskambinti, tai mū
siškis darosi vis reikalingesnis ir reikalingesnis.

Štai, kad ir anądien, kai tėvas nusilaužė noragą, 
jam nereikėjo valandas važinėtis troku, nes telefonu 

iš trijų paskambinimų jis sužinojo kur gauti naują.

aš papasakosiu bulšiams, 
1 ad jie žinotų, jog reikia 
pašenavoti jenerolus, katrie 
buntauščikus muša.

—Tai nėra visa istorija.

baudžiauninkų ir kazokų 
maištą prieš Kotryną, jis vi 
siems sakėsi esąs Petras 
Tretysis, kuriam pavykę pa
bėgti nuo Orlovo peilio.

tėve. Generolas Suvorovas‘Suvorovas, po nugalėjimo 
vadovavo rusų armijai, kuri (Pugačevo armijų, tą “Petrą 
1794 metais paėmė Varšu- Tretįjį“ Įdėjo į narvelį, 
vos priemiestį Pragą, kurią Į kaip kokį laukinį žvėrį, ir 
gynė vienas lietuvių ir du parvežė Kotrynai. Už tai 
lenkų pulkai. Suvorovas po Suvorovas nusipelnė carie- 
Fragos paėmimo liepė savo nės malonę. Taigi, matai, 
kareiviams išskersti VISUS tėve, kad Suvorovas buvo 
Pragos gyventojus. Virš 20 ištikimas paleistuvės Kotry-j 
tūkstančių Pragos žmonių, nos tarnas, žiaurus žmo-,

Aš visada pagalvoju, kada tik pamatau, kad kai 
maisto, medžio, darbininkų ir kitų dalykų kainos 
keliais paskutiniais metais iškilo Į padanges, tai 
telefonas, kuris dieną ir naktį duoda smagumo, 

apsaugos ir taupo laiką, kainuoja mažiau cento
į valandą.

The Telephone Company
(NtW ENGIAMO TBBHONE & T&EGRARH COMPANY) *

Keistas Debesis Pacifike

Iš Hawajų nesenai bu
vo pranešta toki naujiena, 
kad Pacifiko vandenyno vi
duryje, nuo Wake salos iki 
Johnson ir iki Havvajų salų, 
maždaug vienas milionas 
ketvirtainių mylių ploto, yra 
padengtas keistu ruku ar 
debesiu. Rūkas pasirodė 
virš Pacifiko vandenų nuo 
birželio 15 d. ir truko 4 die
nas. Lakūnai, oro tyrinėto
jai ir šiaip visokie moksli
ninkai bando išaiškinti, iš 

j kur tas rūkas galėjo atsiras- 
iti. Tyrinėjimas rodo, kad 
{ruko svarbiausioji dalis yra 
! smulkutėly tės druskos dul- 
{kėlės, bet kas tokį rūką ga- 
1 Įėjo sukelti, kol kas tik spė
liojama. Tų spėliojimų tar- 

!pe paminėsim tokius:
Milžinišką rūką sukėlė 

Mauna Loa vulkano išsiver
žimas Havvajų salose. Tas 
vulkanas pradėjo smarkiai 
veikti birželio 1 d.

Kitas spėjimas sako. kad 
Pacifiko vandenyne turėjo 
įvykti kokio nors povande
ninio vulkano išsiveržimas, 
kuris išmetė į padanges to 
ruko medžiagą.

Trečias spėjimas yra tas, 
kad koki nors milžiniška 
audra dykumose, p a v y z- 
džiui, Sacharojo. sukėlė į 
padanges smėlio ir druskos 
smulkias dalelytes, kurias 
vėjai atnešė virš Pacifiko.

Tie spėliojimai betgi ne
patenkina tyrinėtojų ir ne
abejojamai vėliau sulauksi
me ir daugiau aiškinimų, 
iš kur Pacifiko vandenyno 
paviršiuje, maždaug i k i 
6,000 pėdų aukštumos atsi
rado keistas rūkas.

Kad nutildžius baimingus 
žmones, mokslininkai sakė, 
’og Pacifiko keistas rūkas 
neturi nieko bendra su ato
miniu sprogimu.

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 
Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai.

r
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Socialdemokrato Laiškas 
Komunistui

IV i jis galės sunaudoti kaip no-
Tamsta, socialdemokratu 1 a^am^’ 

neprieteliau, kad ir matyda- , a ,s. “ tamstai neaišku,
mas šešėliūs palaimintoj kad so‘lahzmaa; >“>P »
Rytų galyje, ramini save saPrantame-. ,s.tato žmogų
mintimi, kad Sovietai via'v^t “t® “
socializmo daigvnas ir ku V,s.k“ ZmV. -T

m socializmui, bet socializmas11a socialistinę ateiti. Tam- - . T . ......
sta, tur būt, sutiksi ir su Zm?gUbvIr J6lgU soc,a‘lst,ne 
tuo, kad socializmo ateičiai Sa”^k?’ W lodinus,
svarbiausias reikalas y r a P8**™1*’! nepatekus. 1 
.vate dėtų vilčių, mes supran-
he^e,, Cla StveS tame, kad ji turės būti arba
bendruomenes žmogus. Kuo . v ,• ,k,, ... . „ x , . tobulinama, arba iš esmesbus dėtas tas žmogus, tokia kpičiama
bus .r bendruomenė, toks] Kova rolc.
bus ir gyvenimas joje. Ka.pitariato naują gyvlįnimi(
yia su a ei les žmogaus P^-,jau senaį nebėra tik kova

uz sotesni duonos kąsni ir 
Mes, socialdemokratai,'tik sau. Socializmo idealas,

siekiame socialistinės san---- kad visi žmonės butų lai
tvarkos ir už tai kovojame mingi, nes visi turi teisę bu
dė! to, kad tikime, jog joje ti laimingi. Socializmas, ko- 
žmogui bus geriau gyventi, vodamas prieš dabarties 
Ypač geriau tiems, kam
šiandien yra blogiausia,—

KELEIVIS, SO. BOSTON

PRISIPAŽINO KALTAS

Žinomas gembleris, “bukiu karalius Frank Erickson 
(viduryje), New Yorko teisme prisipažino, kad jis tikrai 
yra kaltas, kaip kaltinamas. Dėlto jo bylos klausimas 
buvo nutrauktas ir jam bus paskirta bausmė už nelega- 
liškus gembleriavimus.

įstaigų; ir kas dedasi jų ur
vuose, tamstai labai sunku 
įsivaizduoti. Tamstos žiniai 
galiu patiekti dar vieną bu
dingą žinią. Vienoj Pakau
nės partizanų kuopoj 1947 
metais buvo: apie 60% 
miesto darbininkų, apie 

|20G tarnautojų, apie 10% 
moksleivių ir likusieji—visų 

(kitų. Žiniomis iš kitų kuo
pų darbininkų ir mažaže
mių ūkininkų nuošimtis vi
sur vyrauja, ir vadinamųjų 
“buožių” — tik nuotrupos. 
Kas verčia darbininkus bėg
ti nuo jų “globėjų” į žalią
ją girelę?

privilegijas, nesiekia sukur-

pažiūrėkime, kaip Sovietų nustato partijos viršūnė ir 
režimas ruošia žmogų to- visi kiti turi aklai toms tie
kiam ateities gyvenimui. įsoms tikėti ir jomis vado- 

Aš' tamstai tik primin- v
siu, kad darbo žmogus So- nuo “linijos,” tas darosi re-

Bet tamsta pasakysi: Vy
resnioji žmonių karta, išau
gusi buržuazinės praeities 
sąlygose, vistiek niekam ne
betinka; ją ištiesins tik kar
sto lenta. Už tai bolševi
kai išaugins tokį jaunimą, 
kuris su kunu ir dūšia įsi
jungs į naują gyvenimą ir 
jokie monai jų nebesuvilios.

Vaizdesniam paaiškini
mui aš norėčiau tamstai pa
pasakoti vieną atsitikimą. 
Man dar esant Vokietijoj, 
ten buvo atvykęs vienas, 
Amerikoj garsus hipnozi- 
ninkas. Muenchene labai 
skaitlingam susirinkime jis 
pademonstravo savo meną. 
Atsivedęs į susirinkimą 20 
Amerikos kareivių, jis juos 
per kelias minutes užhipno
tizavo, padalino visiems po 
didelį svogūną ir pasakė, 
kad tai esą Kalifornijos 
obuoliai. Kareivėliai net 
neparaginti ėmė valgyti 
svogūnus ir pasigardžiuo
dami sudorojo juos visus su 
lukštais. Taip tikrumoj yra 
ir su Sovietų jaunimu, tik 
jų įhipnotizinimas trunka 
ilgai—nuo pat mažųjų die
nų ir per visą gyvenimą. 
Hipnozininko vaidmenį ten 
atlieka visa sovietinio gyve
nimo aplinka—vaikų darže
liai, mokykla, vaikų litera
turą; vėliau jaunimo orga- 

Tamstos žodžiuose, prie-1 nizacijos, jų iškilos ir pasi

ti bet kam naujų privilegijų.Lietuose, jau nekalbant žimo priešas. ‘Jokios savos 
darbininkui, darbo ukinin-Niekas taip pilnai ir nuošir-j apįe vergų darbus, turi minties; jokios “viršūnių" 

j v ‘""" dirbti tokį darbą ir ten, kur kritikos. Net Sovietų rašyki) i ir iš viso darbo žmogui, džiai nepasisavino Kristaus 
Musų įsitikinimu, socialisti- mokslo esmės,—mylėk arti- 
nėj santvarkoj turės išnyk-imą savo, kaip pats save my- 
ti žmogaus išnaudojimas'Ii,—kaip socializmas. Jei 
žmogumi, turės savo pade-i mums primetama, kad soci- 
tim susilyginti turtingi ir aldemokratija skatina ir va- 
neturtingi, išnyks turtingų- dovauja darbininkijos ko
jų prievartavimas neturtin- voms prieš jos išnaudotojus, 
gųjų. Kai išnyks socialiniai tai užmirštama, kad ir Kris 
skirtumai, žmonės priartės tus virve išvijo iš Saliamo-

rautis Kas drisU nukn nti teliaU’ daug teisybės’ Bol-1 linksminimai bei sportas ;
-............* *p ševizmui patikimiausias jau- , dar vėliau—spauda, susi-

nimas yra tarp 6 ir 14 me- rinkimai, radio ir visas gy- 
tų amžiaus. { vaikų sielas venimas. Kad užhipnozin- 
galima lengvai įspausti ką tųjų kas nepažadintų, So-
tik nori ir įspausti labai gi 
liai. Ir Lietuvoje mes tarėjam įsakyta; jis negali žo- tojai, kurių darbas iš esmės 

džio tarti prieš savo darbo turi būti laisva kūryba, savo,jome stebėti
sąlygas kad jos butų ir ne- veikalus rašo pagal nusta- , iaunima—tikrai neDer-
žmoniškiausios. Negali bet tytas taisykles. Pakalbink ;k^lbįmi> akHeji PRet

a' ar jie teisybę mato ir ar jie
bet tytas taisykles, 

ko reikalauti, nors jo reika- tikrąjį bolševiką nuo V

vienas prie kito, lengviau no bažnyčios vertelgas; tik
supras kits kitą ir išmoks gaila, kad kartu neišvijo
gražiau sugyventi. Taip da
bar yra ir su vadinamais 
musų “dipukais”.

Visi. kas tik yra pajėgus, 
turės dirbti: bet galės dirb
ti tokį darbą ir ten, kurį ir 
kur jis pats norės. Pati so
cialistinė bendruomenė bus 
interesuota, kad kiekvienas 
dirbtų jam patinkamą dar
bą. nes tuomet darbas bus 
našiausias ir iš jo naudosis 
ir pats dirbantysis, ir pati 
bendruomenė. Socialistinė 
bendruomenė bus interesuo
ta, kad kiekvienas geriau 
savo ateities darbui pasiruo
štų ir dėl to ji ne tik nevar

ir veidmainingų kunigų. 
Darbininkija veda kovą 
prieš dabarties žiaurias ne
teisybes už geresnę visų 
žmonių ateitį ir tą kovą jai 
primetė pati dabartinė ka
pitalistinė santvarka. Socia
lizmo siekimuose nėra nea
pykantos žmogui.

Tamsta, prieteliau, sup
ranti, kad naujam vynui 
reikalingi ir nauji indai. 
Gyvenimas socialisti 
n ė j bendruomenėj t 
būti pagrįstas žmogaus pa
sitikėjimu, jo gerbimu, jo 
atjautimu. Darbas bendram 
reikalui reikalaus iš kiek-

turtą — senąsias liaudies 
dainas, kurių tik maža da- 
elė užrašyta, o dar mažiau 

melodijų įdainuota.
Daug kas gėrimės lietu

vių liaudies šokių ansam
bliu, kuris, O. Ivaškienės 
vadovaujamas, ne tik papil
do lietuviškųjų parengimų 
programą, bet tinkamai re
prezentuoja lietuvius ir ki
tataučių šventėse. Tasai an
samblis prašo kultūros rė
mėjų padėti įsitaisyti lietu
viškų liaudies muzikos in
strumentų (skudučių, ragų 
ir kt.) komplektą. Reika
las vertas dėmesio. Ypač, 
kad tie jaunieji šokėjai pa
tys įsirašė į Lietuvių Kultū
ros Rėmėjus ir drauge su 
savo mokytoja moka kas 
mėnuo po dolerį.

Senai laukiamas lietuvių 
vaikų darželis. Motinos no
rėtų eiti į darbą, ypač nau
jakurių (tremtinių) šeimo
se, bet neturi kur mažų vai
kų palikti. O ir auklėjamo
ji gerai suorganizuoto vai
kų darželio reikšmė didelė. 
Svarbu, kad vaikai iš ma
žens išmoktų taisyklingos 
gimtosios kalbos (angliškai 
ir taip jau visur girdi, ir 
mokykloje mokysis), o taip 
pat visuomeniškai auklėtų- 
si, žaisdami būrelyje ir pri
žiūrint. Deja, Lietuvių Kul
tūros Rėmėjų kasa apytuš
tė, tuo tarpu nedrįstama 
imtis šio svarbaus uždavi
nio. Tikimės, kad nariai 
supras savo įsipareigojimo 
svarbumą ir tesės, ką žadė
jo. , —J. G.

vietai atsitverė nuo viso pa
saulio tokia geležine užtva 
ra, kurios paukštis nepra- 
skrenda, žvėris neprabėga. 
Ar vis tik tamsta manai, 
kad visomis tomis priemo
nėmis galia iš svogūno pa
daryti Kalifornijos obuo
lys?

lavimai butų teisingiausi, 'divostoko iki Berlyno, vi- 
Streikas via didžiausia So- kuomet iš jo išgirsi tuos pa- 
vietų žmogaus nuodėmė. Jis čius atsakymus, tas pačias 
neturi žodžio, kaip ir kas mintis ir net tuos pačius iš-į 
butų reikalinga darbe page- sireiškimus. Režimas iš jo .
rinti—tą viską sprendžia■ padarėžmogų-kurpalį. Kad Ką Veikia Lietuvių KultUTOS Rėmėjai
tik viršūnės. Jam taikomai visi taip "galvotų, kaip įsa- ____________
žiauriausi pasauly darboĮkyta, bolševizmas sukurė Gana dažnai užtinkame;vių parapijai, kad duoda

yra tie žmonės, kurių lau
kia socialistinė žmonių at-

Sovietiški Juokai
disciplina, ir tris kartus pa-'tokį špionažo aparatą, ko- 
sivėlinęs į darba bent pen- kio pasaulis dar nėra ma-

nemokamai patalpas. Kito
mis dienomis mokytojai 
dirba fizinį darbą fabrikuo
se.

Kitas Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų prisiimtas uždavi
nys—Lietuvių Teatro Stu
dija—didele dalimi įvykdy
tas. Pusę metų Henriko 
Kačinsko pamokyti, jaunie
ji aktoriai jau parodė Bos
tono lietuvių visuomenei, 
ką gali. Gegužės 7 d. įvy
kęs spektaklis turėjo pasise
kimą ir scenoje ir publiko
je. Žinoma, neužmirštame, 
kad tatai buvo pirmas ką 
tik pradėjusių vaidybos me
no mokytis jaunuolių pasi
rodymas. Pilna salė jau 
pirmuoju spektakliu apmo
kėjo nemažas išlaidas deko
racijoms ir kostiumams pa
gaminti ir parėmė studiją, 
kad ji dabar gali tęsti savo 
darbą antruoju semestru.

Be minėtųjų kultūrinio 
švietimo darbų, Lietuvių 
Kultūros Rėmėjai įtraukė į 
savo programą lietuvių tau
tosakos rinkimą. Tiesą sa
kant, tatai ne tos organiza
cijos nuopelnas, bet jau 
mums žinomo didelio idea
listo ir su didžiausiu užsi 
degimu tautosakai atsida- 
vusio Juozo Būgos iš seniau 
vykdomas darbas. Jisai 
trumpu laiku surinko tūks
tančius senų lietuvių liau
dies dainų tekstų iš musų 
senosios kartos emigrantų. 
Gavęs iš kun. P. Juro ver
tingą dovaną—aparatą me
lodijom užrašyti—J. Būga 
susidūrė su finansiniais 
sunkumais, negalėdamas 
įsigyti tam tikslui reikalin
gų magnetinių juostelių. 
Čia ir atėjo į pagalbą L. K. 
Rėmėjai, pasižadėję parū
pinti jam tų juostų, kiek 
reikės, kad tik nesustotų 
taip svarbus darbas. Neuž
mirškime, kad musų sene
lės. viena po kitos atsisvei- 

mokėdami kindamos su šiuo pasauliu, 
5 dole- nusineša į kapus neįkainuo-

spaudoje žinučių apie Lie
tuvių Kultūros Rėmėjus 
Bostone. Nesenai tai dar 
naujai organizacijai suėjo 
pusmetis nuo įsisteigimo.

per 
apėmė 

naujųjų

tęs; kas trečias—šnipas.
Šnipu prasmirdo visa Rusi
ja; šnipas užplūdo Pabaltę

organizacijos, ku- ir visus Sovietų satelitus. Ir Narių skaičius išaugo 
rios kapitalistiniuose kraš-įdėl to bolševizmas daro gy- pusantro šimto ir 
tuose tiek daug padeda dir- venimą kalėjimu. Beveik tjek senųjų, tiek

kioms minutėms darbinin
kas netenka teisės bet kur 
darbą gauti. Profesinės dar
bininkų

visi senieji bolševikai, už- lietuviųbančiam gintis nuo išnau
dojimo, Sovietuose~tėra pik- 

16 V" čiausias darbiniko bosaszįžimu, daug iškentėję dėl sa 1T1pj palaikyti kulturinį lie- 
yLVj05 padeda kapitalistui-vv- vo idėjos, sumokėjo savo tuvįų darbą. Birželio 10 d.

galva tik dėl to, kad drįso buvo narių susirinkimas, 
ne taip galvoti, kaip Stali-jkuriame valdyba paaiškino

riausybei spausti iš darbi
ninko paskutinį jo kvapą.

grūdinti kovose su caro re- žmones,
įvairių
kuriems

pažiūrų
bendrai

ę. • inas sak°- Režimas ir jo sav0 ligšiolinę veiklą ir iš->• , •- * bukinta valstybė pasidarė kiausa Lietuviu Kultūros
žys žmogaus prigimtų gabu- vieno bendrojo — o kar- ja , kiekvieną savo pilietį j viskas; žmogus—niekas, 

tu ir savojo—reikalo supra- *’~1* J 
timo ir jo dabojimo. Kiek
vienas, norėdamas sau pati
krinti galimai daugiau lai
svės savo asmeniškam gyve
nime, turės išmokti gerbti 
ir kitų laisvę. Naudodama
sis visokiu bendruomenės 
patarnavimu, turės gyvai 
jausti ir savo prievolę nuo
širdžiai dirbti visuotinam 

(gerbūviui, dirbti iš savo ge-
galima ne tik bendruome-Įros valios, kad ir neprižiuri- 
nės nariu reikalavimus kas mas, kad ir neraginamas, 
kartas pilniau tenkinti,! Ar neaišku Tamstai, kad 
įuos aprūpinti senatvėje, ly-, dabartinis žmogus turės is 
goję, nelaiminguose atsiti- pagrindų persiauklėti, kad 
kimuose, bet ir mažiau dirb- pritaptų prie naujo gyveni- 
ti. Pas kiekviena atsiras vis mo ir jame jaustųsi savas? 
daugiau laisvolaikio, kurį Dabar atviromis akimis

mų, bet priešingai. —kiek 
tik galėdama padės juos vy
styti.

Kad visiems butų geriau, 
socialistinė b e n d ruomenė 
stengsis išnaudoti mokslo ir 
technikos pasiekimus dar
bui tobulinti bei jį paleng
vinti; ir kai tas nuolat bus 
skatinama, darbo našumas 
vis didės, bendruomenė da- 
rvsis vis turtingesnė. Bus

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ 
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
-o-BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
^PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

tiek ir draugą-darbininką— žmoni elfc vainnama 
kaip įgimtą apgaviką, dėl 
to trims dirbantiems skiria-
mas vienas prižiūrėtojas. 
Kai Egypto faraonai statė 
sau piramides, prižiūrėtojo 
rimbas paragindavo vergą, 
kad dirbtų. Sovietuose iš 
šikšnų pintas rimbas nebe
vartojamas, bet jį puikiai 
atstoja kitokie. Stachano- 
viečiai, socialistinės lenkty
nės, amžini raginimai spau
doj, per radio, susirinki
muose, kad planas butų su 
kaupu įvykdytas—tai vis 
moderniniai limbai. Ir jr 
pats skaudžiausias — alka
nos atlyginimo už darbą 
normos. Jų neišdirbsi— 
nevalgysi. Nedaug darbi
ninkui padeda tai, kad prie
varta darbe ir visiškas žmo
gaus pavergimas darbe įvy- 
niojami į gražius Šukius: 
rimbas pasilieka rimbas ir 
po juo auga ne laisvas žmo
gus, bet viso ko bijanti ir 
kartu be savo valios esybė. 
Ar iš tokios esybės išaugs 
socialistinės ateities kūrė; 
jas?

klausė Lietuvių Kultūros 
Rėmėjų pageidavimų. Pa
aiškėjo, kad dar daug kul-

valstybė apipynė milionųburjnįų sričių kultūros rė- 
gyyenimą savo reikalavi- mėjai nepajėgė ar nespėjo 
mais, savo žiauria prievar-į įtraukti į savo veiklos barą. 
ta net žmogaus sielai, jų ne-tačiau pradžia duoda vil- 
siklausdama, kur juos veda. čių ateičiai.
Sovietuose atsigema Čin ' x . ..
gizehano laikai. • Nu0 Pat, k’kunmo pasi-

1 imtas uždavinys paremti 
Pasakysi, kad Sovietuose šeštadieninę lituanistikos 

viskas daroma jei ne liau- mokyklą vaikams. Pradė- 
dies nutarimu, tai bent jos!jusi darbą 1949 metais va 
pritarimu. Pasakysi, kadįsarą su viena klase ir 11 
Sovietuose yra tokia demo- : mokinių, toji mokykla da- 
kratija, kokios kitos niekur bar turi penkias klases su 
pasaulyje nėra. Tikrai, to- 68 įvairaus amžiaus val
kios niekur kitur pasauly kais. Penki prityrę moky- 
nėra. bet apie tai aš nore- tojai moko lietuvių kalbos 
čiau dar vėliau kalbėti. Gi (rašybos, skaitymo, litera
to tarpu tamstai pasaky turos, tautosakos, dainų),
siu, kad bolševizme vra Lietuvos istorijos (senosios
daug riesčiau, kaip katalikų 
bažnyčioj: ten pamokslus' 
sako tik bolševizmo kuni
gai, o išrišimus po išpažin

ir naujosios), Lietuvos geo
grafijos. Paįvairinama pie
šimu. pasikalbėjimais, o va
saros metu numatomos or-

ties duoda NKVD agentas, ganizuoti ekskursijos į jau- 
Ir vargas tau, jei kuo esi nimo muzėjų, parkus. Pen

kias dienas lanko musų vaisugnešijęs—nereikia laukti 
ir Juozapato pakalnės. Pa
bandyk tuomet kam nors 
nepritarti!

Nemanyk, kad tą viską,(net ir vadinamoje lietuvių 
Kad sovietų darbo žmo-j pasakoju iš oro pabauda pradžios mokykloje South 

gus turi ir paskubėti, gal‘mas. Jau per pirmąją bol- Bostone nedaug tekalbama 
tas. butų galima dalimi ir ševikų okupaciją Lietuvoj lietuviškai), o šeštadienį su 

liaudies mokyklų vedėjai džiaugsmu skuba savon lie- 
gavo įsakymą primokinti tuviškon mokyklėlėn, kur 
vaikus, kad klausytu ka tė- susitikę girdi tik gimtąją 
vai namie kalba ir praneši- kalbą. Lietuvių Kultūros 

ėmėjai palaiko sį musų

pateisinti — Sovietai yra 
naujakurys. Bet Sovietų 
režimas stato žmogų vergo 
padėtin ne tik darbe. Bol
ševizmo mokslas yra nepa

kai įvairiose Bostono daly 
se pradžios mokyklas, ku- 
iose girdi tik anglų kalbą

sevizmo mokslas yra nepa nėtu mokytojam* o moky- r 
liečiamų dogmų mokslas irrtojai NKVD.’ Dabar Vilniui jaunimo židinį, 
pikčiau, kaip katalikų baž-ir Kaune ištisi miestų k vai - mokytojams po ... 5 dole-^ 
nyčioj. Bolševizmo tiesas talai užimti šnipinėjimo liūs savaitei. Dėkingi lietu-,

Bolševikų juokų laikraš
tis “Krokodil” deda šito
kias “juokus” apie sovietiš- ’ 
ką švarumą:

Du žmonės, vienas gana 
švarus, o ktas pusėtinai 
murzinas, susitiko gatvėje 
Frunze mieste. Murzinasis 
sako švariajam:

—Kur tamsta eini?
—Einu į pirtį, o kur tam

sta žygiuoji?
—Aš grįžtu iš pirties,—- 

sako murzinasis.
—Nesityčiok iš manęs,— 

sako švarusis,—tamsta nesi- 
prausei!

—Aš nesijuokiu, aš tikrai 
buvau pirtyje, bet po pirties 
apsirengdamas ir vėl susi
purvinau. Bet niekis, tą 
purvą aš namuose nusivaly
siu. . . .

Du angliakasiai susitiko 
Čemovo mieste, netoli cen
tralinio Sibiro miesto Čita. 
Jie kalbasi:

—Kur tu eini?
—Einu į viešąją pirtį, o 

tu?
—Aš einu iš pirties.
—O, tai tu prauseis?
—Eik jau, eik! Pirtis via 

uždaryta iki sekančios sa
vaitės. Jie man sakė ateiti 
kitą antradienį, gal pirtis 
bus atdara vieną valandą. 
Pirtis nebuvo kūrenama, 
nes neturi anglių, o anglių 
sandėlis yra lygiai šimtas 
metrų nuo pirties. . . .

Du žmonės susitiko Kerki 
mieste, Turkmėnijoj. Jie 
kalbasi:

—Tamsta grįžti iš pir
ties?

—Taip.
—Na tai ką, gerai išsi

maudė!?
—Eik jau, išsimaudė!! 

Pirtyje nebuvo garo, išsky
rus tą, kurį aš pats iš bur
nos pučiau, o karšto vande
nio gauna tik tie, kurie yra 
specialiame sąraše. Ar tu
esi įtrauktas į tą sąrašą?

(“Newsletter from Behind the Imn
jamą iš Lietuvos atvežtą euruin")



I

FssUpis §e$Ui Nr. 26, Birzerlo 23, 1950

Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSONIENĖ

Kaip Žmogus Pradėjo Valgyt Mėsą

Sunku tikrai pasakyti, davo prie padėto jam mais- 
kaip žmogui atėjo galvon to, jis atsidurdavo duobėj, 
pirmu kartu mėsą valgyti. Rusijoj tokiu pat budu bu- 
Jo burna ir dantys yra pri-,vo gaudomos ir meškos, 
taikyta augaliniam maistui, Pas lietuvius yra patarlė: 
bet ne mėsai. Tas reiškia, “Nekask duobės kitam, nes 
kad pirma jis mėsos neval- pats Įkrisi.” Gal žmonės 
gė. Galimas daiktas, kad kasdavo tokias duobes ir
jis paragavo jos radęs kur 
nors negyvą gyvūną, arba 
nebaigtą ėsti kokio nors 
žvėries auką. Sykį jos pa
ragavęs jis pradėjo jos dau
giau ieškoti. Negalėdamas 
kitaip jos gauti, jis pradėjo 
tykot, kad pagavus arba už
mušus žvėrį. Taip prasidė
jo medžioklė. Įsitaisęs lan
ką ar vilsną aštriu galu, jis 
galėjo prisitaikęs ir paukštį 
nušauti. Mėsa dabar pasi
darė svarbiausias jo mais
tas, nes jis, vėliau, galėjo 
ją ir ant ugnies išsikepti. 
Taigi prisieina manyti, kad

vieni kitiems.
Galimas taipgi daiktas, 

kad progai pasitaikius mu
sų bočiai nukaudavo ir 
stambų gyvūną, kuomet už
klupdavo ji kur Įklimpusi Į 
balą, patekusi tarp ledų ar
ba sužeistą bei serganti. 
Labradoro indėnai ir šian
dien dar medžioja brie
džius mediniais Įrankiais. 
Jie Įvaro briedi upėn ir tuo
met supuolę mediniais dur
tuvais ji užmuša.

Jeigu atsiminsime, kad 
pirmutinis žmogus jokio ki
to užsiėmimo neturėjo, tik

KELEIVIS, SO. BOSTON
KARALIUS 92 METŲ AMŽIAUS

Švedijos karalius Gustavas šias Hienas minėjo savo ginti* 
mo U2 sukaktuves. Jis ėia nutrauktas su savo anuku 
Karoliu. Spauda praneša, kad švedų karalius sergalioja.

Dvi Išimtinai
Retos Operacijos

mėsą žmogus pradėjo var-; visuomet galvojo apie mė
toti tiktai tuomet, kai jis iš 
moko pasidaryti ir vartoti 
ugnĮ, nes pirma jis neturėjo 
nei Įrankių medžioklei.

Sugrįžkime Į paskutinę 
ledų gadynę, kuri pasibai
gė apie 50,000 metų atgal, 
ir pažiūrėkime kokie tuo
met buvo žvėrys ant žemės.

Tuose plotuose, kur da
bar guli didelės Europos ly- 
gumos, klimatas vietomis 
buvo šiltas ir tenai augo vi
sokie augmenys. Dideli le
dų kalnai buvo apgulę že
mę tiktai apie ašigalius. 
Taigi, žvėrys tuomet gyve
no daugiausia tuose plotuo
se, kur nebuvo ledų. Upių 
pakraščiais tuomet ganėsi 
laukiniai arkliai, giriose 
vaikščiojo raganosiai, ma
mutai ir drambliai. Vieto
mis dar buvo kalavijadan- 
čių tigrų, bet jie jau baigė 
nykti. Iš kitos gi pusės ši
tame laikotarpy pradėjo at- 
sirast daug kitokių žvėrių. 
Pasirodė daugiau taurų 
(laukinių bulių ir karvių), 
gauruotų mamutu, elniu ir

Tais laikais Europos saus- 
žemy gyveno neandertalie
čio tipo žmogus.

Na, tai kaipgi šitas žmo
gus galėjo tokius stambius 
gyvūnus medžioti, neturė
damas dar šautuvo?

Wells savo veikale “The 
Outline of History” sako, 
kad vienatinis neanderta
liečio ginklas tokiems mil
žinams kauti buvo medinė 
vilsna, medinė jėtis ir aš
trios titnago skeveldros, ku
rias jis gal prisirišdavo prie 
lazdos galo. Žinoma, ne
buvo reikalo pirmutiniam 
žmogui medžioti būtinai 
stambiausius gyvūnus. Juk 
jis galėjo pasitenkinti ir 
mažesniais. Su medine laz-

džioklę; ir jeigu atsiminsi
me, kad žvėrių tuomet bu
vo nepalyginamai daugiau 
ir jie nebuvo tokie baikš
tus kaip musų laikais, tai 
suprasime, kad medžioklė 
nebuvo jam tokia sunki, 
kaip mums gali išrodyti. Jis 
žinojo visus žvėrių takus, 
visus paukščių lizdus. Jis 
žinojo jų papročius ir mo
kėjo juos prisišaukti, pa
mėgdžiodamas ju balsą.

‘ T. P.”

Pašakarnių Duktė 
Baigė Kolegiją

Bostoniečių Dr. ir Bar
boros Pašakarnių jaunes
nioji duktė Jeanė pereitą 
savaitę baigė Cambridge 
Junior College su Asso- 
ciate of Science laipsniu. 
Toliau lavintis ji ketina va
žiuoti šį rudeni i Ohio Uni
versitetą.

Pašakarnių vyresnioji 
duktė Joana yra baigusi 
Bostono Universitetą su A. 
B. laipsniu.

Gi pats Dr. Juozas Paša- 
karnis yra baigęs Northern 
Illinois College of Optom- 
etry ir Massachusetts Col
lege of Optometry. Jisai 
turi savo akinių pritaikymo 
ofisą South Bostone ir vi
siems lietuviams yra gerai 
žinomas. Jis taipgi yra vy
riausiu darbininkų akių pri
žiūrėtoju Gillette Safety 
Razor Co.

Kadangi šiemet suėjo 30 
metų kaip pp. Pašakarniai 
apsivedė Clevelande, tai 
birželio 10 d. jų dukrelės 
jiems suruošė šaunią sur- 
pryzo parę, kurioje dalyva
vo suvirs 50 svečių.

Apart gražaus namo, ku
rį nesenai jie pirko Milto- 

. , ne, Pašakarniai dar turi ir
da elnio nenusausi iš tolo. g^žu vasarnami netoli 
Galimas tačiau daiktas, kad ęape Cod.
žmogus tuomet gaudė stam- pr Pašakarnio šeima vra 
besnius žvėris tam tikrose naw7dv«
duobėse. Dorsete buvo at- tuviams
rasta dirbtinių griovių, ku- __m m
riuose, kaip spėjama, ak-J _________________ *
mens gadynėj buvo gaudo
mi drambliai. Tokios gud-

Juoktis Sveika $3fi00 Palikimas 
Šalpos Reikalams

SENBERNIŲ HIMNAS
(Užrašytas)

Kai mes buvom jauni,
Razumo turėjom;
Bet dabar pasenę 
Dumavot pradėjom.

Neieškom bobučių,
Gerų gaspadinių,
Bet vis akį merkiam 
Prie šešiolikinių.

Jau nei vteno plauko 
Nebėr ant pakaušio,
O jei kiek ir liko.
Tai jau pasišiaušę.

širdis nors ir traukia 
Prie jaunų mergelių,
Bet kupra sulenkus.
Nosis iki kelių.

Kad paslėpti kuprą,
Aukštyn galvą riečiam.
Bet kupra kaip kalnas 
Nudrėkstas akėčiom.

Senmergių nenorim.
Jaunesnių negaunam.
Jos visos kaip katės,
Tiesiai veidan spiauna.

Kur tik jos sueina.
Senus vyrus peikia;
Tik jaunų jos nori. 
žino ko joms reikia.

Oi. seniai, mes seniai.
Padarėm kvailystę:
Juokais pražiopsojom 
Mes savo jaunystę.

Stebuklų Nėra

Pilietis: Man rodos, kad tu 
esi tas pats, kuriam aš vakar 
daviau nikeli?

Valkata: žinoma, kad tas kutiniojo karo veteranai su 
pats. Nejaugi nikelis gali pa 
daryt iš manęs kitą valkatą?

Uolus lietuvių šalpos rei
kalų rėmėjas kun. Jonas 
Bakšys prisiuntė BALF’ui 
$3,000 lietuvių šalpos rei
kalams. Minėtą sumą pali
ko savo testamente senas 
Amerikos lietuvis, rocheste- 
rietis, velionis Pranas Skir- 
montas. Kun. Jonas Bak
šys yra velionies testamento 
vykdytojas.

Savo laiku dėka kun. 
Bakšio pastangoms Roches
terio lietuviai surengė dide
lę “Tag Day,” kurios metu 
buvo surinkta per 10,000 
dolerių. Tas Įvyko tais lai
kais, kai lietuviams tremti
niams Europoje materiale 
pagalba buvo ypatingai rei 
kalinga. Ta Rochesterio 
lietuvių auka BALF’ui bu 
vo didelė pagalba lietu
viams tremtiniams. Nega
na to. kun. Jonas Bakšys 
aktyvai dalyvavo visoje 
BALF’o veikloje, panaudo
damas savo darbą, energiją 
ir plačią Įtaką šalpos veik
lai plėsti ir didinti.

BALF Centrą*.

JAUNŲJŲ MIESTAS

Į šiomis dienomis vienoje 
■ Chicagos ligoninėj buvo pa 
'daryta iki šiol nepraktikv.o- 
ta operacija. Sunkiai ink
stais sergančiai ligonei bu
vo išimtas sergąs inkstas ir 
pakeistas kitu inkstu, paim
tu iš kitos, tik ką mirusios 

• pacientės.
Abi operacijos buvo pa

darytos vienu ir tuo pačiu 
laiku. Sveikų inkstų ligo
nė, prieš mirdama, leido 
gydytojams panaudoti jos 
sveikus inkstus nesveikųjų 
pakeimui. Per 45 minutes 
abi operacijos buvo atlik
tos. Tą operaciją stebėjo 
35 gydytojai specialistai 
chirurgai ir ją filmavo ke
li filmų operatoriai. Ink
stų persodinimo operacija 
puikiai pavyko. Perkeltas 
inkstas veikia labai gerai. 
Beviltiškai sirgusi inkstais 
ligonė pradeda akims ma
tant taisytis.

Kita Chicagos ligoninė 
taipgi gali pasigirti išimti
nu pasisekimu. Marylin 
Howard, 13 metų mergai
tė, iš prigimties paveldėjusi 
labai liaunus kaulus (ji tu
rėjo 22 kojų kaulų lušius), 
buvo operuota, Įstatant 
kauluose metalinius virba
lus. Ši operacija turėjo 
duoti mergaitei galimybę 
laisvai judėti, nebijant kau
lų lūžimo.

Šios operacijos eiga bu
vusi šitokia: pirmiausiai 
mergaitei buvo išimti kojų 
kaulai, Į juos buvo įdėti 
plieniniai virbalai, o po to 
sutvarkytieji kaulai buvo 
grąžinti Į jiems priklauso
mą vietą. Artimiausiu lai
ku mergaitė vaikščios be 
lazdų ir kriukių.

Ant Long Islando, netoli 
New Yorko. trijų metų lai
kotarpy išdygo miestas, ku
ris šiandien turi jau 32,000 
gyventojų ir visi jauni, pas-

visiems

Vaistas nuo Knarkimo
Skaitydama laikraštį moterisrybės senovėj buvo varto

jamos gana plačiai. Juk irjado tokį skelbimą: “Už $5.00 
Lietuvoje yra gerai Žinomos mes jums pasakysm, kaip iš- 
vilkaduobės. žmonės iškas- gy^.yt. zrno87 nu° knarkimo.”
davo gilia duobe, prideng- „ "ela“kdama. ji jdėjo 
uavu g ą r*’ Z . ,s .konvertan penkinę ir nusiuntė davo ją sakomis, ties vidu-’nurodytu adresu. Už savaitės
riu pririšdavo mėsos gaba- j j gavo tokį receptą: “Kad vy- lą arba gyvą daiktą, ir pa- ras neknarktų, jis privalo mie- 
likdavo. Kada vilkas Šok- goti užsičiaupęs.”

GRAŽI SKRYBfiLfi

šią vasarą moterų skrybė
lės primena lietsargius, M 
tiesa?

savo šeimynomis.
Šis miestas vadinasi Le- 

vittowno vardu, nes speku
liantas Levittan jį pastatė. 
Namukai prasti ir visi vie
nodo stiliaus, kad pigesnė 
butų statyba. Jie sustatyti 
pajūrio lygumoj ir išrodo 
kaip aviliai. Beveik visus 
juos nuomoja veteranai, 
kurie dirba New Yorke, nes 
kitur nėra butų. Kai iš ry
to vyrai išvažiuoja trauki
niu Į darbą, mieste palieka 
tik vienos moterys su vai
kais.

Pasilinksminimo kitokio 
čia nėra, kaip vakaruškos 
ar šokiai, kuriuos patys gy
ventojai subatvakariais su
ruošia.

Chem i ios žinovas

Profesorius: Tamsta išvar
dink man skysčius, kurie nouž 
šąla.

Studentas Karštas vanduo,
ponas profesoriau.

Moterys ir Dažai
P. Marazas “Keleivio” 20 moterų ir gerai apsišvietu- 

numery nušnekėjo visai be šių, tačiau dažosi ir eigare- 
pagrindo. Jis rašo, kad tik.tęs ruko. Tegul kas pasa-
Amerikos moterys vartoja 
dažus ir ruko cigaretes. Tai

ko joms, kad jos save žemi
na tą darydamos, tai jos tik

netiesa. Visos moterys no- nusijuoks iš tokio inokyto- 
ri atrodyti gražiai. Mes | jo.
Lietuvoj irgi vartodavom

TU SUGRĮŠI

Tu grįšč tikrai,
Tu nebusi tenai;
Tau bus liūdna, ilgu 
Tau vienų vienai.

O aš lauksiu tavęs 
Ir tikrai tikėsiu.
Kad vėl ateis laikas, 
Aš tave turėsiu.

Ar tekės saulutė,
Ar leisis žemai.
Tau nebus ten linksma, 
Tu verksi tiktai.

Nė žydinčios gėlės 
Manęs neramins. 
Kiekviens jų žiedelis 
Man tave primins.

Aš laukt nenustosiu, 
Tu gerai žinai.
Kad ateis ta diena 
Ką grįši tikrai. . . .

Vargo Duktė.

dažus, tik kitokius; lupas 
dažydavom raudonu popie
rių, o veidus tepdavom žo
lių šaknimis. Būdavo, pa
trini veidą, tai būna raudo
nas tris dienas. Syki suma
niau nusipirkti pudros, bet 
kur gausi pinigų? Vieną 
dieną paroviau linus pas 
kaimyną, gavau pusantro li
to; prie to dar pavogiau 
kiaušinių nuo motinos, par 
daviau ir nusipirkau dėžu
tę pudros. Užmokėjau du 
litu. čia, Amerikoj, tokiai 
dėžutei 10 centų.

Syki kunigas per pamok
slą išbarė, kam dažom lu
pas, ir pasakė, kad lupom 
dažai padaryti iš “utėlių 
kraujo.” Maniau, o gal ir 
tiesa. Bet kai atvažiavau 
Amerikon ir pamačiau taip 
daug tų dažų, o utėlių nėra, 
tai pamaniau, gal utėles 
dažams augina kaip lapes 
kailiukams.

Europoj matosi moterų 
dažytom lupOm ir veidais, 
ir matosi dažytais žaliom, 
mėlynom ir raudonom spal
vom plaukais, ir su cigare
tėm dantvse, ką patvirtina 
ir musų dipukės.

Protingas vyras žiuri Į 
moterį ne kaip jos veidas 
dažytas, bet kokiais dažais 
dažyta jos siela. Ne visos 
moterys blogos, katros var
toja dažus, ir ne visos šven
tos, katros jų nevartoja. 
Nesvarbu, ar lupos dažytos 

i ar ne, bet svarbu kas iš 
lupų išplaukia. Jeigu iš jų 
plaukia melas ir pikti žo
džiai, tai nesvarbu ar jos 
dažytos ar ne, jos vistiek 
bus negražios. O jeigu iš 
jų plaukia tiesa ir meilė, 
tai jos bus gražios ir dažy
tos ir nedažytos.

Biržietė.

DEŠIMTIES METŲ
AMŽIAUS MOTINA

Mississippi valst, Char- 
lestono mieste, 10 metų am
žiaus mergaitė anądien pa
gimdė kūdikį. Jis yra toks 
mažutis, kad pirmutinę sa
vaitę pienas jam buvo Įlei
džiamas bumelėn lasais iš 
vaistinio lašiklio. Tik po 
savaitės mergaitė - motina 
pradėjo jį žindyt.

Šita 10 metų motina va
dinasi Sarah Moore. Ji gy
vena prie savo senelių Kas- 
buvo jos kūdikio tėvas, ži
nios nesako.

Unaraa

Unaravas žmogus yra ne taa. 
kurą grįždamas vėlai namo, nu
simuša nosį į stulpą ir nusikei- 

nuaimušęs 
nosį nusiima kepurę ir pasako:

Dar galima gauti “KeUL 
riu” Kalendorių 1960 —taa*, kurs 
tam. Daug skaitymą ir far
farmacijų. Kaina 10 “Uskiusmš, mister.

Gerbiama Redakcija! 
“Keleivio” Nr. 23 birže

lio 7 d. tūlas p. Mikas Ma
razas rašo “Moterys ir Da
žai.” Aš negaliu sutikti su 
M. M. nuomone. Dėl “mo
terų ir dažų” M. M. rašo: 
“Atvykus Į šį Amerikos 
kraštą ir pamačius gatvėse 
prisidažiusias (gal apsida- 
žiusias?), su cigaretėmis 
dantyse, moteris, liūdna iki 
pasigailėjimo darosi, kad 
moterys taip save žemina.” 
Kodėl žemina? Yra daug

Vėl kas link to natūra
laus moterų grožio panieki
nimo, tai yra juk daug mo
terų, kurios “naturališkai” 
jau ne tokios yra gražios 
(kaip kad ir vyrai ne visi 
yra gražuoliai).

Toliau rašo: “Amerikos 
moteris dažymosi ir rūky
mo ‘menu’ pralenkė Euro
pos moterį.” Nemanau, 
kad Amerikos moterys tą 
daro “konkurencijos” su
metimu, ir taip, tos gerosios 
Europos mergelės, kaip čia 
patenka, greitai moka pri
sitaikinti prie tų “blogų, že
minančių papročių.”

Ir vėl: “Europoje pagra
žinimo reikmenys ir dažai 
nebrangus, bet ten moterys 
turi kosmetikos vartojimo 
saiką.” Jau iš to sakinio 
matyti, kad ir M. M. neno
romis pripažįsta, kad tas 
“truputis” jam patinka. O 
jeigu moterys gatvėse rako, 
o ne po stogu, tai koks čia 
yra skirtumas. Jeigu jau 
kas yra bloga daryti, tai 
vistiek bloga, ar viešai ar 
pasislėpus.

Negalima sakyti ,kad mo
teris yra be idealo, ar netu
ri skaisčios sielos tik todėl, 
kad ji ruko ar vartoja, kos- 
metikus. Kodėl moteris tu
ri pakeisti vyrą iš blogo i 
gerą? Kodėi vyras ią patį 
negali padaryti su bloga 
moterimi? O gal ir mote
rys yra patvirkusios tik to
dėl, kad joms trūksta rim
to gyvenimo draugo?

Sako, degtinės gėrimas 
žemina moterį vyro akyse. 
Kažin ar vyrai, gerdami 
degtinę, aukšti naši moterų 
akyse?

Šiandien moterys išsige- 
ria, užsirako, pasidažo, bet 
yra tokios pat geros, kaip 
kad yra buvę kitados. Ma
nau, kad M. M. atsiliepimas 
apie “moteris ir dažus” ne
išlaiko kritikos.

Peter Rusevich.
Victoria, B. C., Canada.

DINGO, ATSIRADO

Marjorie Harrison, iždo de
partamento tarnautoja, kada 
ji nusileido orlaiviu West 
Palm Beach, sužinojo, kad ją 
visi skaitė jau žuvusią orlai
vio nelaimėje. Mergaitei tai 
buvo ne maža naujiena.

MĮSLĖS

Viršuj plunksnos, apa
čioj baisybė—kas tai?

Atsakymas: Žvirblis ant 
NKVD ramų stogo.

Apačioj plunksnos, viršuj 
baisybė—kas tai?

Atsakymas: Bedripsantis 
pataluose (duknose) Stali
nas.

Pasaka Sovietų Vaikams
Mergaitė Maša turėjo 

dagilėlį. Dagilėlis gyveno 
uždarytas ląstelėje ir tylė
jo. Kartą Maša priėjo prie 
dagiliuko ir sako jam:

“Laikas tau, dagilėli, pra
dėti giedoti.”

“Išleisk mane Į laisvę, 
laisvėje būdamas visą kiau
rą dieną giedosiu ir švil
pausiu,” atsakė dagilis.

Maša dagilėlio neišleido. 
Ji jam pasakė:

“Musų laimingoje tėvy
nėje ir ląstoje laisvė!”

Išgirdęs šituos Mašos žo
džius, dagilėlis iš viso sna
po sugydo: GELBĖKITE!

Už Ką Tokia Bausmė?

Motina: Vincuk, eik šen, pa
bučiuok bobutę.

Vincukas: Už ką? Juk ai 
nieko nepadariau. . . . Baaaa!
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Į|IS Plataus Pasaulio NAMAS GRIŪVA (žmonių gyvenimą daugiau, lingai ir visuose kituose 
negu vidutiniai pailgėjo kraštuose $4.50.

Visi prenumeratoriai, 
knygą užsisakę anksčiau,

Čechija ir Vokietija

Rytinė Vokietija, į-usų 
valdoma, pasirašė su bolše
vikiška Čechoslovakijos vy-

“Teroristai” Japonijoj

Generolas MacArthur pa
tvarkė, kad septynios japo
nų organizacijos, Įtartos 

riausybę sutarti ir galutinai esančios teroristinės, butų 
pripažįsta išvalymą dvejų paleistos. Generolas Įspėjo 
milionų vokiečių iš Zudetų ir kraštutinius dešiniuosius, 
krašto Čechoslovakijoj.'kad jie negalvotų atgaivin- 
Apie sutarties sudarymą'ti savo veikimą dabartiniu 
pranešė Stalino gauleiteris'metu, nes tas nebus jiems 
Vokietijoj, Walter UI-'leidžiama daryti.

Franko Lankė Bilbao

Ispanijos diktatorius gen. 
Franko praeitą savaitę lan
kėsi baskų didmiestyje, me
talo pramonės centre, Bil
bao mieste. Daug tūkstan
čių policininkų lydėjo dik
tatorių Į opozicijos centrą. 
Vizitas pasibaigė laimingai, 
sako nė viena bomba neiš
sprogusi diktatoriaus 
bei.

bricht.

Laiva* Išsprogo

Pranešama, kad birželio 
19 d. Raudonojoj juroj iš
sprogo anglų transporto lai
vas “Indian Enterprise.” 
Laivas vežė 580 tonų sprog
stamos medžiagos. Iš 73 
vyrų Įgulos kol kas pavyko 
surasti ir išgelbėti tiktai 
viena. gar-

i*/

61 .

SLA narių amžius.
Pennsylvania Vyrauja

SLA turi 329 kuopas po 
visą Ameriką. Pirmoje vie
loje eina Pennsylvanijos 
valstija, kuri turi 101 kuo
pą su 3,239 nariais. Pas
kui seka Illinois su 68 kuo
pomis ir 2,698 nariais; tre
cioj vietoj eina, narių žvilg
sniu, Massachusetts su 31 
kuopa ir 1,553 nariais, o 
kuopų skaičiumi trečią vie
tą užima New Yorko valsti
ja su 32 kuopom ir 1,223 
(nariais; paskui eina Con 
necticut, Ohio, Michigan ir 

itt. Apžv.

Lietuvių Kalbos 
Vadovo Reikalu

KAMBARYS VIENAI YPATAl
Galima gauti gerą kambarį ant 

antro aukšto vienai vpatai. Kreip
kitės šiuo adrešu: 14 Holbrobk Avė. 
(2nd floor>, Montello 7. Ma-?. (26)

prašomi skirtumą kainoje 
primokėti Įgaliotiniams, nu
rodant tikslų dabartinį ad
resą, kad knyga galėtų bū
ti jiems pasiųsta negaištant.

Kurie nenorės primokėji-į 
mo daryti, tie gali atsiimti; 
Įmokėtus pinigus už prenu
meratą atgal. Tuo reikalu 
reikia kreiptis Į V. L. Bend
ruomenę tokiu adresu: Mu- 
enchen 27, Rauchstr. 20, 
Germany, U. S. Zone.

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Baikite Savo 
Kančias

Sabotažas Anglijoj

šeštas anglų karo laivas 
buvo susabotažuotas neži
nomų piktadarių. Praeitą 
savaitę vieno submarino, 
“Tally-ho,” motore buvo 
atrasta smėlio. Sabotažnin- 
kų gengė veikia Devonport 
dokjarduose. Policija da
ro pastangas kaltininkus 
susekti.

Rusijo* Protestas

Maskva pasiuntė praeitą 
savaitę griežtą protesto no
tą Irano vyriausybei ir rei
kalauja išvaryti iš Irano vi
sus amerikiečius specialis
tus, kurie, Irano vyriausy
bės prašomi, padeda ieško
ti Irano teritorijoj aliejaus. 
Rusai sako, tie specialistai 
yra “šnipai.”

Čilės Pakvietimas

Prezidentas Trumanas 
gavo iš čili respublikos 
prezidento, Gonzales Vide- 
la, pakvietimą atsilankyti 
šį rudenį, lapkričio mėnesĮ 
Čili respublikoje. Kyla 
klausimas, ar prezidentas 
Trumanas lankydamas čili 
galės išvengti apsilankyti ir 
kaimyninėj Argentinoj? 

Ginklai Europai

Praeitą savaitę 24 trans
porto laivai išplaukė iš 
Amerikos uostų su ginklais, 
Atlanto Pakto šalims. Iki 
liepos vidurio 176,960 tonų 
moderniškų Amerikos gin
klų bus jau nugabenta Į 
Vakarų Europos kraštus. 
Daugiausiai ginklų plaukia 
Į Prancūziją.

Vienas keturių aukštų namas Chicagoje staiga ėmė griūti 
ir vaizde matyti, kaip visokie namo baldai laksto Į visas 
šalis namui griūvant. Namas sugriuvo todėl, kad dalia 
jo, statant autobusų stotį, buvo paraustas pamatas ir na
mas, netekęs lygsvaros, subirėjo. Žmonių suką nebuvo.

i
Hooverio Komisija Siūlo: Kiekvienas pilietis neša sa- 

Modemizuoti ir pertvarky
ti pašto departamentą, iš 
imti pašto ofisą iš politikos, 
panaikinti senato patvirti
nimą pašto viršininko vie- kiekvieno reikalas 
tai.

Tas liečia mus visus.

Vokietijos Lietuvių Ben
druomenė praneša, kad ji 
yra perėmusi išleidimą 
“Lietuvių Kalbos Vadovo, 
kurio prenumerata jau še

rnai buvo renkama. “Liet. 
K. Vadovas” jau baigiamas 
spausdinti ir šių metų lie
pos mėnesi jau bus pradė-vo dalį iš 500 milionų do

lerių metinio nedatekliaus tas siuntinėti prenumerato-

Herberto Hooverio Raportas ir Mes
Hooverio Raportas yra kongresas priimtų Hooverio 

pasiūlymas, kaip pertvarky- Komisijos padarytus pa
ti musy vyriausybės apara- siūlymus ir apsvarstytų 300 
tą, kad jis butų tvarkinges- pasiūlymų, kaip daryti šu
nis, pigesnis ir geriau pa- taupas.
tarnautų žmonėms. Massachusetts komitetas

Hooverio Komisija, kurijUŽ Hooverio Raportą ragi- 
tą raportą paskelbė, buvo na kiekvieną pilietį pir- 
abejų didžiųjų partijų su-m*au*’a* susipažinti su Hoo- 
daryta iš žymių amerikie-iyeri° Raporto pasiūlymais 
čių. Į ją Įėjo šeši demokra-^1" paskui raginti savo kon- 
tai ir šeši republikonai. Jie’gre^monus imtis žygių tiems 
ilgai ir atsidėję tyrinėjo mu-P^m^ym21718 įgyvendinti, 
sų federalinės vykdomosios Hooverio Komisija atra- 
valdžios aparatą ir paskel- do, kad pašto departamen- 
bė savo raportą su praktiš-.tas mažai tesinaudoja Į vai
kais pasiūlymais. Jeigu tiekusiomis naujosiomis ma- 
komisijos pasiūlymai butųišinomis siuntiniams ir laiš- 
priimti valstybės išlaidas jkams gabenti. Bendrai, 
butų galima sumažinti bent pašto departamentas turi
10%.
Tas Liečia Visu* Piliečiu*

mažai mašinų ir tos pačios 
yra pasenusios. Pašto mo
toriniai vežimai vidutiniai

Amerikos mokesčių mo-yra 15 su puse metų senu- 
kėtojai turi reikalauti, kadlmo.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pcšalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$6,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $0.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo $0 metų Jubiliejinis Va
jos. įstojimo nereikia mokėti. Daktarai ui egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo šeimos na
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adre-

LITHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
M7 W. Mh Str Nrw York L N. Y.

Arthritis, reumatizmo skausmus, 
raumenų įtampų, kosėjimą su 
šiomis slaptomis formulėmis, ku
rios ėjo iš kartos į kartų. Sudėtis 
grynų žolių, daugelis jų yra re
tos ir brangios.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 2— 
($1.25) — sėkmingai vartojama 
nuo reumatizmo, arthritis bei 
lumbago daugelio dėkingų žmo
nių.

Z-G ŽOLIŲ ARBATA No. 17— 
($1.00)—GARSIOJI Skilvio Ar
bata teikia greitus rezultatus 
skilvio ligose. Puikiai liuosuoja 
vidurius, juos sunormuoja.

STANIS AnalgcMe SALVE— 
($1.00)—duoda STEBĖTINUS re
zultatas.
NAUJAS—KAIP STEBUKLAS

Stanis—3 in 1 kojų gydymas. 
Vėsina ir palengvina “sekundė
mis” pavargusias, degančias, pa
tinusias ir skaudančias kojas.

Kai nuo skaudančių kojų jau
čiatės senas, tai Stanis kojų vo
nia pagelbės, kad norėsite net 
šokti!!

Didelis, pusės svaro gabalas, 
tiktai už 75c, siunta apmokėta. 
Speciali pasiūla. 3 gabalai už $2, 

siunta apmokėta.
Ateikite arba atsiųskite “money 

opder.” Gaunama geresniose ap- 
tiekose ir Wieboldt krautuvėse.

(27)
Z. G. STANIS COMPANY 
2822 Archer Avė., Dept. K, 

Chicago 8, III.

Musų laikraščio skaitytojai, 
atsinaujindami prenumeratą, 
atsiuntė laikraščiui sustiprinti 
dovanų. Atsiuntė:

Mrs. A. Basanavičienė iš 
Philadelphia, Pa., $2; R. Mik
šys iš Chicagos—$1.50; po $1 
atsiuntė V. Kuizinas ir S. Skre
ba iš Chicagos; po 50c atsiun
tė M. Kildešas iš Worcester, 

” Mass.. ir Mrs. R. žoromskas iš 
Lawrence, Mass.

Su dovanomis atėjo ir pa
geidavimų, kad senis Įsigytų 
naują pypkei kandyklį ir kad 
pakeistų nugraužtą. Buvo lin
kėjimų tėvui Įsigyti naujas 
kantičkas ir nebegiedoti iš su
plyšusių.

Visiems prieteliams, parė- 
musiems laikraštį, tariame šir
dingą ačiū.

pašto departamente.
Krašto valdymas yra 

Pada
rykit, kad tai butų ir jusų!^jau visai nenumatytų iš 
reikalas. (laidų ir todėl leidėjai pra

neša, kad jie buvo priversti 
prenumeratos kainą pakel
ti. Išlaidos susidarė dėl pa
sikeitusių ekonominių sąly
gų Vokietijoj (valiutos re- 

i forma, popieros ir spaudos 
aP'i darbų pabrangimas) ir dėl 

amžius paęjog knygos padidinimo. 
Prof. Skardžius, kurs galu
tinai knygą redagavo, Į ją 
matė reikalo Įterpti vis nau
jų dalykų ir galų gale kny
ga išėjo pusantro karto di
desnė, negu ji pradžioje bu
vo suplanuota ir net spau
dai paruošta.

Dėl visų tų priežasčių Vo- 
kitijos Lietuvių Bendruo
menės valdyba ir nutarė pa

Žinios apie SLA
Baltimorėje posėdžiauja mažėjimą. Vidutinis 

Susivienijimo Lietuvių draustųjų vaikų ai 
Amerikoje seimas. SLA yra 1949 metų gale buvo 12 
“didžiausia lietuvių orga- metų.
nizacija. Narių skaičiumi 
tas didumas atrodo šitaip:

1949 metų gale SLA tu
rėjo 12,415 narių, o prieš 
metus laiko, 1948 metų ga
le, narių buvo 12,439. Va
dinasi per metus laiko na
rių skaičius sumažėjo 24. 
Sumažėjimas Įvyko nežiū
rint kad per metus Įsirašė 
p89 naujų narių ir 81 grįžo 
Į SLA eiles. Mat, per tuos 
metus mirė 267 nariai, 322 
nariai pasitraukė iš SLA ir 
98 nutraukė apdraudą at
siimdami pinigus.

Vidutinis narių amžius 
Susivienijime eina senyn ir 
šių metų pradžioje tas am
žius buvo 51 metai su puse, 
o 1945 metais jis siekė tik 
49 metų su puse. “Senėja- 
me” ir nieko nepadarysi. 
Jei prisirašytų naujų narių, 
jaunesnio amžiaus, tai “vi
dutinį amžių” tas nuspaus
tų kiek žemyn, bet kai nau
jų jaunesnių mažai teįsto- 
ja, tai naturališkai narių vi
dutinis amžius auga.

Vidutinė nario apdrauda 
siekia dabar $493.06, tuo 
tarpu kai 1945 metais ji 
buvo $309.51.

SLA turi ir jaunųjų sky
rių. Tame skyriuje 1949 
metų gale buvo 330 nariai 
(jie skaitomi ir bendruose 
skaičiuose apie narius). 
Prieš metus laiko vaikų ap- 
draudos skyriuje buvo tik 
271 narys. Jaunųjų sky
riaus prieauglius išlygino 
kiek bendrą narių skaičiaus

SLA Tortas

nams..
Bet knygą beleidžiant lei 

dėjams susidarė naujų, ank

PARSIDUODA LOTAI
Septyni lotai žemes namams par

siduoda Cantone. Kreiptis į Mr. G. 
Petus, 454 Bolivar St., Canton, 
Mass., šeštadienio ar sekmadienio 
vakarais.

PAIEŠKOJIMAI

Visas SLA turtas 1949 
metų gale siekė $2,536,350.
Jis paaugo per metus laiko 
$103,219.

SLA turtas pasiskirsto 
šitaip: nejudomų nuosavy
bių—$187,759; pinigai pa
skolinti ant morgičių—kelti prenumeratos kainą, 
$198,686; bondsai ir serai kad galėtų padengti pada- 
—$1,985,151; pinigai ban- rvtas išlaidas, nelaukdama 
kuose—$129,637. " ’ -----

‘Išmoko Ilgiau Gyventi

1949 metais mirė
SLA nariai. Vidutinis mi
rusiųjų amžius buvo 61 me
tai ir 9 mėnesiai, o prieš 11 
metų vidutinis mirusiųjų 
amžius buvo 53 metai ir 8 
mėnesiai. Vadinasi “išmo
kome ilgiau gyventi.” Pra
nešimas SLA seimui kuk
liai sako, kad “jei prie to
kio gyvenimo amžiaus pra
ilginimo prisidėjo SLA kul
tūriniai ir sveikatos švieti
mo darbai, tai yra kuomi 
pasidžiaugti ir pasididžiuo
ti.”

Gal ir yra kuo pasi
džiaugti, kad ilgiau gyve
name šioje ašarų pakalnė
je, bet verta atsiminti, kad 
Amerikoje žmonių amžius 
pasidarė ilgesnis dėl page
rėjusių gyvenimo sąlygų ir 
dėl geresnės sveikatos prie
žiūros. Todėl, jei savintis 
kreditą už tai, tai reikėtų 
atiduoti dalį jo ir toms ben
droms Amerikos gyvenimo 
sąlygoms, kurios prailgino

iš leidimo jokio pelpo. Kai
na seniau užsisakiusiems 
prenumeratoriams Ameri- 

267 Ikoje ir Kanadoje $3.50 (bu-
vo $2.50), Anglijoje vienas 
svaras ir 10 šilingų, Austra
lijoj vienas svaras ir 15 ši
lingų. Visuose kituose kraš
tuose $3.50.

Knygos dar neužsisakiu- 
siems kaina nustatoma 
Amerikoje ir Kanadoje 
$4.50, Anglijoje 2 svarai, 
Australijoje 2 sv. ir 5 ši-

Ar Jūsų Inkstai Gerai Veikia?
ragMs IrInkstai prašalina iš ____

gą šlapumą. Jei jie netvarkoje'," nuoding»"JSSrtto 
lieka kone ir jūsų kraujuje. Jei turiu su«uI»C 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, to

tOLIŲ ARBATA SANITAS NO. Ml
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musu toliu arto*. - 
ekspertą sudaryta remiantis ilgą

Užsakymus su pinigais adresuokit taip: /m,
SANITAS HERBS, D«n<. r 

1128 MBvrokM At*, CUcagą, M.

tarpininkas

(yrus Ching. Kanadoje gi
męs Amerikos vyriausias tar
pininkas darbininką ir darb
daviu ginčuose, čia jis nu
trauktas spaudos baliuje 
kaubojaus uniformoje.

Paieškoma Ona Skardienė-SkardysJ 
į New Yorka atplaukė 21 balandžio 
4įn metą. žinantieji Oną Skardys 
maloniai prašomi pranešti Česlovui 
Masalcui, c/o M. Traum, 576 E. 
Sanger St., Philadelphia, Pa., arba 
Zigmui Sefleriui, 5752 So. Elizabeth 
St., Chicago 36, III. Vėliau bus ieš
koma per policijų. (27)

Paieškom brolio Zigmo Paulausko, 
kuris nesenai atvyko iš Europos 
kaip tremtinys ir tarėjo apsistoti ,,A . . _ Lansing’e, Mfch., bet tenai neriba- ’1-00 dvl orK,J°s- 
vo. Jis kilęs iš Šiaulių miesto. Aš 
esu jo sesuo, Emilija Paulauskaitė.
Kas apie jį žino, išrašau man pra
nešti šiuo adresu: (27)

Amelia Paulauskaitė,
2 Litchfield St.,
Brighton, Mass.

BEGALINE ŠAKNIS
Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
jų vadina “begalinė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokią 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
irnri surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų li
gų, nuo fjeltligčs. nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Už

ALEXANDER’S CO.
414 West Broadsay 

South Boston 27, Mass.

APS1V ĖDIMAI
Paieškau širdies draugo, nuo 43 

iki 45 metų amžiaus. Gali būt vai
kinas arba ir našlys, nes ir aš esu 
našlė.

L. Razis,
82 Second St., Elizabeth, N. J.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
Įsigykite šį A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12, įrištas $14. 

Gaunamas pas;
DR. D. PILKA 

546 East Rroadtvay 
So. Boston 27, Mass.

KUO UŽSISENfiJUSl V. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimia 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žaiz
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimą ir spaudėjimą seną, 
atvirą ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
LEGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudė#- 
nią ir galėsite ramiai miegoti nak- 

j tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžią 
į nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
' Įėjimą ligos vadinamos PSORIASISl 
I Taipgi pašalina perštėjimą ligos 
'vadinamos ATHLETE’S FOOT, am 
i stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džisstančios ir suskilusios 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite m«nevj 
orderį j: (11-li

LEGULO. Ilept. 2,
4847 W. 14th Street, 

CICERO 50. ILL.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var. 
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, ftiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Mass.

i



Pudagis^žtuiital_

Vietinės Žinios
PROTESTO MITINGAS SUNKIAI SERGA

CAMBRIDGE PAVYKO! S. MICHELSONAS

Birželio 25 d. A. L. Ta-1 
rybos vietos skyriaus suor
ganizuotas protesto mitin
gas prieš Lietuvos okupan
tus Roberts School salėje 
gražiai pavyko. Mitingą 
atidarė J. Andrews ir ve
dė J. Turauskas, skyriaus 
pirmininkas. Kalbėjo mie
sto tarybos narys Thomas 
McNamara ir K. Bielinis.

Meninę dalį atliko solis
tai J. Kazėnas, V. Bakunas 
ir Kazėno vyrų kvartetas. 
Akompanavo muzikė A. 
Tataroniutė. Naujovė šio
je programoje buvo dvi vie
tos mokyklos mokinės R. 
Steponaitytė ir S. Freimo- 
naitė, drąsiai išėjusios į 
sceną ir gražiai padekla
mavusios po eilėrašti. Au
kų surinkta $43.40.

✓
Henriko Kačinsko Dramos 
Studija Tęsia Darbą Toliau

IŠLEIDO SKAUTUS
DIDŽ1ON KELIONĖN

Šiuo metu dramos studi
joje prasidėjo antrasis pus
metis, kuriame bus ir toliau 
teoretiškai ir praktiškai mo
komasi scenos meno. Stu
dijoje lieka dirbti visi se
nieji studijos mokiniai, ku
rie taip gražiai pasirodė 
Bostone gegužės 7 d. dve
juose vaidinimuose. Prii-, 
mami ir nauji mokiniai. Vi
si, ir senieji ir naujieji 
Amerikos lietuviai, kurie 
nori lankyti dramos studi
ją, gali užsirašyti pas jos 
vadovą H. Kačinską, 440 
E. 6th St., So. Boston.

Padėjo Skautams
Vykti į Valley Forge

Pobūvio dalyviams buvo 
pristatyti i jamboree vyks- 
taintieji: vadovas sktn. M.

Bostono skautai yra labai 
dėkingi savo bičiuliams, au
kojusiems jų kelionei j jam
boree ir stovykliniam in
ventoriui įsigyti. Aukas su
dėjo:

Po $10—J. Kasmauskas,
S. Mockus ir A. Ivas: po $5 
—S. Michelsonas, J. Griga
lius, Venys, S. Minkus, P.
Razvadauskas, Svilienė. Vi
leišis, prof. Ig. Končius, A. , . , , , »-r i
Juskeniene, K. Nenortas, v.
Petukauskas: po $4—Regi
na Mikalauskas ir A. Ke
turakis; po $3—E. Kalnė
nas, V. Barmienė, A. La- 
buckaitė. Dalia Ječius, A. 
Renkauskas ir A. Matulai
tis; $2.50—p. Kapočius; 
po $2—Dr. Pilka, P. Pel- 
džius, P. Pilka, A. Auštras, 
P. žižkus, P. Likas, E. Ma
nys, Škėma ir grab. Zalec- 
kas: po $1—J. Januškis, 
Griganavičius, A. Juknevi
čius. A. Gustaitis, A. Kau- 
chis, A. Valkavičius, Eliu- 
nas, V. Brandtneris, Vem 
brė, Kavaliauskas, A. Stroc- 
kis, Polikarpas ir R. Zuke- 
vičius.

Skautai taria ačiū p. Ar
lauskui už skautams paau
kotas 5 dėžes toniko jų iš
leistuvių vaišėms.

Gera.

NORI STATYTI
ATOMINĘ SLĖPTUVĘ

Cambridge miesto taryba 
svarsto taiybos nario J. D. 
Lynch pasiūlymą statyti 
mieste didelę slėptuvę, ku
ri galėtų apsaugoti gyven
tojus nuo atominių bombų. 
J. D. Lynch sako, rusai gali 
pulti Cambridge, kaipo
svarbų karo mokslų ir ty-.nas, K. Pilkonis, Zeunes ir 
rinėjimų .centrą. j p. Dzekonskas.

Informacijos Centras 
Naujiesiems

Cambridge Community

čiams (DP). Tą dieną 8 
vai. vakare bus atidarymo 

Praeitą savaitę treėiadie- iškilmės ii subuvimas su 
m • staiga susirgo drg. S. užkandžiais ii muzika. In- 
Michelsonas, ■“Keleivio” formacijos Centras bus at- 
administratorius. Ketvirta- daras visą vasaią kiekvieną

thur Schlesinger.

Šių metų gyventojų sura-
1 ederation pastatė, 53'šinėjimas parodė, kad Bos- ... , - *.
Church St., liepos 6 d. bus tonas, nuo 1940 iki 1950; kil. sto-
atidarytas Informacijos metų, paaugo 17,738 gyven-|‘*sb’įtarti.“'“
Centras naujiems amenkie- tojais. Skaičius gyventojų

Massachusetts valstijos

lyta apendicito operacija, dalyvauti atidaryme ir vė- penktadienio senate nebus 
Operacija gerai pasisekė ir liau naudotis Infonnaci jos susitarta dėl biudžeto, vals- 
šia savaitę ligonis tikisi is ( entio patainavimais. . ti ja pasiliks be teisės dary-
ligoninės grižti namo ir na- Informacijos Centią jku- ti išlaidas. Bet dar yra 3 

sveikti. Linkime vė “Cambridge Committee dienos lako, tai gal prie kri- 
for Nevv Americans,” ku-zės neprieis. Senate repub- 

____ rio pimnininkas yra Mr. Ar- likonai ir demokratai turi

muose 
greit pasveikti.

Chemikas Maziliauskas 
Apsigyveno Dorchestere

Pasižymėjęs chemijos
Birželio 24 d. vakarop 

skautų būkle S. Dariaus po
sto name jaukiame pobuvv- moĮ<.Įe lietuvis §. Maziliau- 
je Bostono lietuviai skautai praeitą savaitę atvyko 
ir entuziastingi jų bičiu.iai Vokietijos su žmona Jad- 
atsisveikino su septiniais Vyga į Dorchesteri. Kaipo 
Bostono i antrąją amerikie- chemiįa5 jr farmacininkas 
čių skautų jamboiee is\ \ k- jį, tikisi gauti darbo sau 
stančiais skautais.

Korėjos laisvę prieš bolše- 
artimesnėje specialybėje. S. vikų agresiją. Ypač karo

Šiame pobūvyje buvo ypač Maziliauskas papasakojo 
ryškiai atžymėtas glaudus įspūdžius^ iš \ okietijos. 
ryšis tarp skautų ir jų bi- Gyvenimas Vokietijoj Ma
čiulių—rėmėjų. bar vra žymiai pagerėjęs, 

bet tremtinių padėtis ten
vra pablogėjusi. Ypač trem- greso vadais, kiek toli Ame-
tiniai baukštosi, kaip jiems 
bus. kada vokiečiai perims

Jurksas, skiltin. A. Banevi- į rankas karo pabėgę- 
čius ir skautai Tamošunas. 'lių <dobą.
Kiliulis, Utenig, Latvėnas ir “ ________________
Kiiaunelis* Daug Bostoniečių

Lietuvos skautų brolijos j Išvyko į Baltimorę
vyriausias skautininkas Dr. . ~
V. K. Čepas ragino prisi J Baltimorę iš Bostono iš
minti 1947 metų pasaulinę Įvyko daug lietuvių, daugu- 
jamboree. Tada Moisson’e, ™as $LA s^m^’ buvo 
Prancūzijoje, stovvklavo ir- išvykusių ir į ALT Sanda- 
gi 47,000 skautų iš 50 kraš-|ros .seim3- Baltimorėj šią 
tų. Tenai lietuviai skautai: savaitę yra Dr. D. Pilka, 
ryžtingai atstovavo savo tė- Br. A. Kapočius, J. Lekys, 
vynę. Teatlieka tą pati mu- J- Arlauskas, S. Mockus su 
sų skautai ir Valley Forge , žmona
jamboree. Sktn. prof

Reikalingas Vyras į Taverną 
Turi žinoti, kaip padaryti 

. . _ . .valgius, kaip apšvaryti vietą ir
B. Cuimene, Ame- kai jta(ja jr uį baro rejkės pa-i 

I. Tataroniutė, K. Namak- dirsėti. Darbas lengvas ir ii-i 
Končius užtikrino dalyvau j šienė, M. Gailienė, buvo S. gam laikui. Kreiptis: S. Alu- 
jančius pobūvy, kad lietu- Jokubauskas, kurs jau gri konis, 312 D St., So. Boston, 
viai skautai padarys dau- žo, Ziminskas ir kt. Mass. (27)
giau, negu jų jėgos neš. -LA- ----- ------- ------
Taip pat svečiams pristaty-j •
tos Bostono skaučių vado- *■
vės vvresn. sktn. L. Ccnie i * *■
nė ir sktn. V. Barmienė.;

rei-

Asmens laisvė yra panaikinama, kur vyriausybė 
eina varžytynių su biznierių vedamomis, 

Uksus mokančiomis kompanijomis . .
arba paima savo žinion gyvenimui būtinas 

reikmenis čr pragyvenimo šaltnius.

Torėti laisvę tautai nėra gana.

Atskiras asmuo irgi turi būti laisvas.

Asmuo turi būti laisvas daryti pasirinkimą ... 
siekti savo svajonių . . . dirbti, kur jis nori ...r

verstis bizniu, jeigu jis to nori . . . naudotis 
savo darbo vaisiais . . . tobulintis, kaip jis pats

nori. tikrai, visiems lygia proga amerikonišku 

budu.

Tao tikslą Vyriausybė tari būti žmonių

LKjL

electric light and powlr
•r miw inolanu C J

companias

1* ••»»•■ bmisom OMFANY

mas ir Amerikos Legiono I 
S. Dariaus posto komande- 
rius J. Smigias.

Iš svečiu skautus sveiki-!
no Bostono Lietuviu Trem-!

*■

tinių Ratelio pirmininkas E. j 
Kalnėnas. Bostono Lietuvių 
Kultūros Rėmėjų pirminin i 
kas K. Mockus ir rašytojas! 
A. Gustaitis. Pastarasis) 
taip susižavėjo skautų jau
natviška dvasia, kad pareiš
kė, jog senam žmogui, ku
ris trokšta pajaunėti, 
kia tapti skautu.

Gera.

CAMBRIDGEIECIU
AUKOS A. L. TARYBAI

Praeitą sekmadieni pro 
testo mitinge Cambridge 
buvo sudėta aukų $43.40. 
Aukojo: .J. Zanis—$5. po 
$2 aukojo—Eidimtas, J. 
Andrews, Kazlauskas ir Lu- 
žeckas; po $1—J. Vinciu- 
nas, V. Steponaitis, I’. šar-Į 
ka, Jakutis, Gabalis, T. Į 
Karlonas. Jusevičius, M. 
Baika, Česnauskas, Dovy
daitis, Puzinas. čapas, Met- 
rikevičius, Janulevičius, Do- 
brovolskas, A. Paliulis. Kle-| 
vienė, O. Pilkonienė, Jasku-

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOSTONAS TURI
788,554 GYVENTOJUS

dar nėra galutinas.

MASS. VALSTIJA
VIS BE BIUDŽETO

po 20 senatorių, o republi- 
konai užsispyrė biudžetą 
sumažinti ir laikosi savo nu
sistatymo.

ŠIMTAI NORI 
SAVANORIAI KARIAUTI

Dėl ligos . skubiai parduodamas So. 
Bostone geroj vietoj saliunas su vi
sais laisniais, savaitinis biznis apie 
$700.

.. . Savininkui mirus parduodama So.Šimtai Amerikos karo ve- Bostone krautuvė—meat market—
taranu elitinei vvk-ti i KnrP-lsu v*sa*s naujais įrengimais ir dvie- teranų siūlosi vykti į Koie šeimų Mmas; 6 butas su,
ją savanoriais kariauti UŽ i šilima ir visais patogumais tuščias.I

lakūnai butų reikalingi Ko
rėjos kovose.

Prezidentas Trumanas ši 
antradienį tariasi su kon-

rika gali angažuotis Korė
jos įvykiuose ir ar duoti Ko
rėjai karišką pagalbą gink
lais ir žmonėmis, paeal į 
Jungtinių Tautų organiza
cijos tarimą._______ _______________— I

Parduodama Namas
Nebrangiai parduodamas 2 

šeimynų namas su garažu 2 
karam. Namas gerai aptaisy
tas iš lauko su patogiais įren
gimais vidui. 40 Stoddart St.. 
Stoughton. Mass. (28) i

RADIO PROGRAMOS

Lietuvių Radio Korp. ra- 
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS

1— Mickey Haberek or
kestrą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programų! prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu:
502 E. Broadway, So. Bos-Į Ui <aUBi ,ig°j€
ton 27, Mass.

MŪRINIS NAMAS 
Brightone, netoli nuo Bostono.

parsiduoda mūrinis 3 šeimynų na
mas. po 5 kambarius, visi patogu
mai. Savininką galima matyti ant 
pirmo flioro: 2 Litchfield Street, 
Brighton, Mass. (27)

PARDUODAMI BIZNIAI

Smulkiau sužinoti pas
Antaną Juknevičių,

545 Broadway, So. Boston, Mass., 
Tel. SO 8-0605.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadway, South Boston

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupęs per 1,000,000

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS 

Paimkit Nuomon Safe Deposit Bozą, Tik $6 ir Taksai

Apdraudžiant Gyvybę Saving* Banko Sąlygomis

BUČERIS IEŠKO DARBO 
Patyręs lietuvis bučeris ieš

ko darbo lietuviškoj bučernėj. 
Kreiptis į F. L., 572 Cambridge 
St., Cambridge 41, Mass.

(28)

ant
Farmos

Darbininkas mokantis kar
ves melžti tuoj gali gauti dar
bą farmoje. Atlyginimas ir 
pragyvenimas geras. Kreiptis į

N. Shoples, 
Washington St.,

So. Easton, Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

$25 pašalpos savaitei
Visais insurance reikalais

kreipkitės j: (n35)
BRONIS KONTRIM 
5M East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-17S1 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

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

Nr. 26, Birželio 28, 1950
PARSIDUODA NAMAS

So. Bostone, 143 Bolton St., 
parsiduoda tuoj pat medinis, 
nau j ar pataisytas namas priei
namomis sąlygomis. Kreiptis į 
V. Balukonį, 260 Broadway, 
arba telefonu: SO 8-9307.

(27)

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turime mu 

sų krautuvėj visokių mašinų iš 
randavojimui. kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Retnovere, Boal 
Sanders ir kitų. Taipci turime vi
sokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbintr, elektros reikme 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkite*

Flood Sq. Hardware Co.
A. J. ALEKNA, Prop.

628 E. Br«ad»ay, So. Boston*
Te!. SO 8-4148

DR. D. PILKA
S IU 4 
7 IU •

. Ofiso Valandor 1 
ir ■

546 BROADWAY 
■O. BOSTON. MASS.

Tntofonaa: SOUth Boston 1

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 0 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Comer
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY ||
REAL ĖST ATE * INSURANCM

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Te!. SOboston 8-0948
K* 17 ORIOLE STREET 

W««t Rothury. Mana.
Tel. PArkvay 7-04O2-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4 0013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
531 BROADWAT.

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St, Kimhal Building 
.... Kambarys 205

BOSTON. Tel. LA 3-2371 
arba: SO 6-2044-J

SPECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR^NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimą Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

220 E Street, South Boston 
Pristato toniką, vyną ir viso

kios rūšies alų baliams, vesto* 
vėms į namus ir sales. («>

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: S0 8-3141

arba namuose, 1650 Columbia 
Rr.. So. Bostone, Tel. SO 8- 
2414.

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Imrand 
Movnra)

Perkraostoa
CU pat ir i to-1 
Hmaa vtetM.
Saugi priežiūra, kaina 

328 BR0ADWAT,
80. BOSTON, MASS. 

TaL SOath Boston 8-MU

t




