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45 METAI

Korėjos Karas Kasdien Darosi 
Vis Kruvinesnis

Amerikiečiams Dar Nepavyko Priešo Sulaikyti; Ameri
kos Karo Pajėgos Kaujasi, Kaipo Jungtinių Tautų 

Karinė Jėga; Karo Vaciai Išskrido į Tokio; Ko
rėjos Karas Negreit Baigsis

Amerikos karo pajėgos, i laisvę imami tiktai unifor- 
nežiurint stiprios aviacijos! muoti kareiviai.
paramos, Korėjos fronte vis 
dar traukiasi. Visuose su
sirėmimuose iki šiolei šiau
rinės Korėjos rusiški tankai 
ir skaitlinga kariuomenė 
pasirodė stipresni, negu 
amerikiečių paskubomis at
gabentos, neužtenkamos jė
gos. Dabar mūšiai eina 
prie Kum upės, netoli nuo 
laikinosios pietinės Korėjos 
sostinės, Taejon, apie 80 
mylių į pietus nuo 38 para
lelės (sienos tarp pietinės ir 
šiaurinės Korėjos).

Šios savaitės pradžioje1 
amerikiečiai pirmą kartą 
metė i mušius savo tankus, 
bet visi tankai, išskyrus du, 
buvo išdaužyti. Praeitą 
sekmadienj 300 Amerikos, 
Australijos ir Anglijos or
laivių dapžė šiaurinės Korė
jos kariuomenę ir tankus ir, 
pagal pranešimus, išdaužė 
ne mažiau, kaip 65 tankus 
ir daug kitokių vežimų. Oro 
puolimai kiek sulėtino šiau
rinės kariuomenės puoli
mus, bet visiškai jų nepajė
gė sulaikyti. Amerikos ka
ro pajėgos Korėjoj nuolat 
stiprinamos ir laukiama, 
kad greitu laiku jos bus už 
tenkamos šiaurinės Korėjos 
armijai ne tik sulaikyti, bet 
ir vyti atgal.

Amerikos karo vadai, ar 
mijos viršininkas gen. J. 
Lawton Collins ir karo avia 
cijos viršininkas gen. Hoyt 
S. Vandenberg, šį pirma
dienį išskrido į Tokio vieto
je pasitarti su generolu 
MacArthuru dėl padėties 
Korėjoj

Praeitą savaitę Jungtinių 
Tautų organizacija nutarė 
kad Korėjos karo veiksmai 

'vyksta tos organizacijos vy
riausioj vadovybėj ir prašė 
kad Amerika paskirtų ge 
nerolą MacArthurą, kaipo 
Jungtinių Tautų karo pajė
gų vyriausią vadą Korėjoj. 
Musų vyriausybė taip ir pa
darė, generolas MacArthur 
dabar yra Jungtinių Tautų 
karo pajėgų vyriausias va
das ir vardu 50 tautų vado
vauja Korėjos “policijos ak- 
cijai.”

Mūšiai Korėjoj darosi ne 
tik kruvinesni, bet ir žiau
resni. Leitenantas D. C. 
Gatės praneša iš fronto, 
kad jis atrado 7 amerikie
čių kareivius, paimtus korė
jiečių į nelaisvę, sušaudy 
tus. Visi sušaudytieji ka
reiviai buvo surištomis ran
komis. Jie vežė į frontą 
amuniciją, bet pataikė ant 
korėjiečių tankų ir turėjo 
pasiduoti į nelaisvę. Korė
jiečiai jiems surišo rankas 
ir sušaudė. Praneša ir apie

Pagal generalinio štabo 
Tokio mieste pranešimą 
amerikiečiai ir pietiniai ko
rėjiečiai jau sunaikino prie
šo 24 orlaivius, 444 įvairius 
vežimus, 29 garvežius, 65 
vagonus, 95 tankus ir dar 
daugiau įvairių vežimų, tan
kų ir kitokių karo pabūklų 
sugadino.

Iešmininkų Streikas 
Jau Pasibaigė

Prezidentas Trumanas 
praeitą savaitę kreipėsi į 
streikuojančių penkių gelž- 
kelių linijų iešmininkus 
baigti streiką. Keturių kom 
manijų darbininkai paklau 
se prezidento ir grįžo i dar
ią, o Rock Island gelžkelio 
kompanijos darbininkai at
sisakė tą daryti ir vyriausy
bė nutarė tą gelžkelio lini
ją paimti į savo rankas, kol 
ginčas bus išspręstas. Šią 
savaitę ir toje linijoje dar
bas atnaujintas.

Rusai Pila 
Pamazgas ant Lie

ČIA KAUJASI AMERIKOS KAREIVIAI

Mažai žinomame Korėjos krašte, kur “38 paralelė” yra 
“siena,” Amerikos kareiviai gina musę šalies laisvę.

Liepos 9 Atidengė 
Dr. Šliupo Paminklą

Liepos 9 d., 2 vai. po pie
tų, Chicagos Lietuvių Tau
tinėse Kapinėse buvo ati
dengtas Dr. Jono Šliupo pa-

Musų Valdžia Vėl 
Naikina Bulves

Iš šių metų bulvių der
liaus valdžia jau yra supir 
kusi iš farmerių bulvių už 
$380,000 ir iš tų bulvių ji

Maskvos “Literatumaja 
Gazieta” paskelbė straips
nį, kuriame šlykščiai kolio- 
ja Jungtinių Tautų sekreto
rių Tiygve Lie, kurs visai 
nesenai dar lankėsi Mask
voje ir iš ten parvežė žinią, 
kad “Stalinas nori taikos.” 
Rusai vadina Lie bailiu, de
šiniuoju socialistu, Wall 
Stryto agentu ir* panašiais 
vardais.

U N saugumo tarytos na
rius, kurie balsavo už kariš
ką akciją Korėjoj, Maskvos 
laikraštis vadina “kruvinais 
kvailiais.”

GYNIMOSI VADAS

Generolas majoras Willard 
W. Irvings dabar paskirtas 
vadovauti visos šalies prieš
lėktuvinei apsaugai. Karo 

žiaurėjantį karą tarpe pačių pavojas verčia susirūpinti 
korėjiečių. Pagauti parti-, krašto gynimu nuo galimų 
zanai vietoje šaudomi, į ne- rusų užpuolimų.

minklas. jau sunaikino už $257,000.
Paminklo atidengimo iš . Pernai metais bulvių kainų 

kilmėse giedojo daininin-| palaikymui valdžia išleido
Algirdas Brazis ir daininin-,78 milionus dolerių ir daug 
kė Estelle Bagdonaitė. Į bulvių sunaikino arba par 

Kalbą pasakė Lietuvos davė į užsienius po vieną 
konsulas Dr. Petras Dauž- centą už 100 svarų, 
vardis, Amerikos Lietuvių Daugelis žmonių ir dabar 
Tarybos iždininkas Mikas protestuoja prieš bulvių 
Vaidyla ir ALT sekretorius naikinimą ypač, kad iš bul- 
Dr. Pijus Grigaitis. vių galima pagaminti spiri-
Paminklo atidengimo iš

kilmės sutraukė didelę žmo
nių minią ir daug organiza
cijų atstovų.

Saukia Vyrus į
Karo Tarnybą

Prezidentas Trumanas įsa
kė šaukti į karo pajėgas 
jaunus vyrus, kad papil
džius ginkluotas pajėgas. 
Pagal veikiantį įstatymą ka
ro pajėgose gali būti 2,005,- 
882 vyrai, o šiuo tarpu gin
kluotose pajėgose tėra 1,- 
458,400 vyrų.

Pagal prezidento patvar
kymą turi registruotis visi 
vyrai tarp 18 ir 26 metų. 
Į karo pajėgas gali būti pa
šaukti visi virš 19 metų vy
rai iki 26 metų amžiaus. 
Savanoriais gali stoti visi 
virš 17 metų amžiaus, bet 
17 metų vyrai turi gauti tė
vų sutikimą.

Vyrai virš 21 metų am
žiaus pašaukti į karo pajė
gas turės tarnauti armijoj 3

tą, iš kurio yra 
dirbtinė guma.

New Yorko Mieste 
7,841,610 Žmonių

Šių metų gyventojų sura
šinėjimas rodo, kad New 
Yorko mieste gyvena 7,- 
841,610 žmonių, arba 5% 
daugiau, negu 1940 metais, 
kada didmiesčio ribose bu
vo 7,454,995 gyventojai.

Pagal miesto dalis gyven- 
tojai taip pasiskirsto: 
B r o o k 1 y n,e — 2,720,238 
Manhattene — 1,938,551, 
Queense—1,546,316, Bronx 
—1,444,903 ir Richmond 
1991,015.

New Yorko “metropoli
ja,’’ pats miestas ir jo ar
timiausios apielinkės, dabar 
turi 15,540,697 gyventojų, o 
1940 metais turėjo 14,072,- 
470. Į New Yorko metro
poliją įskaitoma artimiau
sios apskritys New Yorko 
valstijoj ir artimosios ap
skritys New Jersey valsti
joj.

Ispanijos Amnestija 
Yra Tik Apgaulė

Ispanijos diktatūra šių 
metų pradžioje paskelbė 
“šventųjų metų amnestiją, 
bet kol kas ta “šventa’’ am
nestija negrąžino laisvės 
politiniams kaliniams. Is
panijos valdžia skelbia, kad 
jos kalėjimuose esą 38,853 
kaliniai, bet nesako, kiek 
tame skaičiuje yra politinių 
kalinių, o opozicija tvirti 
na, kad kalinių skaičius yra 
daug didesnis. Paleistų “są
lyginiai” iš kalėjimų visa
me krašte esą apie 250,000 
žmonių, kurie dažnai turi 
eiti į policiją registruotis ir 
kurie kiekvienu metu gali 
būti vėl grąžinti į kalėjimą.

dirbama

PAGREITINS TAIKOS 
SUTARTĮ SU JAPONIJA

Amerika Pradeda Mobilizuoti 
Savo Ūkio ir Karo Jėgas

Korėjos Įvykiai Parodė Krašto Nepasiruošimą; Dalina
Vyrų Mobilizacija; Kalbama Apie Ūkio Kontrolės 

Įvedimą; Paskirtas Vyriausias Išteklių Komisi
jos Pirmininkas; Laisvanoriška Daibo Pa

jėgos Kontrolė

Policija Nušovė 
Sicilijos “Blindą

Korėjos karas privertė 
Ameriką sustiprinti savo 
karo pajėgas ir pagreitinti 

T. _ , .x , .... ginklavimąsi. Pirmai pra-
Liepos o d. italų policija j ęĮ^iai prezidentas įsakė pa- Castelvetrano miestelyje, Si; šaukuPj gink^J pajčgas 

cilijoj, nušovė pagarsėjusį
Sicilijos banditą, Salvatore 
Giuliano. Per 7 metus ban
ditas Giuliano ir jo gauja 
terorizavo plačią Sicilijos 
apielinkę ir yra nužudęs 
virš pusantro šimto žmonių, 
daugiausiai policininkų.

Salvatore Giuliano buvo 
nušautas dar jaunas, 27 me- 
ų. Jis pradėjo plėšikauti

600,000 vyrų, o vėliau pa
šauktųjų vyrų skaičius gal 
bus padidintas. Korėjos ka
ro išlaidoms kongresas ta
riasi paskirti vieną bilioną 
dolerių.

šį pirmadienį įsakyta pa
šaukti į armiją 20,000 vy
rų. Į kitas ginkluotas pa
jėgas stoja daug savanorių, 
todėl šiuo tarpu tik ruošia-

1943 metais ir vienu laiko- j sąrašai, o vyrų šaukimas 
tarpiu jo gaujoj buvo keli Vyks palaipsniui.

A. L. T. SANDAROS
NAUJOJI VALDYBA

šimtai plėšikų. Pernai me
tais Italijos vyriausybė pa
siuntė 1,500 policininkų 
specialiai Giuliano gaujai 
naikinti. Tam policijos bū
riui vadovavo pulkininkas 
Ugo Luca. Tie specialiniai 
parinkti policininkai Giulia
no gaują ir išnaikino.

S. Giuliano vieną laiko
tarpį dėjosi Sicilijos “pat
riotu” ir sakėsi kovojąs už 
Sicilijos nepriklausomybę. 
Jis dėjosi ir “antibolševi- 
ku” ir kartą prašė, kad pre
zidentas Trumanas jam pri
siųstų ginklų, o jis išnaikin
siąs visus Italijos bolševikus. 
Pinigų savo gaujai išlaikyti 
Giuliano užsidirbdavo kid- 
napinimais turtingų dvar
ponių ir yra išrankiojęs “iš 
pirkimo” iš turtingųjų žmo
nių virš pusantro miliono 
dolerių.

Kartu su Korėjos karo 
veiksmais kilo reikalas pa
greitinti karo gamybą. Pre- 
zidenas turi galią duoti įsa- 

nereiti i

Amerikos vyriausybė nu
tarė pagreitinti taikos su- 
taries surašymą su Japoni 
ja ir mano išsiderėti iš Ja 
ponijos “militarines teises” 
laikyti savo kariuomenę ir 
turėti kariškas bazes Japo
nijos salose. Japonijos vy
riausybė, ypač po Korėjos 
užpuolimo, irgi prielankiai 
žiuri į davimą Amerikai 
“militarinių teisių” savo sa
lose, nes tas užtikrintų ir 
Japonijos ir Amerikos sau
gumą Tolimuose Rytuose.

11 “ANTIFAŠISTŲ”
SĖDI KALĖJIME

ALT SANDAROS seimas 
Baltimorėj į centro valdybą 
išrinko: P. Pivaroną—pir
mininku, A. Devenienę—vi
ce pirm., M. Biekšą—sekre
torium, P. Gribienę—iždi 
ninke; valdybos nariai—P 
Dalen, M. Bernotaitė ir C 
Gaška. “Sandaros” redak
torium perrinktas M. Vai 
dyla.

Keturių didžiųjų atstovai 
susitiko Londone tartis apie 
surašymą taikos sutarties 
Austrijai.

Musų šachmatininkai Žaidė 
JAV ir Kanados Komandoj

Vienuolika Joint Anti- 
Fascist Refugee Committee 
narių, priešakyje su Dr. E.

Birželio 18 d. buvo JAV- 
Kanados šachmatininkų 
rungtynės, įvykusios pagal 
visą Kanados sieną. Daly
vavo po 209 žaidėjus iš 
kiekvienos pusės. Laimėjo 
JAV, santykiu 129’^-79,/t. 
Įdomu, kad JAV ir Kana
dos komandose žaidė ir lie
tuvių šachmatininkai.

Bostono rinktinėje su

SUMUŠĖ REKORDĄ

i.
Seržantas J. W. Swietirh iš
šoko iš orlaivio su parašiutu 
per vieną dieną 107 kartus ir 
sumušė šokimo su parašiutu 
be pertrauk io rekordą. Prieš 

tas seržantas jau buvo 
iš orlaivio 268 kartus.

nyrną pi aiiiuiid jzti,
ro gamybą ir sumažinti 
įvairių išdirbinių gamybą 
vidaus rinkai. Ginklavimo
si pagreitinimas pavestas 
derinti nacionalinių išteklių 
komisijos pirmininkui, W. 
Stuart Symingtonui, bet 
dar nėra žinoma, ar bus 
įvesta kainų kontrolė ir ža
liavų priverstinas skirsty
mas. Prezidentas Trumanas 
prašė kongresą paskirti pa
pildomų lėšų 260,000,000 
dolerių atominiams gink
lams ir vandenylio bombai 
gaminti. Spėjama, kad pa
greitinimas Vakarų Euro
pos apginklavimo pareika
laus papildomų lėšų 2 bilio- 
nų virš jau paskirto vieno 
biliono dolerių.

Prezidentas jau davė įsa
kymą pradėti dirbtinos gu
mos gamybą trijose gumos 
dirbtuvėse, kurios iki šiolei 
stovėjo dykos. Duotas įsa
kymas prekybos laivams 
parūpinti laivų karo trans
portams. Oro susisiekimo 
linijos gavo įsakymą pir- 
mon galvon aptarnauti karo 
transportą. W. S. Syming- 
ton tarėsi su darbininkų 
unijų vadais dėl “laisvano
riškos” darbo pajėgos kon
trolės, kad nukreipus dau
giau darbininkų į karo pra
monę.

Kiek toli Amerika eis sa
vo karo ir ūkiškų pajėgų 
mobilizavime pareis nuo 
karo veiksmų Korėjoj ir 
nuo Rusijos politikos, ar 
Maskva bandys pradėti kur 
nors kokią kitą kruviną 
avantiūrą.

K. Barsky ir rašytoju How-*Montreal miestu dalyvavo 
_ ard Fast, praeitą savaitę P- Tautvaiša, K. Škėma ir
metus, 4 metus karo laivy-buvo paimti į kalėjimą už K. Merkis. Prie Niagaros 
ne ir 4 metus oro pajėgose, kongreso paniekinimą. Jie krioklio dalyvavo JAV pu- 

Prezidentas turi galią prieš 3 metus atsisakė duoti sėje A. Nasvytis (Cleve- 
pašaukti ir rezervus, bet kongresui savo organizaci • land), o Kanados teame Po- tai 
šiuo tarpu rezervai dar nė- jos rekordas, už tai jie sė- vilas Vaitonis, Paskauskas, šokęs 
ra šaukiami aktingon tamy- dės po 3 mėnesius o Bars- Stepaitis, Sirutis, Rimas ir. Geras parašiutininkas yra ki- 

- 1-- — 1 limo iš Dillon, Mo.

KORĖJOJ ŽUVO DU
LAIKRAŠTININKAI

‘bon. įky gavo 6 mėnesius. .Simanavičius.

Du Amerikos karo kores
pondentai, pagal praneši
mus iš Korėjos, dingo mū
šiuose ir spėjama, kad jie 
yra žuvę kovose į šiaurę 
nuo Kum upės.
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KAS JAU BEŠNEKĖTŲ LAIKU SUSIGRIEBĖ

Rytų Vokietijos komuni- - 
štai, kad Įsiteikti Maskvai, 
visos Rytų Vokietijos plotu 
pradėjo rinkti parašus peti
cijai, adresuotai Maskvos 
viešpačiams. Peticijoj, b e 
kita ko, buvo rašoma, kad:
“Sovietų Sąjunga, vėsų pa
žangiųjų tautų draugas, turi 
apginti korėjiečius nuo ame
rikoniškųjų imperialistų.”

Prieš kelias dienas

Rašinys be turinio, be 
aiškios minties, parašytas 
darkyta lietuvių kalba, gre
mėzdišku stiliumi, tilpęs 
“Vilnyje” (Nr. 153) veda
muoju, šneka apie tarptau
tinę socialistų konferenci
ją, nesenai įvykusią Kopen
hagoje, šneka ir nušneka.
Straipsnio autoriui visai ne
rupi klausimas iš esmės, to 
laikraščio skaitytojams už
tenka, jei kas nors ką nors j ok acįnė valdžia susigrie- 
papliaušku. Pavyzdzun, bž jr parašų tai t,ttiįi]ai

rinkimą uždraudė. Sovietiš 
kieji okupantai paaiškino 

e n g vapėdžiams vokiečių

ten rašoma:

technikumais. O dabar pap
rastą veterinarijos mokyklą 

' gabenasi iš Rusijos. Sup
rantama, nukariautame kra
šte kolonistams visos pirme
nybės, tad pradedant čeki
stais ir baigiant veterinari
jos technikais visi grūdasi 

nukariautą kraštą—Lietu
va.

LIETUVOS OKUPACIJOS 
DEŠIMTMEČIO PROGA

rusu

“Bet Julius [suprask socia
listų internacionalinės orga
nizacijos sekretorius, Julius 
Braunthal] neminėjo apče 
elementus, kurių trūksta dėl 
internacionalo — visos Rylų 
Europos, Italijos ir eilės kitų 
kraštų ištisų partijų prara
dimo. . . .”

Šitą gremėzdišką sakinį 
reikia suprasti taip, kad so
cialistai yra praradę Rytų 
Europos socialistines parti
jas. Jei tokias kalbas šneke 
tų koks nors kūdikėlis, dar 
galima butų jį suprasti, bet 
tą rašo žmogus suaugęs, su 
pretenzijomis būti redakto
rių, tad, atrodo, privalėtų 
žinoti, kad Stalino čekistai, 
patekus Rytų Europos kraš
tams į Rusijos valdymą, su
naikino visas demokratines 
partijas, gi pirmon eilėn li
kvidavo socildemokratų or
ganizacijas ir fiziniai sunai
kino jų pirmaeilius žmones 
tad štai kaip sacialistai tas 
partijas prarado! Šitų bjau
rių faktų nuslėpimas paro
do “Vilnies” redaktorių mo
ralinį “veidą”.

Šio ne gudraus rašinio 
proga, siūlome “Vilniai” 
teisingai painformuoti savo 
skaitytojus ir paai š k i n t 
jiems:

Kodėl Stalinas, pataikau
damas tarptautinei buržua 
zijai ir kapitalistams, savo 
laiku, panaikino Komunis 
tų Internacionalą—Komin 
temą ir iki šiolei jo dar ne
atstato?

Kodėl Komintemo vieto
je, šiaip taip atstovavusio 
komunistines partijas, Juo
zas ir jo gengė, be kompar 
tijų pritarimo, sukurė Ko- 
minformą, sudarytą iš ko
munistų valdininkų?

Kodėl Rusijos komunistų 
partija jau dešimtį metų ne
šaukia savo suvažiavimų ir 
kodėl tos partijos vadai—
Stalinas ir visa partijos va
dų klika—nepatikrina ar ji 
turi komunistų partijos na
rių pasitikėjimą?

Kas iš padoriųjų komuni
stų pats sau vienas pagalvo
ja, kaip tų partijų vadai el
giasi su komunistų partijos 
nariais, tas turi prieiti išva
dos, kad komunistų partija 
Rusijoj ir kitur, senai virto 
idėjiniais lavonais ir jau 
tuo požiūriu senai dvokia.

Kad idėjinis bankrotas 
yra ištikęs komunistų parti
jas, rodo laisvų Anglijos 
rinkimų faktai. Juk tame 
krašte, prie laisvos agitaci
jos ir demokratinių rinkimų 
komunistai taip prakišo, 
kad net gėda jiems prisipa
žinti. Štai čia tai jau visiš
kas bankrotas. Taigi verta, 
labai verta pirmon eilėn į 
save pasižiūrėti ir įsitikinti, 
kuo buvai ir kuo dabar esi.)Lietuvoje akademijomis ir

comunistams, kad Korėjoje 
nėra įvadas i tretįjį pasau- 
inį karą ir davė suprasti, 

kad Korėjoje vykstanti 
amerikoniškųjų imperia- 
istų avantiūra”. Kad So

vietai yra tikriausieji tos 
avantiūros autoriai, tą žino 
ir vokiškieji komunistai ir 
visas pasaulis.

VIRŠININKAI TARIASI

Lietuvos okupantų bernai 
nekartą vienas po kito raši
nėja į Amerikos lietuviškų
jų ruskių spaudą ir giriasi, 
neatsigirdami, kaip dabar 
Lietuvoje viskas, kaip ant 
mielių, štai ir J. Paleckis 
“Vilnies” Nr. 154 įspaudė 
straipsni apie “Puikųjį Lie
tuvių Tautos Pavasarį”.

Ko tik čia neprirašė tasai 
vyriausias Stalino pastum
dėlis! Čia pasigyrimai apie 
Lietuvos išlaisvinimą, čia 
broliškųjų respublikų dos
numas. čia kolūkiai, kom 
bainai, čia rašytojai ir kle
stintis menas. Kaip visuo
met. pasigyrimai baigiami 
žudiko garbinimu. Bet di
džiulė lietuvių tautos dalis 
dabar gyvena žiauriai šaltą 
ir alkaną žiemą.

Štai “Draugas” (pr. 152) 
rašo aj>ie Lietuvos kolchozi- 
nimą ir paduoda tokį vaiz-“Laisvė” (Nr. 122) talpi

na žinią iš Klaipėdos apie 
/abriku ir dirbtuvių bosų,“Q:
susirinkimą kuris aptarė1 1948 metų ruden» PakalaiS- 
susinnkimą, Kuns aptarė pnevačku ir Kundrėnų 
naujas lenktyniavimo for-buvo į kol-
mas. Sovietuose plačiai pra- ukius. Pilkas būrys žmonių su
kukuojamas 1 e n k tyniavi-stojo prie ‘SeLsovieto,’ lauke, 
mas yra pikčiausias darbi-| Lietus lyja, šaltas vėjas drasko 

ūkų išnaudojimo būdas, lapus. šalta ir alkana diena. 
Šalyse, kur veikia laisvos
darbininkų unijos, jei kapi 
talistai sugalvotų Įvesti dar
be lenktyniavimą, dirban
tieji sukiltų, kaip vienas, 
prieš tokius darbdavių su

“Juoda odine ‘kurtočka’ apsi
vilkęs. be kepurės, išėjo ii na
mų Panevėžio komisaras ir su
stojo tarp vyru.

“Ištraukė popierį ir sako:
“—Va, čia parašyta, kad jo

manymus. “Laisvė” apie tą SU prašymai priimti. Rytoj aš- 
sovietinių išnaudotoju susiitunt^ valandą ryto suvaryti gy-
rinkimą štai kaip rašo: bos

* 1 skirta j kolūki, paliks vietoj.
Kas bus paskirta valstybei 
varyti į Panevėžį. Ten gausit 
'talonus.’ Už “talonus’ galėsite 
gauti ‘Prodmagazine’ druskos, 

formoms ap- cukraus, muilo. Supratote?”
“Iš būrio žmonių neatsiliepė 

Tame darbininkų išnau- nė vienas balsas. Tylėjo ir 
dotojų susirinkime dalyva-žiurėjo į žemę.
vo ir kalbas sakė:

“Klaipėdoje įvyko miestų 
cechų bei pamainų viršinin
kų. meistrų ir brigadininkų 
pasitarimas, skirtas naujoms 
lenktyniavimo
tarti.”

“Vilniaus ‘Spartos’ fabriko 
pamainos viršininkas Z. Si- 
lickaitė, ‘Gulbės’ fabriko au
dimo cecho viršininkas Kur- 
lenskas. laivų remonto fabri
ko tekintojų brigados vado
vas Lisauskas.”

Komisaras pasidairė tarp 
žmonių. Ištiesė pirštą į vieną:

“—Ko žiuri į žemę, kaip vil
kas, a? Tavo ‘familija’?

“—Masėnas.
“—Tu, kulak, turi du arklius 

ir tris karves, taip?
“—Turiu dvi.
“—Dvi? Tai vieną papjovei.

ra, M BOSTON

KARŪNA IR ŽMOGAUS LAISVĖ

Vengrijos bolševiku valdžia pasisiūlė išleisti į laisvę ame
rikietį Robert A. Vogeler (apačioj), nuteistų neva tai už 
inipinėjimę, jei Amerika atiduos bolėevikaats iv. Stepono 
karūnų (virtaj). Tą karūną 1001 metais popiežius Sil
vestras Antrasis davė vengrą karaliui Steponui, kai jis 
priėmė katalikybę ir perkrikštijo visą vengrą tautą. Ven
grijoj karūna yra gerbiama, kaipo istorinis palikimas ii 
senos praeities. Derybos dėl mainymo karūnos į žmogaus

laisvę dar nėra nutrukusios.

Kas Savaite
kad Amerika yra agreso
rius, kad pietinė Korėja 
pradėjusi pulti šiaurinės 

M“k-
sako,

amerikiečiai išmetę virš ry
tinės Vokieitjos laukų bul
vių vabalą, kur ėda bulves 
ir ėda taip pašėlusiai, kad 
nebepalieka bulvių Stalinui 
vodkai pasidaryti. Tas va 
balas neabejotinai yra "im-
perialistinis,” jis vjk fanatikai ų melą drįs. 
kilęs is Rocky kalnų Ame- to ’ ..

Vabalas ir Maskva
Amerikos valstybės de

partamentas gavo iš 
vos notą apie . 
vabalą. Nota

Mask-
, .tvos valdovai meluoja per 

Jl akis. Meluoja begėdiškai 
ir drįsta su tuo melu eiti į 
viešumą, o visi Maskvos 
agentai tą melą kartoja.

Šį kartą laisvajame pa
saulyje tas melas pasirodė 
su trumpomis kojomis. Čia 
tik pirkti judošiai ir bolše-

rikoj.
Valstybės departamentas

ta kartoti, o kiti žmonės ži
no, kur yra tiesa.

Bet rusų pavergtuose
tą notą skaitė, skaitė ir nu- kra, kur bolševikiškas— X"» 1 r f, I F t f T , 1 T M— I

melas yra vienintelė “tie
sa,” ten Maskvos propa

tarė nieko neatsakyti į to-1
kią “juokingą ir vaikišką” 
diplomatinę notą. Stalino 
protestas paliks be atsaky
mo.

Bet Maskvai reikia kaip 
nors pasiteisinti prieš ryti
nės Vokietijos gyventojus 
dėl bulvių neužderėjimo. 
Negi sakysi, kad bulvės ne
užderėjo dėlto, kad trąšų 
mažai, kad nėra priemonių 
kovoti su augalų kenkėjais.

.Ne, taip aiškintis butų per 
i daug buržuiškai, o todėl 
Į Maskvos ponai pagavo už 
pigų ūsų Colorados vabalą 
su imperialistinaiis apeti
tais ir įdėjo tą ėdrų sutvė
rimą į diplomatinę notą, 
kad ateinančios gentkartės 
žinotų, kokie šlapjurgiai 
Maskvoje viešpatavo. 

xI
Ar Bu* Karas?

0 Kaip su Kraštais Anapus Užtvaros? Visuose pokalbiuose šian
dien tik ir girdima klausi

WASHINGTON, D. C. kušiam pasauliui, kad, be!”135’ 3^ bus karas? Atsa- 
(LAIC).—Suvienytoji Len-; dolerių ir bombų, mes te- kymo čia mekas nežino. At 
kiškoji Spauda Amerikoje beturime idealus ir teisin-
pasiuntė viešą laišką vals- gurno, laisvės ir dorovės 
tybės sekretoriui. tradicijas.”

Tarp kitko

Susirinko b o 1 ševikiniai Tavo sūnūs partizanas, a? Tu 
viršininkai ir aptarė, kaip Jiems i mišką maistą nešioji, 
nuo darbininku devynius.3™"*• , .
kailius nulupti. Kų tie įonai! "P“ b°icai'.

. - ht - *•• • rankose sustojo prie komisaro,nutare Laisve sarmat.jas. KomisanL, iiu4™, 
rašyti Tame susinnkme: Bri<l» KHori
nei fabrikų darbininkų nei>AnUnaitis ir tu> ir tu,—rodi- 
unijų atstovų, žinoma nebu- nėjo pirštu į žmones,—skorej, 
vo. Mat sovietiškose unijose tuoj į Selsovietą! Nemėgink 
sėdi komunistų partijos pa- bėgt!...” 
statytieji viršininkai, tad tie “Penkiolika vyrų su pelydo- 
viršininkai ir padeda sovie-Įvais dinff° Selsovieto duryse, 
tų diktatūrai išnaudoti dar- Komisaras dar kartą žvilgterė- 
bininkus. !j0 > Popierius.”

rašoma: “Iš 
tamstos šaunaus expose su
sidarome gana aiškų Euro-i ______
pos būklės vaizdą. . . . Nei Spauda praneša, kad 
žodžiu neužsimenama apie Princetono Universiteto 
kraštus anapus Geležinės profesorius Harold H. Ben- 
Uždangos, jokio vilties der, sulaukęs 68 metų am- 
spindulio, jokio padrąsini žiaus. pasitraukė Į pensiją, 
mo žodžio, tarytum musų Princetono Universitete jis 
užsienių politika butų rys- dirbo jau nuo 1909 metų ir 
kiai nurašiusi Lenkiją ir buvo indo-germanų filologi 
Čeėhoslovakiją, Rumuniją, jos dėstytojas ir tarptauti 
Vengnją, Lietuvą ir Latviją tniai žinomas etimologijos 
bei kitus kraštus kaip pra-j specialistas, o, be to, dar 
rastas pozicijas musų poli- buvo žinomas kaipo amato- 
tinėse kalkuliacijose. Bet- rius kriminologas, daug pa 
gi dešimtys milionų paverg 
tų žmonių, kurie klausosi 
Amerikos balso . . . taipgi 
klausosi tamstos pranešimo

PROF. H. H. BENDER

gelbėjęs valstijos policijai 
aiškinant žmogžudystes. 

Kaipo vyriausias Web-

KOLON1ZACIJA Nauji Leidiniai

tautai, bet neišgirdo save s^er s New International 
minint” iDictionary etimologistas jis

“Todėl me? drįstame tam-,praleido aštuoneris metus 
stos viešai paklausti: O:Prie to žodyno bebandyda- 
kaip mi kraštai* anapu* Ge- įmas nustatyti 550,000 žo 

Uždangos? Jokios i džių kilmę.
jiems vilties? Ar jie nieko* Lietuviams jis dar įdo
mumą nereiškia šiandien n imus jr tuo, Kad 1925 metais 
ateityje. Ar mes juos_turi- per paskaitą Princetono 
me ar neturime dėmesy— • Universitete jis iškėlė teori- 
jeigu kiltų trečias pasauli-.^ kad senoVės lietuvių kal- 
niskaras. JU potencia buvo kaip tik ta kalba,

Tame pat “Laisvės” nu
mery rašoma apie veterina
rijos darbuotojų pasitarimą 
Vilniuje ir, pamanykite, tie 
darbuotojai buvo palink
sminti, kad:
“Kauno apskrityje sukuria
ma pirmoje Lietuvos tarybi
nių ūkių veterinarijos-bakte- 
riologijos laboratorija. Dide
lę pagalbą teikia sąjunginė 
ministerija. Jč atsiunčia dirb
ti musų respublikoje 10 vete
rinarijos gydytojų ir 50 ve
terinarijos technikų.”

Visai nesenai bolševikinė 
spauda gyrėsi įsteigtomis

Išėjo “Skautų

Spaudoje pasirodė lietu
viškam jaunimui ir skau
tams skiriamo žurnalo 
“Skautų Aidas” trečiasis 
numeris. Nors ir sunkiomis 
sąlygomis leidžiamas, bet 
vykęs tiek savo išore, tiek 
ir savo turiniu.

Tėvams patariama “S. 
A.” savo vaikams užprenu
meruoti. Leidžia leidykla 
Rūta, Box 78, Rodnėy, 
O n t., Canada. Dar gauna
mi ir pirmieji numeriai, 
kaina —$2 metama.

K.

r Nr. 3

linis prisidėjimas yra ma
žesnės vertės nei numato
mas prisidėjimas milionų iį"a]bu. 
nacių jaunuolių Vokietijo
je arba buvusių SS vyrų?”

iš kurios šiandien yra kilu
sios visa eilė moderniųjų

G. K.

Nurodžius. Kad Jaltos su
sitarimai yra visų blogybių Į MARSHALLO PLANO 
šaltinis, laiškas ragina “pri-; IŠLAIDOS 1950 METAIS 
sipažinti" suklydus Jaltoje
ir “daryti ką nors.” “Už
mirštas žmogus gatvėje jau 
žino, kad d<.'.erinė užtvara 
nenukels ir nepavaduos 
Geležinės Užtvaros. Netgi 
H-bomba negalėtų to pada
ryti. Betgi naujas pasiti
kėjimas Amerikos idealiz
mu gali tą padaryti ir pada
rys, jeigu mes įrodysime li-

Marshallo plano vykdy
mui praėjusiais metais, iki 
liepos 1 d., buvo išleista 
$3,592,000,000, arba 30% 
mažiau, negu užpereitais 
metais. Iš skirtų lėšų dau
giausiai pagalbos gavo An
glija—$984,494,000, Pran
cūzija—$696,919,000, Itali
ja—$390,837,000.

ganda gali kai ką ir suklai
dinti. Todėl ir Vakarams 
kyla būtinas reikalas mesti 
į tiesos skleidimą daugiau 
jėgų ir nebesigailėti dolerių 
tiesai skleisti, bent tiek tų 
dolerių mesti, kiek Maskva 
meta melui garsinti.

x
Korėjoj ir Namuose

Korėjoj musų jauni vyrai 
žūsta už laisvę ir už Ameri
kos saugumą. Gen. MacAr- 
thuro štabo pranešimas pra
eitą šeštadienį skelbė, kad 
jau 249 musų jauni vyrai 
yra karo “casualties,” tame 
skaičiuje 192 “dingusių.” 
Dalis dingusių gal grįš į sa
vo dalis, kiti bus patekę į 
nelaisvę. Karo aukų skai
čius Korėjos mūšiuose eis 
didyn, kai sutrauktos jėgos 
bandys išblaškyti šiaurinės 
Korėjos gerai ginkluotas ir 
rusų remiamas jėgas.

sakymas yra Maskvoje, 
kaip Maskvos diktatoriai 
jaučia ir vertina padėtį.

Rusijos valdovai senai 
jau skelbia, kad karas su 

imperialistinėmis” valsty
bėmis yra neišvengiamas. 
Jie taip mano, kalba ir ka
rui ruošiasi. Jei Maskvos 
diktatoriai mano, kad jie 
šiuo tarpu yra stipresni, jie 
mesis į kruviną avantiūrą. 
Bet jei pas juos dar yra 
sveikos nuovokos, jie gerai 
apsisvarstys, pirmu negu 
pradės imtynes, kuriose jų 
žlugimas butų tikras.

Maskvos diktatoriai auk
ščiau visų kitų “idealų” sta 
to savęs išlaikymą. Išlai
kyti valdžią yra jų vyriau
sias tikslas. Dėl valdžios 
išlaikymo jie darys visokias 
judošystes, nusižemins, 
veidmainiaus, meluos, o ki
lus karui, kariaus visomis 
jėgomis. Kadangi karas su 
Amerika reikštų jų diktatū
ros galą, tai, reikia manyti, 
kad Maskvos ponai į karą 
nesimes, bet “bandys gink
lus” Korėjoj, gal bandys 
kokią nors provokaciją Bal 
kanuose, Irane, ar kur ki
tur, bet patys stengsis savo 
kailiuką išlaikyti sveiką. 

x
Gero* Akys

Birželio 25 d. auštant 
šiaurinės Korėjos armija, su 
tankais, orlaiviais ir kanuo- 
lėmis pradėjo pulti pietinės 
Korėjos teritoriją. Puoli
mas buvo gerai paruoštas, 
kariuomenė iš anksto su
koncentruota

Tą užpuolimą nustatė ne
abejojami liudininkai, tar 
pe kurių buvo ir Jungtinių 
Tautų specialinė komisija, 
kuri buvo pasiųsta į Korėją 
daboti tame krašte tvarkos.

Bet Maskvos diktatoriai
ir visi jos pakalikai šaukia, vergiją.

Žinios apie karo aukas 
Korėjoj neša liūdesį ir šird
gėlą į šeimas. Bet kiekvie
nas amerikietis žino, už ką 
tie jauni vyrai žųsta. Tuo 
tarpu Amerikoje per šių 
metų Liepos Ketvirtosios 
šventę keliuose ir kitokiose 
nelaimėse žuvo 800 žmonių 
ir virš 30,000 buvo sužeisti 
nežinia vardan ko.

Tie tūkstančiai sužalotų 
ir šimtai žuvusių keliuose 
yra aukos girto važiavimo, 
aukos neatsargaus važiavi
mo, aukos noro pasirodyti 
ir tik išimtinais atsitikimais 
aukos tikrai nelaimingų, ne
išvengiamų nelaimių. Tai 
aukos, kurių galima išveng
ti, o todėl bereikalingos au
kos.

x
Indijos Sprendimą*

600 milionų žmonių Azi
joje po antro pasaulinio ka
ro atgavo politinę nepri
klausomybę. Žymiausią vie
tą tų išsivadavusių tautų 
tarpe užima Indija su 300 
milionų žmonių. Po Kini
jos praradimo Azijoj Indi
ja pasidarė laisvosios Azi
jos kertinis akmuo.

Visas pasaulis nekantriai 
laukė Indijos apsisprendi- 
Korejos konflikte. Jei In
dija butų pasisakiusi už ne
utralumą, Korėjos konflik
tas butų išsigimęs į rasių 
kovą, į baltųjų karą prieš 
geltonuosius. Indijos pasi
sakymas už sudraudimą Ko
rėjos agresorių tą karą pa
vertė į laisvės karą prieš to
talitarinę vergiją. Indija 
atėmė iš bolševikų stipriau
sią jų propagandos kozirį ir 
jos aiškus pasisakymas 
nuskambėjo po visą pasau
lį, kaipo šūkis laisviems 
žmonėms, be skirtumo ra
sės, jungtis į bendrą kovą 
prieš totalitarinę Maskvos

~J. D.

k
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KAS SKAITO, RAflO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NBPBUUA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Nauja Brooklyne

Bis»bminltai Piknikavo, o apie Lietuvą, naujieji vir-j 
Lietuviai Piketavo ipančiomis iš susijaudinimo'

LitfDOS 2 d IuP°mis "«ado žodži¥, kadį
d. Klasctaus tnimpai pasakyti vi-

aspethe buvo meti- t begalybę žiaurybių ii i
uis vasarinis bene jau pas- atve^ ^vikiškos tir;ni. 
kutinu btmbtnmkų p»km !>g 
kas Laisvei doleriams vi- A, . . .. .,
lieti ir vargams lietuviams' '
mulkinti. Nors piknikas bu-1 1 P™* atse-todavo nę-j 
vo bimbiškai Picinis, bet J8“*?* s*an.«T|
si kartą aplinka ir visa kita f , - ? jl
buvo kitoniška, negu kita- l . į* v r '
dos. Ilgame ŠaHgatvyje *“?’’,?* ‘“7° <"**. k*ll° 
prie Klasčiaus darto vaS ?y?lu°V ta,T> dvejų piketuo
tojo dviem eilėm gausus °« e,Il«: "s ,varta‘ > .dar’
skaičius Diketuotoiu su auk- ą buvo sal^atvw puskely- 
.K4K1US piKetUOtOjų SU aUK - nn_
štai pakeltais plakatais ir;
atitinkamais juose Įrašais, 
pasmerkiančiais bolševizmo 
agentus, “progresyviuosius” 
bimbininkus. Iš visų iškel
tų plakatų išsiskyrė ypatin
go dėmesio vertas žmogžu
diškojo vergų generalissimo 
Stalino atvaizdas. Stalinas, 
piautuvu pasigrobęs Lietu
vą, iškėlęs kūjį taiko j Lie
tuvos galvą. Toks pat, tik
tai patrigubinto didumo, 
Stalinas pastatytas ant že
mės prie vartų j pikniko 
daržą, kad kiekvienas įei
nąs į daržą svečias turėtų 
būtiną progą ir pareigą nu
silenkdamas pagerbti gene- 
ralissimą. Čia pat į pikni
ką atvykstantiems jauni vy
rukai dalino atspausdintus 
lapelius su klausimu: “Kur 
eini?” Lapeliuose be kita 
ko pasakyta: “Per pasta
ruosius 10 metų komunistai 
išžudė musų tėvynėje arba 
išvarė mirčiai į vergų darbo 
stovyklas virš pusės miliono 
lietuvių. Kada visi dori 
Amerikos lietuviai nesenai 
su didžiu liūdesiu minėjo 
birželio 14-15 baisiąsias 
dienas, komunistų ‘Laisvė’ 
vadino tą lietuvių tautos 
tragediją ‘džiaugsmo dieno
mis.’ Argi doras lietuvis 
gali eiti su jais piknikauti 
ir kartu su jais džiaugtis 
musų brolių kančiomis ir 
krauju? Ar dar kam ne
aišku, kad ‘Laisvės’ komu
nistai yra lietuvių tautos iš
davikai ir jos budelių tar
nai? Ar tu nori būti šian
dien čia Stalino agentų sve
čias, kada Korėjos laukuose 
žūsta Amerikos sūnus kovo
je su Stalino samdiniais? 
Kur tu, brolau, komunistų 
apmulkintas lietuvi, tada 
atsidursi? Kas eina šian
dien per šiuos vartus, grei
tai žiūrės per spygliuotus 
dratus!”

Čia bimbininkams no 
romis ar nenoromis teko nu
simauti savo kaukes ir pa
rodyti bolševikišką drąsą: 
negi grįši, pasiėmęs iš na
mų dešrą su agurkais ir bu
telį “macnios.” Įsivyravo 
moterų drąsa ir vytų apdai
rumas. Išskirtinai pasižy
mėjo sunkaus svorio . puoš
nios bimbininkų “leidės,” 
negalėjusios suvaldyti savo 
nepraustų bumų, gali būti, 
labiausiai dėl to, kad jų vy
reliai yra įmerkę savo uo
degas į “Laisvės” namų Še
rus—reikėjo gelbėti bevil
tišką šėrą nors dešra su 
agurku. Lengvesniojo svo
rio, liestosios bei kukliosios 

leidės” elgėsi kitaip—su
sirūpinusios ir nusiminusios 
ėjo paskui savo vyrus. Vie
na liestųjų “leidžiu” jau sa
vo vyro už rankovės veda- 
ma į daržą, griežtai užsi
spyrė pro vartus nesekti. 
Buvo nelemtas momentas: 
vyras tempia, o žmonelė 
spiriasi. Nežinia kuo butų 
pasibaigusi ši staigi šeimy
niška nesantaika, jei čia pat

PREZIDENTO KARO PATARĖJAI BALTAJAME NAME

Prezidento Trumano kariški patarėjai, ginkluotųjų musų šalies pajėgų viriinimk^i, 
apleidžia Bailųjį Namų po pasitarimų su prezidentu dėi priemonių, kokių tenka imtis 
šalies saugumui ir Korėjos pergalei užtikriiti. Paveiksle matosi (iš kairės į dešinę); 
generolas Hoyt S. Vandenberg, karo aviacijos vadas; Francis Matthens, kare laivyno 
sekretorius; Thomas Finette, karo aviacijo; sekretorius; ^en. J. Lawton Cotlins, ar
mijos vadas; armijos sekretorius Frank Pa re ir admirolas Forrest P. Sherman, karo 
laivyno vadas.

Kas Girdėt Chicagoje
Apie Didelius Darbu* ir 
Veikimu*

Prieš apie metus laiko 
, vienas iš daugelio naujųjų 
ateivių privatiškame susi
rinkime kritikavo Chicagos 
ir apskritai visą senąją 

1 Amerikos lietuvių kartą. 
Nurodinėjo, kad nežiūrint į 
musų nemenką skaičių visgi 
nieko didingo nesame sukū
rę, nei nuveikę. Girdi, esa- 
me susiskaldę į daugybes 
smulkių organizacijų, biz
nieriai vis menki, parengi
mai nedideli. Girdi, nesa
me įpratę sujungtomis jė
gomis sukurti dideles orga
nizacijas, įsteigti stambius 
biznius, suruošti didingus 
parengimus.

Tokia kritika niekas iš se
nesniųjų neįsižeidė. Bet žš- 
drįsome tam kritikui išreik
šti kontr-kritiką. Jam pri
minėm, kad perstaigiai iš- 

!eini su kritika. Nurodėm,
išeidavo iš daržo į čia bu-. HARTFORD, CONN. tams ir skautėms už tokį k»d kritikuoja pirm negu
vusių lietuvių burius, kad --------- gražų ir įdomų pasirodymą. įsižiūrėjo J tai, kas nuveik
“pamokyti.” Vargeli ma-SLA 1-24 Kuopo* Piknikas Taipgi ačiuoja visoms mo- *a-. Priminėm, kad daug jo 
no, koks protelis ir protelio! Pavyko Gerai terims darbininkėms ir vi- kritikos žodžių buvo šūviai
vargelis! štai vienas tokių. „ siems vyrams, kurie sunkiai■F’ro Priminėm apie
Maikio Tėvo stuomens ir . bircell° 25 d. SLA 124 dirbo per dieną lš tai, kiek daug sujungto dar-
budo “gvardijonų,” rodyda- ku.opa tuTrej0 sav(L meUnj to sunkaus darbo atliks ir **>> kiek auk^ reikėjo tam, 
mas į piketuotojų eiles, ge- piknl.^ Lietuvių Diaugijų glažaus pelno kuopai. jkad sukurti parapijas, is- 
neroliškai taria • " |Sąryšio parke, East Hart- " įstatyti bažnytinius pasta-

Iford. Oras pasitaikė labai Žonių atsilankė gana gra- j tus, vienuolynus, ligoninę, 
Tai Hitlerio gvardija! [gražus, tai ir žmonių atsi- žus būrys, bet butų atsilan- j prieglaudos didžiulį namą,

—Ne, ne Hitlerio čia lankė pusėtinai. Kadangi kę dar daugiau, jei Janus Dariaus-Girėno centrą, dve-
gvardija,—paaiškina šalia parkas labai gražiai atrodo, kevičius per savo radio pro-
stovjs senas amerikietis.—o tai žmonės irgi jaučias,į Ja gramą butų pagarsinęs 
Stalino. Žiūrėk gi, ne Hit- bai gerame upe. Jaunesni skautus, kaip buvo prašyta 
lerį, o Staliną aukštai iškė- šoko prie lietuviškos muzi- pagarsinti.
lę neša. į kos, kiti, sugulę paunksmy-; D .. . , , . , ,

Kitas vėl, jau susenęs,'je ant žolfe, dalinosi Savo'k.Ren^al drįm! f“1:
bimbinmkas įsikarščiavęs įspūdžiais iš praetięs, o dar per, ra<J10.tun d™tl 
rėžia“ _ _x_i.fi.. v__ _. ••• skelbimo tekstą ir neatside-kiti prie stalų ir baro vaiši-1

—Bėgau nuo caro, sun-;nosi šaltais gėrimais ir lie-p1 ant pl*8^°
stovėjęs policininkas nebu-j kiai čia dirbau, kovojau tuviškas daineles dainavo 
tų bylą labai išmintingai iš-',unijose ir į Lietuvą jau ne-| tos die.|
sprendęs: ramiai atskyrė grįšiu utėlių šerti. 'nos programa prasidėjo T LAWRENCE, MASS.vyro ranką ir pasiuntė eiti, _Teisybę kad j.vaL vakare. £ar nesenai I
pro vartus, jei jau jo toks t įe(_UVą jau nebegrįši ir atvykę iš Euroiios lietuviai!Pranešimas Moterų 
yra noras, o žmonele pasih-Į^andien čja atėjai j pikni- skautai, vaikinai ir mervi Klubo Narėm* 
ko ?z, .Val1U; uSUeJU-S1Vlk* kad atiduotum paskuti-'nos, po vadovyste jų vado
daržą bimbininkų savijauta 
buvo nepavydėtina: ant re
to kurio stalo buvo pusiau 
atskleisti užkandžiai — ne 
užkandžiauti, bet parodai; 
prie stalų sėdėjo 2-3 leidės 
be vyrų. Vyrai, suėję į 
kiek didesnį buri, neilgai 
trukę išsiskirstydavo, nosis 
nukirę goglinėdavo iš vie
tos į vietą, nuolatos žvelg
dami į piketuotojų eiles 
anapus daržo tvoros. Visa 
tatai buvo jau ne piknikas 
su garsiai skambančiomis 
lietuviškomis dainomis ir 
brolių-seseru šnektomis— 
tatai jau buvo panašu į pa
siruošimą “Laisvės” tėvo 
bei mokytojo Stalino laido
tuvėms. Vienas kitas bim- 
bininkas, negalėdamas pa
kelti stalininių laidotuvių

nę almužną Stalino žiur
kėms,—atsiliepiama iš bū
rio.

Dar kitas “Laisvės” kan- 
tičkų sumulkintas vargšelis 
mėgina atpasakoti jau prieš 
du metus Vokietijos tremti
nių stovyklose platintam 
x>lševikų “Tėvynės Balse” 
išspausdintą laišką, kuri šis 
Bimbos vargšelis, buk, prieš 
tris dienas gavęs iš savo gi
minės iš Lietuvos. Esą, jo 
giminė buvo vargingas ma
žažemis, bet valdžia dabar 
pridėjo žemės ir dabar la
bai gerai ir turtingai gyve
nąs ; sūnūs jo dabar esąs

K. Jurkevičiaus, sukurė lau
žą (ugnį) ir išpildė labai 
įdomią programą, šv. Jono 
nakties, iš lietuvių senovės 
gyvenimo vaizdelius. Prel. 
J. Ambotas, lietuvių para
pijos klebonas, pasveikino 
skautus ir paaiškino tos vi
sos programos reikšmę. Vė
liau skautai pradėjo savo 
programą. Visi susėdę apie 
ugnį padainavo kelias lietu
vių liaudies daineles, pas 
kui perstatė kelis juokingus 
vaizdelius iš lietuvių praei
ties gyvenimo—lietuviškų 
ponų ir mužikų, čigonišką 
šokį ir padainavo linksmuAntroje gatvės puseje 

buriavosi atvykstantieji pne 
piketo prisidėti ir protestui 
pareikšti senieji ir naujieji 
lietuviai. Jų veiduose buvo 
žymus susijaudinimas—se
nųjų klausimai, o naujųjų ruošos, ar atsiminęs į savo 
troškimas pasiguosti, protes- sukempėjusią galvelę įstri- 
tuoti. Senieji klausinėjo gūsį “Laisvės” kvailą melą,

kolektyvo mašinistas, o dainų. Baigiant programa
duktė busianti mokytoja. ------- ’ ’ -
Vis dėlto vargšas “kantič-
kų” posmuose suklupo. Kai 
buvo paaiškinta, kad ko-

Pranešame visoms L. P. 
Moterų Klubo narėms, kad 
yra nutarta turėti klubo iš
važiavimas i Salisbury 
Beac-h, liepos (July) 30, pa
skutinį šio mėnesio sekma
dieni. o, jei oras butų blo
gas, tai pirmą sekmadienį 
rugpiučio mėnesio (6 d.). 
Komisija yra išrinkta iš šių 
narių: Stella Balažentienė, 
Ona Milienė ir Tofilė Šim- 
konienė.

Komisija prašo visų na
rių, kad paduotumet savo 
vardus ir kartu mokesnį. 
Pasiteiravus dėl busų kai
nų nustatyta kaina važiavi
mo i abu galu $1.25 nuo as-

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- 
tuvėn, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

lektyvas yra kolchozas, į 
kurį visi žemės savininkai 
yra suvaromi ir paverčiami 
Stalino kumečiais, nevykęs 
Laisvės” mokinys galuti

nai sumišo ir nuskubėjo į 
daržą.

Kai priartėjo penkta va
landa, piketavimas buvo 
pabaigtas. Daugumas prie 
daržo buvusių lietuvių ant 
pakilios vietos suėjo į būrį, 
iš kurio išsiskyrė kalbėtojų, 
dėkojusių susirinkusiems, o 
ypatingai seniesiems Ame
rikos lietuviams, atvyku
siems protestuoti ir pa
smerki Lietuvos žudikų 
agentus ir Amerikos laisvės 
priešus.

Korespondentą*.

. . , - • men?. Gali užsirašyti ir ne-
tel’ rankomis1 susl* narės, kurios nori dalyvauti

& .ugnk sudą»na; mupu išvažiavime. Seniau
Hnnnt ų a'™*' narėms išvažiavimas buda-kmant su dienos sviesa n n , . • • tik rašaliniaileidžiantis saulutei. Vaiz-10 dykal-,r • Pasa!,’?laI
das buvo labai įdomus, nes 
kaip tik tuo kart saulutė 
pradėjo slėptis už Connec 
ticut upės krantų, o jos 
spinduliai, atsimušę į upę. 
apšvietė didesnius medžius 
ir visą parką. Saulė su ta 
skautų melodija labai paį
vairino visą vaizdelį. Kiek 
teko girdėti, tai ne tik lietu
viai, bet ir svetimtaučiai da
lyvavę, kad ir nesuprato lie
tuviškų žodžių, visi sakė. 
kad tokia programa tikrai 
pakelia žmonių ūpą ir labai 
paįvairino pikniką.

užsimokėdavo, bet dabar 
nutarta, kad visos užsimo
kėtų po $1.25.

Išvažiavime turėsime ge
rą laiką, smagiai praleisime 
dieną, kaip ir seniau, prie 
marių kranto, prie suraus 
vandenėlio. Važiuosim, dai
nuosim ir visos linksmos 
busim.

Užsirašyti galima pas ko
misijos nares, arba pas L. 
p. Klubo dženitorių, 41 
Berkeley St. Laikas užsira
šyti iki 23 d. liepos.

Jei iki paskirto laiko ne
užsirašys 40 dalyvių, tai iš-

Kuo
pos valdyba ir rengėjai d ė 
kojo prel. J. Ambotui už jo važiavimas neįvyks, 
prakalbą, skautų vadui K Visas užprašome. 
Jurkevičiui ir visiems skau ' Komisija

katalikiško palaidojimo. Iki 
šiol ekskomuniką užsitrauk
davo tik tas, kurks imdavo 
divorsą. Sakysime, jei vy
ras ima nuo moters divorsą, 
tai tik vyras tebūdavo iš ti
kinčiųjų išbraukiamas. Da
bar, jei prieš civilinį teisiną 
divorso klausimas nebus na
grinėtas vyskupijos teismo, 
abu užsitrauks ekskomuni
ką.

Pašaliečiui kyla klausi
mas: kodėl į vyskupijos 
kanceliariją šaukiami tik 
moterystėje nusikaltusieji? 
Juk Kristus draudė ne vien 
divorsus, o ir turtų krovi
mą. Kodėl nešaukiami į 
vyskupo kanceliariją tie, 
kurie turtus krauja? Kodėl 
nešaukiami aiškintis kuni
gai, kai jie ima pinigus už 
mišias, krikštus, šliubus, lai
dotuves? Juk Kristus įsa
kė: dykai gavote, dykai ir 
dalinkite. Laisvamanis.

GARDNEK, MASS.

jas kapines. Ar be darbo 
Chicagoj įsikūrė spaudos 
centrai ir iš savaitraščių iš
sivystė du dienraščiai? Nu
rodėme į šauniai išbujoju
sias finansines organizaci-Į 
jas—taupymo ir skolinimo 
bendroves. Kad šalia smul
kių organizacijų turime du 
Susivienijimu.

Taip buvo pasikalbėta 
prieš apie metus laiko. O 
panašių pasikalbėjimų ir 
panašių kritikų ir kontr- 
kritikų yra buvę ir daugiau. 
Dabar Chicagoj, o kartu ir 
visoj Amerikoj, jau kitas 
vaizdas ir kitos pažiūros. 
Esame turėję tokių parengi 
mų, kurių niekas nei sapne 
nepalaikys menkais. Tai 
buvo Vasario šešioliktosios 
minėjimas ir čiurlionies 
Ansamblio koncertas.

Kazimieriečių naujosios 
akademijos pamatai jau ka
sami. Jau visi gali matyti, 
kad naujieji rūmai bus tik
rai didingi. Atsieis, kaip jau 
buvo rašyta, apie pustrečio 
miliono dolerių.

Marijonai ruošiasi sukirs
ti kazimierietes ir pasista
tyti rumus už tris milionus 
dolerių.

Taigi dėl didelių užsimo
jimų stokos kritikos negali 
butj. Tik gali būti kritika 
dėl t’4 užsimojimų tikslumo.

Šios vasaros sezono didy 
sis parengimas tai “Margu
čio” festivalinis piknikas 
liepos 23 d. Riverview Par
ke. Piknikas jungiamas su 
paminėjimu sukaktuvių kai 
Amerika pripažino Lietuvą 
de jure. O tai ivyko liepos 
27, 1922.
Nauja* Parėdymą*
Divonų Reikale

Chicagos archidiocezijos 
bažnyčiose paskelbtas nau
jas parėdymas divorsų rei
kale. Nuo dabar visi kata 
likai, kurie skiriasi arba di- 
vorsuojąsi be vyskupo ži
nios, užsitraukia ekskomu
niką. Tokie negali eiti prie 
sakramentų ir negali gauti

Vėl
Lietuviika Daina

Prieš keletą metų Gard- 
nere veikė mišrus choras 
vadovaujamas Jurgio Sta
čioko. Chorą sudarė dau
giausiai Amerikoj augęs 
jaunimas ir senieji ateiviai, 
mėgstą lietuviškąjį dainos 
meną. Tačiau, prasidėjus 
antrajam pasauliniam karui 
ir vyrams išėjus į kariuome
nę, choro veikimas buvo su
stojęs ir lietuviška daina 
buvo nutilusi šiame Naujo
sios Anglijos kampelyje. 
Paskutiniu laiku, vis dau
giau ir daugiau atvykstant 
naujų lietuvių į JAV ir se
niesiems choristams pano
rus vėl garsinti lietuvių su
tartinę naujojoj tėvynėj, ki
lo mintis atgaivinti Aušros 
Chorą. Choro atgaivinimui 
daugiausiai pasidarbavo V. 
ir A. Nakučiai, B. ir A. Juš
kos, P. Baltusznik, P. Mu
levičius, V. Tomkunaitė ir 
J. Vaičaitis. Dabar, kad ir 
nelabai skaitlingas (apie 30 
asmenų) choras veikia ga
na gerai, darydamas kas sa
vaitė repeticijas ir ruošda
masis viešajam pasirody
mui. Chorui vadovauja mu
zikas Vladas Adomavičius.

Su kokiais sunkumais su
siduria choras, atlikdamas 
šį kulturinį darbą, galima 
spręsti iš to, kad jis neturi 
salės repeticijoms ir privalo 
nuomoti suomių svetainę, 
mokėdamas už ją po tris 
dolerius už vakarą; maža 
to, chorvedis gyvena Athol, 
Mass., tai po kiekvienos re
peticijos jį reikia nugabenti 
į namus. Tačiau choristų 
pasišventimas ir entuziaz
mas nugali ir šį sunkumą. 
Šį paskutinį sunkumą nuga
lėti padeda daugiausiai A. 
Nakutis ir B. ir A. Juškos, 
nuveždami chorvedį į At- 
hoUį.

Choras norėdamas, kad 
lietuviškąją dainą išgirstų 
plačioji visuomenė, o kar-
tu ir sukelti lėšų choro išsi
laikymui, liepos (July) 15 
ir 16 dienomis rengia didelį 
pikniką lietuvių vasarvietė 
je, West Broadvray, Gard- 
nere. Choras koncertuos 
sekmadienį po pietų. Kas 
brangina lietuviškąją kultū
rą, kas mėgsta dainos me
ną, visi atsilankykite į šį 

'<pikniką. —J« V.

_x_i.fi
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—Elau, vaike, ar girdėjai painiausiai buvo pastebėtas
naujieną? viršutinės Missouri upės

vo mušti. Aš jam sakau 
nesijuok besteri, Karejoj 
dar negalas, dar tavo bul- 
šiukai gaus taip į kailį, kad 
čyps, kaip pypliai kepami.

—Tėas visai teisingai sa
kai, Korėjoj dar ne galas, 
o tik pradžia ir po savaitės 
kitos bolševikai nebesij
uoks. O dabar, tėve, dėl tų 
bolševikų juokų reikia pa
sakyti, kad tik išgamos ir 
išdavikai juokiasi ir džiau

giasi, kad musų kareiviai ginklų. Įtempta padėtis 
miršta Korėjoj. Į Europoj ir Azijoj reikalau-

—Well, vaike, aš su ta-ja skubiau apginkluoti mu- 
vim visai soglasnas ir tu sų sąjungininkus. Nutęsi- 
man turi atiduoti kreditą,'mas apsiginklavimo planų 
kad aš pirmas pasiūliau vi-į iki 1952 ar 1953 metų, ka
sus bulšius sudėti į kiaurą da buvo laukiama, jog ru-
šipą ir pasiųsti į marias pyp 
lių gaudyti.

sai “bus pasiruošę,” dabar 
atrodo pasenęs, nes ginklų

Nesvarbu, ką tėvas siu- reikia tuoj pat. Dėlto gink
lų gamyba turi būti pagrei
tinta, o sąryšyje su tuo rei
kia atstatyti ir ūkio kontro
lę, kad ginklų gamybai rei
kalingos žaliavos nebūtų 
naudojamos kitiems reika
lams. Todėl yra būtinas 
reikalas įvesti ūkio kontro- 

Amerikos karo jėgos jau j mos pajėgas iš Japonijos, lę, o kad kainos nebūtų ke- 
kaujasi Korėjos laukuose su Kad nepalikus Japonijos be liamos, teks vėliau įvesti vėl 

okupacinės armijos, tenka ir kainų kontrolę, kaip ka-

lei. Geriau eikim į pajūri. 
—Okei, vaike, marš i pa

jūrį.

Korėjos Pamoka

totalitarinės Sovietų impe
rijos karo pajėgomis. Tei- 

! siniai Amerika nekariauja, 
bet tik vykdo “policijos ak

aciją.” Jungtinių Tautų or
ganizacijos pavestą ir ben
drai su kitais Jungtinių 
Tautų organizacijos nariais,

iš pačios Amerikos siųsti 
karo pajėgas į Japoniją. Į 
Korėją jau siunčiama iš 
Amerikos viena malinu di
vizija.

Negana to, rusų akcija 
Korėjoj gali būti tiktai pir-

UŽSIENIŲ POLITIKOS VADAI

Valstybės sekretorius Dean Acheson ir nepaprastas pre
zidento patarėjas W. Averell Harriman apleidžia Baltąjį 
Namą po pasitarimų su prezidentu. Užsienių politikos 
vadai sako, kad Amerikos politika yra vieningai atsto
vaujama visos vyriausybės ir kongreso.

pnes banditų boncių, ar- mjejj žingsniai Sovietų šių 
ba prieš siaurinės Korėjos met^ pasimojimuose. Jie 
kanuomenę. Bet kaip tei- gab pukj įr vgj per savo lė- 
siniai tą padėti bevertintu- tjes, Jugoslaviją, arba tie- 
me, faktiška padėtis yra to- §ioginiai gali atakuoti Ira-
ki, kad Maskvos diriguoja- 

Įmos karo jėgos susikirto su 
Amerikos pajėgomis mūšių 

! lauke.
Tiesioginiai santykiai tarp

Amerikos ir Sovietų Sąjun 
gos yra “normalus.’’ Ame-

ną ir Turkiją, kad per tas 
valstybes pasiektų Iraką ir 
užtikrintų aliejaus savo ka
ro mašinai. Reikia būti pa
siruošus VISUR, nes neži
nia, kur rusai toliau mesis 
į kruviną avantiūrą. Pasi
ruošimui reikia sustiprinti

—Gera dieną, tėve, kokią kraščiuose 1824 metais, o 
naujieną tu dabar išgirdai?,vėliau .išsiplatino po visą sjunčia

—Žinai, Maik, susitikau Ameriką. Tas vabalas, pa- . . .. . ---------- ------  ----- -
mano frentą Piteri Zacirką. t prastoj kalboj vadinamas P tarimo arm’^' kuriam tikslui jau
jis man paikė navatną da- bulvių vabalu, yra labai Jur?inlų . Taut’i. .2?™° šaukiama
lyką, sako Stalinas atsiun
tė Trumanui į Vašinktoną 
gromatą ir maldaute mal- kiaušinėlių išsiritusios kir- 
dauja, kad Amerika nemė- mėlaitės maitinasi bulvėmis
vytų nintanv acVvAC ivx acn v w

dos vabalų; 
baisiai tų vabalų bijo ir 
kaip tik pamato, tuoj bėga 
į bušius pasikavoti ir Stali
nas nebegali jų suriktuoti i 
vainą. Ką tu mislini apie 
tą, vaike?

—Aš. tėve, tiek žinau,

oulviu vabalu, yra laoai « j _/• saugai'“ I kariuomenę
kenksmingas fermeriams.1 ? ir . Pa^aryti ita-.600,000 vvrų, kad ginkluo-
nes ėda bulves. Jis ir iš jo I siaunnes Korėjos le-.toge pajėcOse butų auton

. les, kad jie paklausytų zuotas skaičius karių, 2,-

Kulera- ‘ ir kai jų daug kur prisivei 
sako ruskiai šia. jie fermeriams sunai

kina bulves.
—Iz decol. Maike? Tai 

ko ruskiai jo bijo?
—Maskvos vvriausvbė, 

tėve. atsiuntė Amerikai no-! 
tą, kurioje protestuoja prieš 
tai. kad buk tai kokie ame

Jungtinių Tautų tarimo ir 
atstatytų Korėjoj taiką. 
Maskva atsako notomis 
apie “Colorados vabalus” ir 
panašius reikalus ir skaito, 
kad Jungtinių Tautų saugu- 

- imo tarybos tarimas buvęs 
“nelegališkas,” nes rusai ir 
kinų komunistai to tarimo 

‘ • priėmime nedalyvavę. Žo-

005,882.
Bet nesrana nė to. Karo

mūšiai i\ ” r cj’ / j {•oibalaii.

kiek laikraščiuose skaičiau, rikieėiai prisaudę tų vaba-I
ki,” kokie jie ir seniau bu 
vo. Bet santykių neva nor

—Nevermai tavo gazie- 
tas. vaike. Geriau pasakvk.

Ių ir juos išbarstę virš ryti
nės Vokietijos laukų. Ru
sai sako, kad amerikoniškiar negalime mudu įsvaziuo- , , . , , ..., .. . .vabalai dabar naikina votį i busius, pngaudvti tu va-,.>L,b, foecių bulvių laukus ir tobalų čielą pelų maišą ir pa

siųsti Stalinui prezentą? Ot 
butų fonių, vaike, jei Josi
fas Visariįonovičius imtų 
bėgti į bušius nuo tų vaba
lų!

—Tėvas iš visko nori juo
kus krėsti.

—No, Maik, iš Kulerados 
vabalo džioko neiškrėsi, až-L , . , ,
tenka paveizėti į piktą to l°K,?.k''a.lIą n'e.ko

dėl rusai reikalauia. kad 
amerikiečiai tų vabalų dau
giau nebemėtytų Į vokiečių 
laukus ir kad kaltininkai.

mališkumas nenuslepia fak 
to. kad su Korėjos įvykiais 
prasidėjo naujas etapas 
dvejų pasaulio galiūnų— 
Amerikos ir Rusijos—san
tykiuose. Nūn .kalba gink-

kurie tuos vabalus barstė. 0 ne Užgerini
mas. nuo Teherano, Jaltos[butų nubausti.

—O ką Vašinktonas į tą
atsakė, vaike?

—Amerikos vvriausvbė i

i atsakė, tėve. Valstybės sek
retorius sako, kad i tokį 
“juokinga ir vaikišką’’ kai 

nėra

vabalo snukį. į jo aštrius 
nagus ir smailius dantis, 
tuoj praeina noras juoktis, 4;
o to vabalo mundierius,|Linin]a, ,r , , . .
Maike. vra ekzektli toks, De?.t,k Maskvos pusgalviai

’igali manyti, kad Amerika 
bombardavo vokiečių lau
kus su vabalais.

—Aš. vaike, esu soglas
nas. kad Amerika nieko ne- 

Ale aš mislinu, vai
ke. kodėl nepadaryti šposo 
ir nepasiųsti jeroplanus su 
tais vabalais stačiai į Mask-

kuolą, iei bulšiu popiežius^-,.kad V* vabalai suNstu 
__ . i- L. _  bulsiams į kelnes ir juos pa

kaip nacių, rudas su gelto 
nais dryžiais, gal vedlug to 
Stalinas ir bijo to vabalo, 
kad jam primena jo frentą 
Hitlen?

—Ar tėvas esi tą baisųjį a ?a e' 
vabalą matęs?

—Ne. vaike, aš nema
čiau. ale Piteris Zacirka ro-

Stalinas jo bijo. tai tas va
balas turi būti bent slonio 
didumo ir smako baisumo.

—Taigi, tėvas ir vėl kal
bi nieko nežinomas.

—O ką tu žinai, vaike.

gąsdintų?
—Tu. tėve. šiandien ro

dos nebemoki rimtai kalbė
ti.

—Tu, vaike. perdaug
jaunas surimtėjai, todėl su

jei tu toks kvtras kad savojįavim j€ strategij, ka)bė. 
tikrą tėvą. drįsti _kritikuoti visai neea,ima. Aį. Mai.

—Aš.

ir Potsdamo, per šaltąjį ka
rą. dasirito iki karštojo ka- 

jro ir Korėjos laukuose ten
ka jau dėti kraujo auką 
Amerikos saugumui ir lais
vei užtikrinti.

Korėjos karas, arba “po-
fcTattaktti. akcija’.’ ,prieš “bo" 

cių banditų, kaip prezi
dentas Trumanas sako. irgi 
rodo, kad Rusija karui ruo
šėsi ir iš šiaurinės Korėjos 
lėlių sulipdė stiprią, gerai 
ginkluotą armiją, tuo tarpu 
kai Amerika, turėdama gal
voje taiką ir Korėjos vieny
bės atstatymą. Korėjoj pa 
dėjo suorganizuoti, palygi
nus, silpną, daugiau polici
jos akciiai. karp moderniš
kam karui tinkamą armiją. 
Neįvertinimas priešo pajė
gų ir priešo pasiryžimo kau 
tis privedė prie pirmųjų ne
pasisekimų Korėjoj. Pra
džioje ten buvo manoma, 
kad užteks pasiųsti Korėjai 
šiek tiek ginklų ir 10 karo 
orlaivių ir to jau užteks, 
kad rusų lėles sudraudus. 
Vėliau teko mesti Amerikos 
karo lėktuvus ir karo lai
vus “iki 38 paralelės.” Greit 
ir to neužteko, teko karo 
veiksmus iš oro ir iš jurui 
nukelti už 38 paralelės į

r- i i tėVC«L ,žina“' ka(! ke. rokuoiu, kad juo dau- 
Colorados vabalas nėra nei giau su vabalais iš.
dramblio didumo, nei sma gadinsi, tuo mažiau įu be- 
ko baisumo reikg su bombomis mušti

—Na, vaike, gal ne slo
nio, ale jaučio didumo tai —Tėvas jau kalbi apie
tikrai turi būti. karą.

—Ne dramblio ir ne jau- —Tai kad, vaike, visas
čio, tėve. Colorados vaba-svietas kalba apie vainą. Va šiaurinės Korėjos bazes, 
las yra visai mažas pada- dar šiandien man vienas Greit pasirodė, kad ir to 
ras, jis yra apie ketvirtadalį bulšis aiškino ir džiaugėsi, neužtenka ir teko gabenti 
colio didumo, apvalas. Jis kad amerikonai Karejoj ga- į Korėją Amerikos sausu-

ro metu.
Rusijos ūkis tų problemų 

neturi, nes ten pasiiuošimas 
karui visus pokarinius me 
tus buvo pirmutinis bolševi
kų diktatūros rupesnis ir
karo mašinos reikalai ten1_________________________________________________
stovėjo pirmoje vietoje o1 jant gaH puki Jugoglaviją BOSTONIEČIŲ AUKOS 
vartotojų patenkinimas bu- ar Graikij- LIETUVAI VADUOTI
vo paskutinėj vietoj.

Amerika negali miegoti.
Korėjos įvykiai, nors jie Leidus rusams pajungti po „ ?er protesto miltingą bir- 

įvyko netikėtai, nebuvo bet- Maskvos kieta diktatūra ze*10 J® d. So. Bostone, 
gi joki staigmena, nes visi 830 milionų žmonių Euro- Municipal svetainėje, susi- 
pokariniai metai rodė, kad pos Rytuose ir Azijoj, ten- rinkimo dalyviai sudėjo su
einama prie jėgų bandymo, ka pradėti “pavojingai gy- Lietuvos vadavimo rei- 
Rusiška diktatūra karo paiventi” ir kas dieną bei va- balams. Aukavo: 
suuosime neabejojamai pi.* landą atsiminti, kad neto- Sv. Petro parapijos bažnvčio- 
mavo, k^rodo Korėja, arba liese yra priešas, kurs tik je po pamaldų sui-'nkta $59.18; 
ir Vokietija, kur rusai jau tyko patogaus momento SLRKA 94 jaunuolių kuopa 
turi sudarę vokiečių kariuo- pulti. “Business as usual” skyrė pikniko pelno dalį—$15; 
menę iš maždaug 100,000 nebetinka šiam pavojingam P° $1® aukavo—P. Padalskis, 
wm ir bet kuria diena {rali loiVui M. Kazlauskas. Kalekauskas; I.

Končius—$8: J. Andrius—$6.
vyrų ir bet kurią dieną gali laikui, 
ten pakartoti Korėjos avan
tiūrą. Balkanuose rusai ir
gi turi “satelitų” armijas, “Keleivyje” naudinga yra'Budr-V- v- Vakauzas. P. Gruo- 

G. Petrauskienė, ponai 
vaškai. Dabrila. V. Končius, 

vauerytė. Kapočius, Dr. J.
■ Gimbutas. Starinskas. J. Jan
kauskas. V. Grenis. Viščinienė, 
Mališauskienė. Vaičaitis ir J. 
Arlauskas.

Po $3—Girdusmytė, Kulbo- 
kienė. Kriščiukaitis. V. Ašmu- 
levičius. Sriauba ir Kavaliaus- 

! kas.
Po $2—Vžubalis. J. Januš

kevičius. Vasiliauskas. V. A neš
ta. Makaitis. V. Valentas. Ged- 
mintas. K. Vileišis. J. Tumavi- 
čienė. V. Stelmokas. Simonavi- 
čiutė. Budreika. V. Krikščiu
kas. V. Sagauskaitė. Karsokas. 
Braknienė. Dunduraitė. Darbo- 
kas ir Lepšys.

Po $1—Podėlis. Ausėjus. 
Daug-’rutis. Kludžiunas. J. Au
dėnas. J. Audickas. Žilinskienė. 
Gaputis. V. Alseika. Santvaras. 
Martinkienė. Gasiunas. Klimas. 
Gegužienė. Baierčius. Zajen- 
kauskienė. K. Žitkus. A. lau
rutis. J. Kropas. Bričkus. Jaka- 
vonis. Mockus. Vaitkevičius. 
Juodkienė. Blaudžiunas. Norvai
šienė. Svilienė. Bogužas. Kiškis. 
Elskis. Tamošaitis. Januškienė. 
Januškis. Vaičaitis. Venckus. 
Žilinskas, žibikas. M. žirolis. 
Granki. Viskus. žibikas. Ve
nys, Pavarunienė. Varžinskaitė. 
Liutkienė. V. Str’kaitis. Naujo
ms. Norvaišienė. Gorskienė. 
Vilkienė. Sapalis. Rauba. šalna. 
Virbickas. Daumavičius. Bud
rys, S. Kontautas. K. Vasiliaus
kas, ponar Pikeliai. Karoblis, 
Andriunas. \V. I^peskas, Sr’au- 
ba. L. Kazėnas ir Ališauskienė.

Aukotojams ALT Bosto
no skyrius taria širdingą 
ačiū. Už klaidingai užrašy
tas pavardes ir praleistus 
pirmuosius vaidus labai at
siprašome.

Ižd. J. Arlauskas.

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

“Keleivis**
636 East Broadsray 

So. Boston, Mass.

—H. P.
Po $5—S. Ketvirtis, J. Kas.

ro kurios bet kurią dieną, Ru- daryti visokius biznio skel- 
ja gijai oficklisi nedalyvau bimu* ir paiietkoiimus !,va'

ZOS57 v «*7invi7 ” ” ’
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TADFYK skalbiant baltinius
su automatišku ”Weigh-to-Save 

k

Vestindiouse 
' o

Naujas Westinghouse Laundroma- 
tas su ypatinga “Pasverk-Taupyk” 
dury svarstykle ir Vandens Tau
pytoja atima spėliojimą iš skalbi
mo. sutaupo muilą ir vandenį. Tik 
pasverk baltinius durą svarstyklė
se ir nustatyk mašiną ant reikiamo 
kiekio muilo ir vandens. Jusą 
I.aundromatas automatiškai balti* 
nius išskalbia, tris kart velėja, iš
purena iki minkštumo, nusausina 
ir pats užsidaro.

poy only $10.95 down —

99

24 ’269’s
’ DABAR galit pasidžiaugti

ŠVARIU, VĖSIU KEPIMU
Su tuo pigios kainos

Tai naujas, stebėtinai pigus, visiškai 
automatiškas. The 1950 U n i v e r s a 1 
Electric Range yra drūčiai padirbtas 
su porceliano emaliuotu paviršiu. Turi 
taiko ir karščio kontrolę, vienvamzdžius 
taupumo vienetus, septynių kvortą tau
pumo virėją, visi ženklai TeI-a-Switch 
lentoje. Džiaukis vėsiu, greitu, švariu, 
taupiu elektros virimu dabar! '

pa y only $10.95

ASK ABOUT GMBOUS 
At Boston Idison

ELECTRIC RANGE

MffW BANGI
b»209«
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M. BARE1ŠA

Socialdemokrato Laiškas 
Komunistui

VI i lengvai sutiktum, kad hutų
“Liaudies įmesta j šiukšlyną, ją pa-
Liaudie. Demokratų.’ keičiant .‘liaudies demokra-
Tamsta, mielas prieteliau, Paklausyk mano nuo-

tur būt manai turįs prieš vi- širdaus patarimo ir nesku- 
sus Sovietų režimo puolikus bėk- “Liaudies demokrati- 
tokį argumentą, su kuriuo J°s” 01X1 esu kvėpavęs išti- 
gali jiems galvą pramušti. sus metus» turiu rimto pa 
Kaip, pasakysi, gali būti tyrimo, kuriuo mielai norė- 
žmogus Sovietuose nelais- čiau ir su tamsta pasidalin- 
vas, kai Sovietai turi demo- tL ' K3 tamstai sakysiu, tai 
kratiškiausią pasauly san- nėra Bimbos pasakos iš 
tvarką, pagrįstą Stalino Kremliaus rinkinio “Tuks- 
konstitucija? Gal gi be Untis ir viena naktis.” 
reikalo, sakysi, visi Sovietai Sovietų piliečiai yra su-
dainuoja:
“Rask man kitą šalį.
Kur žmogus taip lengvai kvė- sius” ir

Organizuotis ne tik gali,puoja?”

skirstomi į dvi pagrindi
nes kategorijas—“viemuo 

“neviernuosius.”

KELEIVIS, SO. BOSTON

korejos ka ro vaizdas

Pietinės Korėjos vienoje stotyje matosi (priešakyje) būrys šiaurinės Korėjos karei
vių belaisvių, o toliau eilėse stovi pietinės Korėjos kareiviai, kurie traukia į frontą 
ir laukia traukinio. Pirmose kovų dienose nemažai šiaurinės Korėjos kareivių pate
ko į nelaisvę, dar daugiau pietinės Korėjos kareiviu yra bolševikų nelaisvėje.

Kandys
Kartais sakoma, kad kan-i no šilko drabužių, bet tai- 

dis yra pats nelaimingiau- kosi prie vilnonių daiktų, 
sias sutvėrimas šioje ašarų! Vilnoniai drabužiai dau-

Le n g va m kvėpavimui, 
prieteliau, labai padeda tuš
čias pilvas ir jausmas, kad 
esi nuolat ir ne juokais me
džiojamas. Bet pabandy
kime ir be to išsiaiškinti, 
kiek rusiškas bolševizmas 
palieka žmogui laisvės.

Tamsta, labai ilgus me
tus begyvendamas Ameri
koj, tiek apsipratai su jos 
politiniu oru, kad nebejauti 
jo kvėpuodamas. Tamsta, 
išėjęs gatvėn, gali nusipirk
ti sau tokį laikrašti, kokį tik 
nori, kurių čia net marga— 
nuo komunistinio iki stau
giančiųjų fašistų. Gali eiti 
į bet kokį mitingą ir, jeigu 
turi akvatos, gali sau aušin
ti burną prieš ką tik nori— 
prieš patį Trumaną—ir nie
kas tamstos nepalies, jei tik 
nepripliaukši nebūtų niekų. 
Gali priklausyti prie bet 
kurios organizacijos, pra
dėjus komunistų partija ir

bet ir privalo tik “viernie- 
ii” komunistai. Bet kuriosv
kitos partijos yra draudžia
mos ir baudžiamos. Drau
džiamos ir bet kokios kitos, 
ne komunistų steigiamos or
ganizacijos bei susirinki
mai. Sovietuose, tiek da
bar ir Lietuvoj, tėra vienos 
krypties ir beveik to paties 
turinio spauda. Maskvoj 
yra centrinė spaudos žinių 
virtuvė, kurioj paruošiama 
pagrindinė laikraščiams me
džiaga, išsiuntinėjama po 
visą plačiąją Sovietų Sąjun 
gą. Vietose yra dar mažos 
savos virtuvėlės vietos rei
kalams ir tuo maistu peni
ma visa bolševikija. Patys 
svarbieji dalykai siunčiami 
iš Maskvos ir užsienin. Kai 
to jovalo pavalgai kiek il
gesnį laiką, širdžiai darosi 

pikta”—tiek ji yra vis ta 
pati, užtaisyta vis tuo pačiu 
padažu ir melaginga. Be
eik nieko nepraleidžiama

skaityti kitokių knygų, kaip munistų partija. Prie to są- ri Stalino malonės ir prieš 
tik bolševikiškas, nes ir vėl rašo dažnai prideda dar va- jį žegnojasi, žemai nusi- 
busi liaudies priešas. Ma- dinamųjų nepartinių žiups- lenkdami?
hometas, užkariaudamas nelį. Bet tie nepartiniai, Dėl to išeina, kad Sovie- 
svetimus kraštus, liepdavo taip pat partijos parinkti, tų Sąjunga, kur dabar skai- 
visas ten rastas knygas de- tėra kaip ricinos piliulei jos tomą apie 200 milionų gy- 
ginti, sakydamas: Jei jose pasaldyta luobelė—kad rin- ventojų, yra valdoma komu- 
yra tas pats parašyta kas kėjui smagiau butų pralyti, nistų-bolševikų partijos var- 
Korane, jos yra bereikalin-j Patį sąrašą tikrina bent ke- du, o tikrumoje ją valdo 
gos; jei jose rašoma prieš,turios komisijos, ir kai ren- Stalinas ir jam vergiškai 
Koraną, jos yra žalingos; karna Sovietų Aukščiausioji klusnių žmonių labai nedi- 
dėl to visas deginti! Su Taryba, kandidatų sąrašą delis būrelis. Pati bolševi- 
bolševizmu yra daug blo-[galutinai nustato pati parti-kų partija bepriskaito apie 
giau dėl to, kad bolševiz jos viršūnė. Supranti, kad 6 milionus narių. Kur čia 
mas turi jau du Mahometu kiekvienas kandidatas bu- demokratija, prieteliau? 
—mirusį Leniną ir gyvąjį na iš visų pusių apžiūrėtas,! Kas kiekvienai tikrai de- 
Staliną. Gyvasis Salinaslapuostytas, pasvertas ir tik mokratijai budinga, tai as- 
daro su mirusiu Leninu ką |tas patvirtinamas, kuris men5 joje saugumas. Ar
non ir keičia Lenino Kora- randamas partijos viršūnė tamsta bent truputį 
ną. Kas bolševikų literatu-lei priimtinas. Ir po to rin-duoji kaip su tuo reikalu 

yra Sovietuose? Aš manau,roj parašoma pagal Lenino Akėjui nieko kito nebepasi 
Kora n ą, darosi eretiška, ir .lieka, kaip tik balsuoti už 
tuomet naikinamos ne tik tą vienintelį sąrašą. Jis už 
“eretiškos” pačių bolševikų!jį privalo bajsuoti, nes kas 
knygos, bet ir tie, kas jas nebalsuoja, yra liaudies

kad neturi nei magiausio su
pratimo. Ir negali turėti, 
nes tam reikalinga pačiam 
pabūti bent mėnuo sovieti-

biagiant kačių globotojų \ . . . ,® & is užsienio; kas praleidžia
ma, pirma eina per dezin
fekcinę kamerą. Tas pats su 
Sovietų kino. Tas pats su 
susirinkimais — visos susi-

draugija. Gali organizuoti 
manifestacijas prieš bet 
kurį šlykštų gyvenimo reiš
kinį. Kai ateina rinkimai, 
gali balsuoti už tokį kandi
datą, koks tamstai patinka; 
arba kurti naują partiją ir 
pats statyti save kandidatu 
—pas jus čia tai tėra ne tei
sės. bet dolerio klausimas. 
Gali balsuoti ar nebalsuoti 
—tai tamstos ir ne keno ki
to reikalas. Gali gyventi, 
kur nori: pasirinkti darbą, 
kokį nori: važiuoti, kur no
ri—tai tik vėl dolerio ir 
tamstos noro klausimas. 
Kai namo pareini, gali kaip

rinkimuose priimamos rezo
liucijos yra iš anksto parti
nės viršūnėlės paruošiamos, 
ir susirinkimui nevalia jose 
pakeisti nei vienos raidės. 
Tas pats su mokslu. Dabar 
Lietuvoj nevalia parašyti 
nei vieno vadovėlio ar net 
mokslo veikalo—viskas rei
kia imti iš Maskvos ir vers
ti lietuvių kalbon, nes tik 
Maskvai yra žinoma kas 
yra teisybė. Sovietuose ir

tas anglas sakyti, “mano Ra?
butas yra mano tvirtovė, 
ir niekas be teismo įsaky
mo neturi teisės įsilaužti į 
tamstos tvirtovę, ją iškraty- 
tyti, o tamstą su savim pa
siimti ir padėti į labai sau-

yra parašę. Taip pat tvar-1 priešas. Per pirmuosius bol-Į nės žvalgybos pragare. Ir 
kos? ?.talino bolševizmas su.ševikiškus linkimus Lietu-jeipu vadinamieji lietuviai
moksliškojo socializmo ku-lvoj į “liaudies seimą’' kiek- 
rėjais—Marksu ir Engelsu. ! vieno balsavusiojo pase bu 

Atsimeni, prieteliau, kaip'vo dedamas specialus štem-
mes, dar būdami socialde
mokratais, atkakliai kovo
jome už minties, žodžio, 
spaudos ir įsitikinimų bei

komunistai vieną kartą per 
eitų kad ir ne karščiausią 
sovietinės žvalgybos pirtį, 
jie iš karto ir visiems lai
kams pasiliuosuotų nuo li
guisto bolševistinio kvaitu
lio. Tik įsivaizduok sau,

pelis, kad butų žinoma, kas 
nebalsavo. Visokius palie
gėlius vežė balsuoti sunkve
žimiais. Pas nepakeliamus

sąžinės laisvę , už teisę lais-į ligonius atvažiuodavo suiųa(j jg vįSų kampų tave se 
vai rinktis ir kurti organiza- rinkiminėmis urnomis, ir ^a žiauri šnipo akis. Tik 

tuo budu sudarvdavo balcijas; už teisę tikėti kaip 
kas nori; už teisę laisvai 
streikuoti ginant savo rei
kalus prieš darbdavį. So
vietuose tas viskas dabar 
laikoma pikčiausiais pilie
čio griekais ir baudžiama 
nepalyginamai žiauriau.

tikėti kitaip negali, kaip tik kaip tas buvo carų laikais.
“' Bolševikiška valstvbė suė

kaip jam protas ir sąžine 
sako. tas taip pat darosi 
liaudies priešas. Dėl to ku
nigams Lietuvoje dabar yra 
didelio vargo dienos, o ti
kintieji pagaliau turi kal-

gią vietą. . b-tj poteriu?< kaįp Kristus
Pas jus čia tas vis . įsakė—užsidarvdami duris

dinasi “supuvusi burzuazi-J 
nė demokratija." Tamstai '• langus, kad niekas nema- 
ii rodosi, labai atsiliodo ir tytų ir neišgirstų. Negali

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
O SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTCALVIAIS
♦ 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.

mė visas žmonių pilietines 
ir politines laisves savo ži
nion ir leidžia jiems tik tai 
daryti, kas jai naudinga. 
Bolševikų valstybė pasidarė 
vienintelis milžiniško kraš
to darbdavys, visus verčia 
dirbti jos nustatytomis są
lygomis, ir darbo žmogus 
yra prieš ją bejėgis. Vals
tybė pasisavino žmogų su 
dūšia ir kunu ir jam nieko 
daugiau nepasilieka, kaip 
tik vergiškai klausyti.

Pasakysi, kad Sovietai tu
ri savo rinktąjį parlamentą, 

-Vyriausiąją Sovietų Ta 
rybą,—kuri, kaip Amerikos 
kongresais, turi leisti įstaty
mus ir prižiūrėti vyriausy
bės darbus Aš pergyvenau 
Lietuvos liaudies seimo rin
kimus, pravestus lygiai taip, 
kaip daromi rinkimai Rusi
joj ir tegaliu tamstai pasa
kyti: greičiau atsipalaiduok 
nuo šitų monų.

Tik pagalvok savo svei
ku subatėnišku protu. So- Taryba

suotojų 99.9' r.
Ar ne aišku, prieteliau, 

kad čia ne rinkikas renka, 
•bet partija paskiria, kas tu
ri būti “atstovu,” ir kad so
vietiniai rinkimai yra vaikų 
teatras. Ir kad tas teatras 
butų bent kiek panašus į 
tikrovę, prieš rinkimus da
roma rinkimų kampanijos 
komedija: spaudoj, mitin
guose, per radio, gatvėj da
romas didžiausias triukš-

pagalvok, kad gali būti 
kiekvienu momentu suimtas 
nežinia už ką, kankintas, 
kaip gyvulio niekas nekan
kina. ir be pėdsako dingti 
žvalgybos ui-vuose, negalė
damas šauktis jokios teisy
bės. nors ir butum nekal- 
čiausis. Sovietuose žmogų 
seka. jį apkaltina, jį “tar
do.” nuteisia ir bausmę 
Įvykdo pati žvalgyba. Iš 
Lietuvos išvežė ir tebeveža 
dešimtis tūkstančių žmonių

mas, kaip per vilkų medžio- tikrai mirčiai pagal sąrašus, 
klę. Bet ir tą triukšmą te-[kuriuos sudaro NKVD
gali kelti vieni komunistai. 

Komedija nesibaigia lin
kimais. Aukščiausioji So
vietų Taryba šaukiama po
sėdžiauti kartais kas kelinti 
metai ir tai labai trumpam, 
ir tai tik tam, kad išklausv-

agentai. vietos komunistų 
padedami. Aš esu, priete
liau. tikras, kad ir tamsta, 
patekęs tokion bėdon, visus 
šventuosius prašytum, kad 
tamstą atiduotų į buržuazi
nės Amerikos teisėjo ran-

pakalnėje, nes ji turi žiemą 
gyventi maudymosi kostiu
muose, o vasarą turi kentėti 
šiltuose kailiniuose. Bet tas 
“nelaimingas sutvėrimas 
jokio gailesčio žmonėse ne
sukelia. Juk nuo neatme
namų laikų kandys perse
kioja žmones ir daro jiems 
visokiausius nuostolius. Bib
lija pasakoja apie kandžių 
daromus nuostolius. Seno
vės egvptieččiai keikė kan
dis savo užrašuose pirami
džių sienose. Senųjų laikų 
graikai buvo sugalvoję vi
sokių vaistų gintis nuo kan 
džių. Musų laikais irgi vi
sokie gudrus žmonės siūlo 
visokiausias priemones gin
tis nuo tų mažiukų sutvėri
mų, kurie ryja vilnonius 
drabužius ir kasmet prida
ro žmonėms milioninius 
nuostolius.

Kai pamatome kambary
je lekiojančią kandį, gels
vai rausvą mažiukę plasta 
kėlę, pagunda ima ją pa
gauti ir sunaikinti. Bet kiek 
kandžių tokiu budu beišnai- 
kintumei, kandžių skaičiaus 
tas visiškai nesumažintų. 
Mat, skraido tiktai kandžių 
patinėliai, kurie jokių nuo
stolių žmonėms negali pa
daryti, nes neturi nė dantų, 
su kuriais galėtų vilnonį 
drabužį valgyti. Nuostolius 
žmonėms daro kandžių vai
kai, mažutytės kirmėlaitės, 
kurios išsirita iš kiaušinėlių 
ir maitinasi vilnomis, še
riais, plunksnomis, plauk
ais. kailiniais ir drabužiais 
padarytais iš vilnos. Kan
džių kiaušinėliai yra labai 
mažučiai. Viena kandis pa
taitė pade.da nuo 100 iki 
300 kiaušinėlių. Kandis pa
taitė gyvena 15 dienų. 
Kiaušinėlius ji deda į dra
bužių siūles, į kailinius, į 
baldų apmušalus, arba į 
grindų ir sienų plyšius. Iš 
kiaušinėlių vasarą tarp 4 ir 
10 dienų, o žiemą per tris 
ar keturias savaites išsirita 
mažučiukės kirmėlaitės, ku 
rios tuoj pradeda dairytis 
maisto ir turi labai gerą 
apetitą. Maža kandės kir
mėlaitė ėda ir auga, kol pa
auga tris šimtus kartų di
desnė, negu ji buvo ką tik 
išsiritusi iš kiaušinėlio. Ta
da kirmėlaitė plyšta, o iš 
jos išlenda nauja kandis, 
kurios paskirtis yra, jei pa
telė, dėti kiaušinėlius, o jei 
patinėlis, tai apvaisinti pa
telę. Taip ir dauginasi 
kandžių giminė, naikinda
ma vilnonius drabužius, 
kailinius, divonus, visokius 
muzėjų rinkinius ir kitką.

Kandys nemėgsta ėsti 
medvilnės, lininių ar dirbti-

giausiai nuo kandžių ir nu
kenčia. Jei paskaičiuoti 
kandžių padaromus nuosto
lius, tai gautųsi labai dide- 

”|4i skaičiai.
Su kandimis visaip kovo

jama, bet nuo jų visai apsi
saugoti yra labai sunku. Se
niau žmonės dėdavo į dra
bužius pušų šiškas kandims 
nubaidyti, visai nesenai 
drabužius vyniodavo į laik
raščius, nes buvo manoma, 
kad kandys nemėgsta laik
raštinio rašalo kvapo. Sa
ko, kad naftalinos kvapas 
kandis išbaido.

Dabar praneša, kad po 
12 metų tyrinėjimo Bocon 
Chemical korporacija New 
Yorke suradusi visai tikins 
vaistus nuo kandžių. Apie 
panašų atradimą praneša ir 
iš Anglijos, kur daug vilno
nių medžiagų gaminama ir 
anglai jau pardavinėja 
“mothproof” medžiagas. 
Bocon korp. vaistai yra jau 
pardavinėjami, bet, pasiro
do, kad tų vaistų tekstilės 
dirbtuvės neperka. Neper
ka todėl, kad tekstilės fab
rikantai kandis labai myli 
ir skaito jas savo geriau
siais kostumeriais. Jei kan
dys vilnonių drabužių ne
ėstų, tai, tų fabrikantų ma
nymu, žmonės mažiau vil
nonių medžiagų pirktų. Bet 
užtat užsieniai daug tų 
vaistų iš Bocon korporaci
jos perka ir, sako, esą pa
tenkinti. Vaistai tikrai me
džiagas apsaugo nuo kan
džių. Vaistai vartojami me
džiagas gaminant.

Žmonės kandžių neken
čia, bet, kaip matome, ne 
visi. Yra žmonių rūšis, ku
ri iš kandžių moka pasi
pelnyti, o todėl neturi pa
grindo kandžių nekęsti.

Fermerio Vaikas.

JUOKAI

Pagirų Puodas

Rusas ir amerikonas vie
nas per kitą gyrėsi. Rusas 
tvirtino, kad jie, rusai, esą 
išradę tokią mašiną, kuri ja
vus nukerta, sugrėbia, išku- 
lia ir čia pat lauke grudus 
sumala.

“Visiškai niekai,’’ atsakė 
amerikonas. “Mes turime 
tokias mašinas, kuriomis ja
vus nukertame, sugrėbiame, 
iškuliame, pasidarome 
alaus ir ta pati mašina vi
sus pasigėrusius čiumpa už 
apykaklės ir akims matant 
išmeta lauk iš saliuno.”

tų. ką jai pasakys Sovietų j kas. Deja, tie pavėluoti po- 
vyriausybė. Posėdžiuose tas j teriai tamstai jau nieko ne
tekalbama. kas vyriausybės [ hepadėtų.
leista ar įsakyta, ir tik tas' Tokia yra Sovietų demo- 
nutariama, kas vyriausybei • krati ja. Ji tik ten plinta ii 
reikalinga. Ir Lietuvos [prigyja, kur ją atveža So 
“liaudies seime,” kai buvo vietų tankai ir ją globoja 
nutarta Lietuvą pri jungti i Sovietų šnipas. Nesistebėk 
prie Sovietų, iš anksto buvoI dėl to. kad siaubo pagauti 
paskirstyta, kas ir ką kai bėgo iš Lietuvos dešimtys 
bės. Ir vargas tam atsto-, tūkstančių į Vokietijos pra- 
vui, kuris išdrįstų pasakyti, garą. palikdami viską, kas 
ką jis tikrumoj gsrivoįa. širdžiai buvo miela. 
Įstatymus Sovietam leidžia Su demokratija Sovietuo- 
ne Aukščiausioji Sovietų se. prieteliau, taip yra. kaip

Žmonos Meilė

Kartą gyveno laiminga 
pora. Vyras mylėjo savo 
žmoną, o žmona—vyrą. Jie
du buvo pasižadėję negy
venti vienas be kito. Bet 
nelaukta liga laimingąjį vy
rą nuvarė į kapus. Tada 
jo žmona įsakė, kad pa
minklų dirbėjas įkaltų į pa 
minklą tokį šudį:

“Be tavęs aš negaliu gy
venti.”

Viskas buvo gerai, bet už 
metų laiko žmona susirado 
kitą mylėtinį ir ištekėjo. 
Tada ji grįžo pas meisterį 
ir prašė, kad šis pakeistų 
Šukį. Meisteris pagalvojo 
ir tarė:

Poniute, tamstos prašymą 
mielu noru išpildysiu. Rei
kės pridėti tik vieną žodelį, 
šitaip:

“Be tavęs aš negaliu gy
venti viena.”

kais. Vilkas žinojo, kad 
bobutę lankė maža mergai
tė su raudona kepuraite. 
Vilkas panorėjo suvalgyti ir 
mergaitę. Užsimovė ant 
galvos bobutės kopturą ir 
atsigulė bobutės lovon. Kai 
mergaitė atėjo, ji vis tik iš 
karto pamatė, kad iš bobu
tės kopturo kyšo gauruotas 
vilko snukis ir ilgos iltys. 
Bolševikinė diktatūra taip 
pat jau senai suvalgė senu
tę demokratiją ir, užsimo
vusi jos kopturą, vis dar vi
lioja mažus vaikus Vaka
ruose. Nuoširdžiai gaila, 
kad tie vaikai mažiau mato 
už mažąją mergaitę ir tebe- 

savo širdies 
daugiau,

ryba. bet jos prezidiu- pasakoj su bobute. Trum- už mažąją mergaitę 
vadinasi, Stalino pa- jai ją pakartosiu. Gyveno neša į Kremlių sav

imiausi žmonės Kokia bobutė miške, senoj baku- dovanas, nors ten 
sąrašas’tegali būti vienas ir gali būti .valdžios atsakomy- žėj. Atėjo vilkas ir sudoro-įkaip trisdešimts metų, guli 
būtent tas, kurį sudaro ko-bė prieš vyrus, kurie težiu j<> bobutę su kaulais ir plau-,vilkas bobutės kopture.

vietuose tėra viena, komu- mas 
nistų partija. Kandidatų tikimiausi
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSON1ENĖ

Kaip Reikia Gyventi Ir 
Ką Valgyti

Ne vienas gal pasakys: gumas tarp turtingųjų vi-
“Kaip reikia gyventi ir ką suomet yra žemesnis, negu 

tarp beturčių. Bet tiesa ir 
tas, kad turtingieji irgi turi 
žalingų sveikatai papročių,

valgyti, tai visiems žinoma 
paslaptis.’’ Bet neužtenka
žinoti; žinojimą reikia dar 
ir praktikuoti. Vienas pa- kai tuo tarpu beturčiai turi 
mokslininkas pasakoja toki j galimybių gyventi daug 
atsitikimą: Per klaidą jis at-svekiau, negu daugelis jų
sisėdęs i traukini, kuris ėjęs 
j priešingą pusę, negu jam

gyvena.
Yra tik dvi kliūtys, ku-

reikėję. Pradėjus traukiniui: rios neleidžia darbo žmo- 
eiti, konduktorius jam tąįnėms naudotis tokiomis pa
klaidą pasakęs. “Aš dabar • togiomis sąlygomis, kokio- 
žineiau važiuotas i Driešin- mis naudojasi turčiai, tai 

prasti gyvenamieji butai ir 
nesveikos darbo sąlygos ka
syklose, dirbtuvėse ir kitur.

žinojau važiuojąs į pnesm 
gą pusę, bet tas žinojimas 
nieko negelbėjo iki aš ne
nusprendžiau tą klaidą ati
taisyti. Sekančioj stoty aš 
iššokau iš to traukinio ir pa
ėmiau kitą, kuris ėjo atgal.”

Tą patį galima pasakyti 
ir apie higieną. Daugelis iš 
musų žino tikrąjį kelią i 
sveikatą, tačiau važiuoja į 
priešingą pusę ir nieko ne
daro, kad pakeisti kelionės 
kryptį.

Daugumą nehigieniškų 
papročių žmonės pasisavina 
iš savo kaimynų bei draugu 
ir, kartodami juos per dau
gelį metų, tiek jais persi
sunkia, kad vėliau nors ir 
pamato blogai darą, bet jau 
sunku atprasti. Prie tokių 
ydų priklauso rūkymas ir 
gėrimas. Kas nežino, kad 
tai blogi papročiai? O vis 
dėlto žmonės ruko ir geria. 
Taigi matome, kad vien ži
nojimo neužtenka.

Išskyrus nesveikas darbo 
sąlygas ir gyvenamus butus, 
kiti higienos dalykai gali 
būt prieinami ir betur
čiams. Pavyzdžiui, miego
ti prie atdai-ų langų, arba 
“ant porčių,” gali turtingas 
ir beturtis. Kvėpuoti orą 
giliai, pilna krutinę, gali 
kiekvienas ir visi. Oras nie
ko nekainuoja. Taip pat ir 
saulės spinduliai. Nieko ne
kainuoja stovėt, vaikščiot ir 
sėdėt stačiai, taip kad plau
čiai galėtų veikti laisvai. 
Taip pat nieko nekainuoja 
kasdien ištuštinti vidurius, 
kad nenešiotų savy nuodų. 
Dar mažiau kaip nieko kai
nuoja susilaikymas nuo ta
bako ir svaiginamųjų gėri
mų.

Na, o kaip su maistu?
Tikėsit ar ne, bet faktas 

Mes pradedame rūpintis! yra toks, kad pigesnis mais- 
savo sveikata tik tada, kai tas yra geresnis, negu bran- 
jau pamatom, kad jos ne- gus.
tenkam. Bet atgauti pra- štai keletas pavyzdžių:
rastą sveikatą brangiai kai
nuoja ir kartais jau visai 
nebegalima.

Nelaimė yra tame, kad 
sveikas žmogus paprastai 
nemato reikalo rūpintis sa
vo sveikata. Be to, yra ir 
tam tikru kliūčių, kurios to
kį apsileidimą lyg ir patei- 

,sina. Viena kliūtis, tai 
“nėra laiko.” Bet visada 
yra laiko kortomis lošti, į 
balius vaikščioti, prie baro 
stovėti ir panašiems daly
kams, be kurių visada gali
ma apsieiti.

Kita kliūtis yra ta, kad 
rūpintis sveikata “brangiai 
kainuoja.” Higieniškai gy
venti, sakoma, tiktai turtin 
gi gali. Iš dalies, žinoma, 
yra tiesa, kad turtas žmo-

ŽMONES KALBA APIE NAUJĄ STEBUKLĄ

South A»boy, N. J_ kur Besamu įvyko baisas amunicijom sprogimas, kas tai paleido 
gandą. kad Mrs. Joniką SUritz valgyklose sienojo pasirodžiusi Panelė švenčiausia, 
kairėj matyti kelios moterys, kurios tvirtina, kad •‘stebuklas’’ tikrai įvykęs ir mel
džiasi. Dešinėj matosi smalsuolių minia kurie nori matyti jei jau ne stebuklą, tai 
jent tą vietą, kur kiti sakosi stebuklą mat»

Nasturkos
Prieš 45 metus, man tikispinksi ir kvapo neprarado.

atvykus j šią šalį, iš Lietu
vos man atsiuntė laišką vie
na mergelė, kurią pažino-

Jos ir dabar dar man yra 
brangios.

Kartą Romos senatorius
jau tik iš matymo. Laiške, Ciceronas, kalbėdamas 
apart gražių žodžių, kilnių apie moteris, yra pasakęs: 
minčių, nuoširdaus linkėji- “Juo moteris senesnė, tuo 
mo, buvo kuokštelis puikių, ji brangesnė.” Ta pati ir 
gražiai nuaugusių, sultingų aš galiu pasakyti apie nas- 
ir skaniai kvepiančių nas- turkas, juo jos senesnės, juo 

i turkų. jos man brangesnės.
Nasturkas, žinoma, per

kėliau į naują “butą,” į 
naują žodyną ir turiu vil
ties, kad jos tarnaus man 
iki mano amžiaus galo pri
mindamos apie tėvynę ir 
jos vargus.

J. D. Taurus.

Bet grįžkim dar prie ka
lorijų, nes gali būt, kad ne 
visiems skaitytojams aišku, 
kas tos “kalorijos” yra.

Kalorijomis yra skaitoma 
kūrybinė maisto vertė. Pa
vyzdžiui, vidutinis kiaušinis 
turi apie 100 kalorijų; tiek 
pat turi didelė bulvė, bliu- 
das avižinės kosės, 3 šaukš
tukai cukraus, apystori rie
kė duonos, nedidelis stiklas 
pieno ir tt.

Vidutiniam žmogui, ku
ris nedirba darbo, reikia 
tarp 1,600 ir 1,700 kalorijų 
per dieną. Bet žmogui, ku
ris visą dieną dirba, reikia 
apie 3,000 kalorijų per die
ną. Jeigu darbininkas gaus 
mažiau kalorijų negu jam 
reikia, tai jo energijai pa
laikyti susivartos jo kūno 
riebalai ir jis suliesės.

Kuo žmogus didesnis ir 
kuo daugiau darbo padaro, 
tuo daugiau jam reikia mai
sto kalorijų per dieną.

Life Extension Institute 
yra nustatęs šitokią kalori
jų normą, reikalingą kas
dien įvairių užsiėmimų 
žmonėms:
Batsiuviui, vidutiniškai . .2,600
Siuvėjui .......................... 2,500
Siuvėjai .............................1.900

Pusė svaro steiko duoda 
120 kalorijų ir kainuoja 
75c.

Stiklas šviežio pieno duo
da 167 kalorijas ir kainuoja!Geležies darbininkui ....3,300

Vandens Pavojus ) pirmoji meilė
» . «

----------- Ten, kur miškas žalias auga,
Su vasaros karščiais atė- Kelmas vienas stovėjo, 

jo ir maudymosi sezonas. Ten mergelė su berneliu 
Be abejo, maudysis ir ne Ant kelmo sėdėjo, 
viena šių žodžių skaitytoja 'Ga,veles jiedu sug 
Taigi neužmiršim, kad Patylom
vandeny visuomet yra pa- Kad pįrmO suėjimo 
vojų. Amerikoje kasmet Mylėtis pradėjo,
besimaudant prigeria keli t
tūkstančiai žmonių. Dau-iJ? užn*>vė jai žiedeli 
giausia tokiu nelaimių bu-|.K. r”**“. • to’ 
na per liepos ir rugpiučio Meilį j 
mėnesius, kada daugiausiai •
žmonių atostogauja ir mau- Keli metai vos praėjo 
dosi.

Amerikos Raudonas Kry
žius todėl kasmet paskelbia 
nurodymų, kas reikia žinoti 
einant maudytis.

Štai tie patarimai;
1. Pasirink saugią mau

dymosi vietą, geriausia to
kią, kur yra gyvybės sargy
ba.

2. Nenorėk “pasirodyt” 
savo mokėjimu plaukti bei 
nardyti.

3. Neplauk į gilias vie
tas, kur negali kojomis pa
siekti dugno.

4. Nebūk vandeny ilgai.
5. Nenerk Į vandeny sta-Kas gal ją paguosti? 

čia galva, jei nežinai kad'Gailios ašaros tik byra 
neatsimuši kakta į dugną ariPer baltus skruostus.
akmeni. Tar.p tai dingo, visai žuvo

6. Neik maudytis perši Meilė pirmutinė. . . .
lūs ir nuvargus. ,Oi, kaip liūdna ir kaip sunku.

7. Neik maudytis viena. Kaip skauda krutinę!

Nuo šitos dienelės.
Ir bernelis nebemyli 
Jau šritos mergelės.

Kitai žiedą jis užmovė, 
Kitą vest žadėjo,
0 pirmoji mylimoji 
Tik verkė, liūdėjo.

Ji nuėjo į tą mišką.
To kehno ieškoti,
Kad galėtų pirmą meilę 
Ten pat apraudoti.

Ji atrado tą pat vietą. 
Bet kelmas išrautas.
Ir jaunosios mergužėlės 
Gyvenimą sugriautas. 

Kur jai eiti, ką daryti,

tik 5c.
Pusė puoduko sausų bin- 

zų duoda 120 kalorijų ir 
kainuoja apie 6c.

Salotas mes perkam ir 
valgom dėl to, kad jose vra 

A,” “B,” “C” ir “G” vita
minų. Bet burokų lapuose 
(batviniuose) yra daugiau 
tų vitaminų, o burokų lapai 
daug pigesni, negu salotos.

Bendrai imant, pieniškas 
maistas yra daug sveikes-

Dažytojui (pentoriui) ...3,500
Girnakaliui ......................4.200
Malkų pjovėjui .... 4.900-5,300
Skalbėjai ................. 2,500-3,400
Padavėjai (veiterkai) ...3,000

Daugiausia kalorijų yra 
riebioj mėsoj, taukuose, 
svieste, cukruje, piene, 
kiaušiniuose, Smetonoj, šo
kolade, aiskryme ir krak
moliniuose valgiuose, kaip 
bulvės, duona, pyragai ir tt. 
Nuo tokių valgių žmogus

nis, maistingesnis ir daug daugiausia tunka
pigesnis, negu mėsiški val
giai. Varškė yra geriausis 
pieno produktas. Ji mais-

nių gyvenime vaidina labai rtinga, lengvai suvirškinama 
svarbų vaidmenį, Mirtin-'ir nebrangi.

GRAŽI VASAROS SKRYBĖLAITE

labai madoje permatomos moterų ir mergaičių 
kaip matome paveiksle. Skrybėlė padaryta ii

iiandetią Ir nailoninio sietelio.

8. Neik maudytis tuoj po1 
Valgio; palauk bent valąn 
dą laiko. ;

Namaksių Duktė Baigė 
Muzikos Konservatoriją

B. G. Kružinienė.

ATSIMINIMAS

Ilgas rankų paspaudimas. 
Pirmas meilės pajautimas 
Ir sapnų, sapnų naktis!

Bet nutukimas trumpina 
gyvenimą. Todėl kas ne
sunkiai dirba, tam daug ka
lorijų nereikia. Reikia dau
giau valgyt daržovių ir žu
vies. Pigiau kainuos, ge
resnė bus sveikata ir ilges
nis gyvenimas.

(Bus daugiau)
* ____

DARBO MERGELĖ
Jei bernelis 
Pamylėtų 
Laisvę plačią—
Jam nupiršti 
Aš galėčiau 
Gerą pačią.
Eikš, berneli.
Palei krūmą.
Atsilsėsme,
Paklausysme,
Kaip lakštutė 
čiulba giesmę. . . .
Pasiklausęs 
Užgiedojo
Dainą naują . . .
Aš segiau prie 
Jo krutinės 
Rūtų saują. . . .

Betką

P-fė Nancė Namaksytė, 
pp. Adolfo ir Katerinos Na- 
maksių duktė, šiomis dieno
mis baigė New England 
Conservatoiy of Music su 
muzikos mokytojos laipsniu 
ir ateinanti rudenį jau keti
na pradėt mokyto jauti.

Dukters mokslo užbaig- 
tuvėms pp. Namaksiai buvo} 
iškėlę šaunų banketą gra-j 
žiuose savo namuose, West 
Rozbury. kur buvo apie 60 
svečių, o jaunoji muzikos 
mokytoja puikiai paskam
bino pianu. Ji talentinga 
pianistė. Linkime jai gra
žios ateities.

Šiaip ar Taip Kvaila*

Liucija: Petras man sakė, 
kad jis išeis iš galvos, jeigu 
aš už jo neisiu.

Ckilija: A, tai jau jam 
nėra jokios pagalbos.

• --
Vistiek Mėta

Binkus: žiūrėk, tavo šuo 
ižkando man šmotą blauz
dos.

Sinkus: O tai bestija! O 
aš jį mėginau nuo mėsos at
pratinti.

Tiek malonės neregėtos! 
Žėri akys sužavėtos,
Taip karšta, karšta širdis!

Ak tai buvo; viskas buvo 
Šildė, džiugino . . . bet žuvo 
Tik teliko atmintis. . . .

Kadangi man kaipo dar 
nesenai apleidusiam tėvynę 
net vėjas kvepėjo nuo to 
krašto, tai ką jau bekalbėti 
apie nasturkas. . . .

Nasturkos pasirodė man 
taip malonios ir brangios, 
kad aš lyg apsvaigęs per tū
lą laiką galvojau kaip ir 
kur jas padėti, kad kuo il
giausiai galėčiau išlaikyti.

Neišgalvojęs geresnės ir 
saugesnės vietos nasturkas 
sudėjau į Websterio žody
ną, kuris susidėjo iš 700 
puslapių ir kuri buvau įgi
jęs premijos budu, nupirk
damas tam tikras angliškas 
knygas su paveikslais ir že 
mėlapiais.

Tas žodynas tarnavo man 
visą laiką kaipo mokytojas 
anglų kalbos. Jei būdavo 
išgirstu ką man negirdėto 
arba skaitydamas rasiu kur 
man nesuprantamą žodį, 
tuojau imu žodyną išsiaiš
kinimui. *

Bevartydamas žodyno 
puslapus ir beieškodamas 
man reikalingo žodžio daž 
nai susidurdavau su nastur- 
komis.

Nasturkos tuojau primin
davo man tėvynę, Lietuvos 
laukus, mergaičių darželius 
ir tuos takelius, kur mažas 
bėginėjau.

Nasturkos buvo man tai 
lyg koks eleksyras, tėvynės 
meilės žadintojas, dvasios 
Įkvėpėjas, ūpo sukeliantis 
gyventi ir dirbti Lietuvos 
tėvynės reikale.

Ir taip man per metų me
tus, diena dienon tą žodyną 
bevartant, nabagas nusidė
vėjo, paseno. Lapai pradė
jo pult lauk. Apdarai suiro 
arba, geriau sakant, virše
liai persiskyrė ir pasidarė 
visai netinkamas naudoti.

Laimei pasitaikė man ki
ta proga. Prieš kelius me
tus “Collieris” magazino 
leidėjai paskelbė kontestą, 
kur reikėjo atspėti tam tik
rų mįslių. Turiu pasakyti, 
kad aš buvau tuo laimėtoju.

Šį kartą laimėjau Web- 
ster’s Universal Dictionary 
susidedantį iš dvejų tomų.
Pirmas tomas turi 968 pus
lapius, antras tomas suside
da iš 2,024 puslapių.

Nors nasturkos jau pase- Musų tėvų krašto Lietu- 
no, sudžiūvo, bet savo iš- v°s išlaisvinimo siekia Ame- 
vaizdos neprarado. nkv°5 Sėtuvių Taryba ir jos

Tu žvdrios akvs tebe- vykdo™as Vajus. Paremki,Jų žydrios akys tebe Uuti€tit tad jos darbus!

Mamyte Labai Dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- \| 
ga užrašiau jai “Keleivį.” V 
Ji labai dėkinga ir sako;

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelėa, kodėl jums taip nedaryti? Už 
8 doleriui “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytei per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 

ra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

KEIČIAMOS TREMTINIŲ 
GYVENIMO SĄLYGOS

Lietuvių spaudos žinio
mis, š. m. liepos 1 d. liku
sieji Vokietijoj tremtiniai 
apgyvendinami naujose vie
tose ir jų gyvenimo sąlygos 
griežtai pasikeičia, nes visi 
tremtiniai Įjungiami į vo
kiečių ukj. Teigiamu reiš
kiniu tenka skaityti tai, kad 
bendroji tremtinių globa 
pasilieka okupacinių val
džių žinioje.

Spaudos žiniomis, tremti
niai amerikonų zonoje ap
gyvendinami bendrose pa
talpose, skirstant juos pa
gal tikybas. Dornstadto 
stovykloje busią apgyven
dinti stačiatikiai ir liutero
nai, Insulastrupo stovyklo
je—latviai ir estai liutero
nai, Traunšteine apgyven
dinsią tik katalikus.

Šiuo metu patalpos re
montuojamos ir pritaiko
mos naujoms gyvenimo są
lygoms. Prie kai kurių sto
vyklų tremtinių reikalams 
prisikiriami atitinkami že
mės sklypai, kur globoja
mieji galėsią laikyti kiau
lių ir paukščių ir patys ap
sirūpinti daržovėmis iš skir
tų jiem tam reikalui žemės 
sklypelių.

Lietuviai ir kiti baltiečiai 
darą žygių, kad tremtinius 
apgyvendintų tautybėmis, 
tuomet palengvėtų kultūri
nių reikalų tenkinimas.

ŠIRDŽIŲ KALBA
Kur vien tik žodžiai, išdidumas. 
Kur veidmainingoji malda— 
Ten tėra vienas tik tuštumas, 
Širdžių kalbos tenai nėra.

Tik atvira dvasia, skaistybė— 
Širdžių kalbos tekupina.
Kur ji vra—žmogaus didybė; 
Kur veidmainystė—jos nėra.

L. Vitkauskas.

ŠILTOS DIENOS
-"r

Kai karėto, vanduo atvėdina, 
o Šitie jauni plaukikai jau 
dabar tariasi kada nors per* 
plaukti AngOjaa kanalą. . . .

yra

Keleivit
<34 E. Bread way, Sa. 27,

4 h
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jlš Plataus Pasaulio
Arabų Sprendimą* | Rumunija Smarkauja

Iš arabiškų valstybių tik-J Rumunijos bolševikiška 
tai vienas Egyptas pasisakė , vyriausybė išvarė iš savo 
už „“absoliutų neutrališku-,krašto popiežiaus pasiunti
mą” Korėjos kare, o kitos nį, amerikietį vyskupą Ger- 
arabiškos valstybės linksta aid Patriek O’Hara, kaipo 
pritarti Jungtinių Tautų nu- “šnipą.” Vyskupas O’Hara 
tarimui sudrausti Korėjos buvo paskutinis Vatikano 
agresorius. Jordanija jau * diplomatinis atstovas anoj 
pasisakė už paramą Jungti- pusėj geležinės uždangos, 
nių Tautų nutarimui.

Albanijos Vyriausybė
Suomija Moka

Po liepos 1 d. Suomija 
pranešė, kad ji praėjusiais 
metais sumokėjo Rusijai 
reparacijų 229 milionus do
lerių visokiomis prekėmis ir

Albanijos bolševikiška vy
riausybė vėl persitvarkė.
Jos priešakyje lieka gene
rolas Enver Hoxha, bet visi * , . . . ..
kiti ministeriai paskirti* ‘sd,rbln,a>s- Sle meta> J™
nauji. Albanijos bolševikat*?e.p‘^i’ kai suomiai mo 
dėl ekonominių sunkumų ir

AMERIKOS KANVOLtS KORĖJOJ

it
Vaizdelyje matosi pietinės Korėjos aerodromas, kurį saugo amerikiečių priešlėktuvinės 
kanuolės. Pirmomis karo dienomis šiaurinės Korėjos armija turėjo daug orlaivių ir 
daužė pietinės Korėjos miesttm. Dabar amerikiečiai bolševikų orlaivius išvaikė iš pa
dangių. Į įį

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Atsinaujindami laikraštį šče

_________________ musų skaitytojai skyrė dovanų
Norbertas Ropius, Antanas Ru- laikraščiu.: sustiprinti. Aukojo, 
gys, Pranas Ruibys, Vacys Si-! Juozas Naikus iš Kochester, 
manavičius, Stepas Skobeika ir N. Y., $25; N. Trumpk-kas iš 
Petras Vaitkevičius. Akron, Ohio. $4. Po $2 skyrė:

j J. Milicke iš Akron, Ohio; X. 
(X.; B. Narbut iš Brooklyn, N. 

Liepos 8 d. laivu “General .Y.; P. Milės iš I.os Angeles, 
McRae” į Nevv Yorką atvyko Calif.—$1.50.
52 lietuvių šeimos. Atvyko: • Po $1 prisiuntė Mrs. L. Bal- 

Vilius Achenbachas, Juozas čiunas iš Detroit, Mich.. P. Ga-
Alutis, Juozas Avižienis. Elena kus iš Philadelphia, Pa., P. Viz- 
Bielkevičienė, Justinas Bruožis, girda iš Westerlv, R. I. 
Veronika Burokienė, Kazys De- Po 50c atsiuntė B. Boble iš 
gutis, Juozas Draugelis, Ignas Cambrdige, Mass., J. Akstinas 
,Girdvainis, Regina Glebus, Va- iš Pawtucket. R. I., ir J. Dar- 
lentinas Galdikas, Vytautas gis iš Dearborn, Mieli.
Gurskis, Pranas Jakaitis, Va- Visiems laikraščio draugams 
lerija Jakubauskienė, Julius Ja- tariame širdingą ačiū. 
kulis, Ona Jasinskas, Pranas
Kalvaitis, Basil Kaminsky, Ele
na Kilikevičius, Boleslovas Ki-

kas, Marija Mokriak, Povilas 
Nikolskis, Aleksas Pabrėža, 
Pranas Povčlaitis, Antanas Pi
lypas, Antanas Radomskis,

1

REIKALINGAS DARBININKAS 
j FARMĄ

‘titizmo” gyvena nuolatinėj 
krizėj ir daro nepabaigia
mus “apsivalymus.”

ko rusams kontribucijas pa
gal taikos sutartj.

Prancūzijos Vyriausybė
Velionis išgyveno Ameri-|ke, Eddington, Pa., pikni- viso pasaulio lietuvius šukįt 

A9 rnoitnc nn»* A A vyta- ’

. . . . .. .. r-k Darbininkas, norįs dirbti farmoje,zauskas, Antanas Končius, Do- Kali Kauti darb4. Atlyginimas ir 
mas Krivickas, Nikodemas pragyvenimas geras. Kalbama lie- 

. ... /-, •• i tuviškai ir angliškai. Kreiptis:] Laurinavičius. Galina L«sniaus- Mack j R 1( RaysVįiie,
.’kas, Edvinas Lipkis, Aleksas-,P*-

*dras Mackevičius, Juozas Ma-

Pekinas Tariasi

Kinų komunistų kariuo
menės vadas, generolas 
Chu Teh, sukvietė j Pekiną 
visų kariuomenės dalių vir
šininkus pasitarti apie situ
aciją sąryšyje su Korėjos 
j vykiais. Yra daug spėlio
jimų, ką nutars kinų komu
nistų vyriausybė ir josios 
karo vadai dėl Korėjos.

Prancuzija vis dar be vy
riausybės. H. Queille su
daryta vyriausybė, kai ji 
prisistatė parlamentui, ne
gavo jo pasitikėjimo, nors 
pats Queille buvo parla
mento patvirtintas,
vyriausybę sudaryti pasiė 
mė Renė Pleven, finansų 
ekspertas. r

Kinų Nacionalistai

Filipinų Stiprinimas

Pagal prezidento Truma- 
no patvarkymą Filipinų res
publika jau pradėjo gauti 
žymius ginklų transportus 
savo armijai sustiprinti.
Amerika paskubomis -j__uuv

Generolo Čankaišeko vy 
riausybė Formozos saloje 
davė įsakymą savo karo lai
vynui vėl pridaboti Kinijos 
pakraščius, kad prekybos 
laivai negalėtų lankytis ko
munistų valdomų sričių uo
stuose. Kinų nacionalistai
sako,

koje 42 metus ir per 40 me- ką. 
tų jis skaitė “Keleivį.” Iš!
Lietuvos jis paėjo iš Pra-i 
mežio. Velionis Tarnas pa-! 
liko dideliame liūdesyje 
žmoną, kuri paeina iš Kra- 
sošiškių, du sunu. keturias

Daba, ^^£'ikave^±irien» glebėj, stoka Amen 
palaHoSs SSy‘ Sepukhreį*?e art)a ‘«a pastoja ke 

kapinėse Stoughtone.
Velionies šeima taria šir

dingą ačiū karsto nešėjams 
ir visiems, kurie liūdesio 
valandoje išreiškė užuojau
tą ir atidavė velioniui pas
kutinį patarnavimą.

Nuliudusi Šeima.

Į JAV atvyko jau 20,000 
lietuvių, kurie, radę šiame 
laisvame krašte prieglaudą, 
turi užtikrintą globą ir dar
bą. Bet Europoje paliko 
dar žymus DP skaičius, ku-

vos prezidento atmintį pa
statant jam Tautinėse Ka
pinėse Chicagoje paminklą. 
Tam reikalui kaminskiečiai 
jau surinko $40.

Antroje susirinkimo da
lyje sekė Lietuvos okupaci
jos dešimties metų paminė
jimas. Tą susirinkimo da
lį užpildė Dr. Ancevičiaus 
paskaita “Kodėl ir kaip 
prieš dešimt metų Lietuva 
neteko savo nepriklausomy-V VSttį lbJ*iO***V M* W w *

didmiestyje lietuviai nutarė^-” Prelegentas pirmoje

lią.
Ar jie ne musų broliai, 

ne musų seserys? Ar gali
me juos palikti skurdžiam 
likimui? Todėl senai begy
veną šiame broliškos meilės

PHILADELPHIA, PA.

, , ._ . . čiulaitis, Zelma Malinauskas,
bendromis pajėgomis |am- Ona Martinkus. Boleslovas Ma
žinti laisvoje Amerikos, ze- jRįu|js> Gabrielius Misevičius, 
mėje demokratiškojo Lietu- Vera Magorienė, Stanislovas 

Paulauskas, Ona Pekaitė, Juo
zas Pivoriūnas, Valteris Prech- 
tas, Juozas Ručys, Vytautas

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Janinos Starčenkaitės. 

Rašyti adresu: V. Vredytė, 102 Ken- 
wood Avė., Chevy Chase 15, Md.

<2D>

Paieškau Stanislovo, Adomo, Sil- 
. . - ' . ’ . įveatro Drejeckų ir Juozo Saliamono,

Saimininkas, Vincas SimanaVl-j kilusių iš Ylakių, visi gyvena Ame- 
čius, Juozas Simutis, Juozas Si- *?*?£.. J±ešk?B kit9 
sas, Antanas Sperauskas, Joku- SUSU
bas Strangulis, Vladas Scepo- 
navičius. Jeronimas Svaras, Jo
nas švedas, Bronius Ulčinskss,
Ema Underferis. Ignas Vasi
liauskas, Vijolė Vasiliūnas ir!
Antanas Žilinskas.

Mich.
Avė.,

J. Savickis, 1414 
Lincoln Park 25, 

(30|

Liepos 12 d. laivu “General 
Eturgis” į New Yorką atvyko 
58 lietuvių šeimos. Atvyko::

Jonas Adamavičius, Zigmas 
Bakaitis, Vincas Balanda, Da

savo paskaitos daly nušvie
tė priežastis privedusias 
prie antrojo pasaulinio ka
ro ir versalinės Europos 
žlugimo. Antroje paskai
tos daly palietė pareigos, 
garbės, drąsos bei atsako
mybės pajautimą ir supra
timą pas valdžiusius tuomet 
(Lietuvą sluoksnius ir Lietu
vos karišką vadovybę, nu
sviesdamas visus klausimus 
palyginamoje šviesoje su 
tokiais pat reiškiniais kituo
se kraštuose, kurie taipgi 
buvo tokių pat nelaimių iš
tikti, kaip ir Lietuva. Savo

sakytą dieną ruošti tų varg
šų naudai pikniką. BALF’o 
vadovybė, žinodama, kaip 
skaudžiai atsiliepia kiekvie
no lietuvio širdyje paliku
siųjų Europoje brolių-sese- 
rų vargas, kviečia visus da
lyvauti tame piknike.

BEGALINĖ ŠAKNIS
Begalinė Suknia 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. I.ieturole 
ją vadina “begalinė," 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
raui surakintų ir neveiklių sąnarių.

J|___ Begalinė gera nuo visokių nervų li-
nutė Bakšytė, Jarais Balčiūne. j b
Marijona Bendikas, Vincas Bil-J paralyžiaus. Pasidaryk Begalines ar- 

i . ir- aii • batos ir eerk. Prisiunciam į jūsųskis, Vincas Bitinas, Aleksan- y,,n>us. Begalinės svaras $7.00. Už
dras Blinstrubas, Antanas Bur- J $1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER*5 CO.
414 West Broadway 

Seeth Boston 27. M

Padėkime Saviesiem*
Philadelphijos BALF’o 

skyriai ruošia sekmadienį, 
liepos 16 d., Mikelaičio par-

kad jie tą turi daryti 
sumetimais,”da pagalbą Filipinams ir “■ 

prancūzų Indokinijai, kad 
bolševizmas negalėtų tuose Jvarkymą nutraukti 
kraštuose plėstis. {veiksmus

savisaugos 
nežiūrint į Amerikos pat- 

karo

KorespondencijoS
Naujienos is Kanados

DETROIT, MICH.

Draugiškas Išvažiavimas
Gražų Plymouth Parką 

Sekmadienį, Liepos 
(July) 16

Važiuoti Plymouth Road 
iki Middle Rouge Parkway 
kelio ir pasukti į kairę Ed

t kiekvienas.
j Širdingai kviečiame visus 

į! dalyvauti.
Galima nuvažiuoti nuo 

Grand River Plymouth ke
lio mėlynu (blue) Ply- 
mouth-Michigan busu. Iš
lipti ant Middle Rouge 
Parkway. Edward N. Hines 
eina per vidurį parko. Nors

Iškilmingas Kaminskiečių 
Susirinkimas

miausių demokratiškos Lie
tuvos atstovų, tragišką liki-

Sekmadienį, birželio 18 Savo žodžio pabaigoj
d., Oakvillėj, draugų Fren- .£• Frenzelis kvietė susi- 
zelių ir Novogrodskų farmų nn^imo dalyvius atsistoji- 
miškely, įvyko iškilmingas mu pagerbti demokratiško- 
kaminskiečių susirinkimas J° Lietuvos prezidento, iki 
atvirame ore, skirtas nese- Pat mirties kovojusio už sa-

vo tautos laisvę ir kilnius 
laisvės bei demokratijos

cikas, Valentinas Caunė, Stefa-į 
nija Charžauskas, Janina De- 
mikis, Zenonas Gailius, Antanas 
Gargasas, Česlovas Grabauskas, 
Mečislovas Ilgūnas, Jonas Jan
kauskas. Bruno Jesulaitis, La- 
risa Joniką. Kazys Juška, An
tanas Macucevičius, Ieva Kal
vaitis, Vladas Kalytis, Pranciš
ka Karpavičius, Algirdas Kati
lius, Bronislovas Kirkus. Adol-

ward N. Hines Rd. Už po- sykį gegužinė be biznio! 
ros blokų pasukti po tiesiai 
į parką iki pirmo ežeriuko.
Po tiesiai pamatysite šalti- 
nuką ir parko publikai pa
togumo vietą. Pasidairyk 
ir pamatysi užrašą lietuvių 
socialdemokratų 116 kuo
pos išvažiavimas ir rasite 
būrelį lietuvių gražiame 
parke. Ant kalnuko tyra
me ore gražiai ir maloniai 
praleisime laiką. Užkan
džius turėsime pasirūpint

Išvažiavimo komisija:
F. Juzėnas,
M. L. Balchunaa.

STOUGHTON, MASS.

Mirė Tarnas Žurauskas

Birželio 30 d. čia mirė 
Tarnas Žurauskas, ■ senas 
Stoughtono gyventojas. Jis 
gyveno 483 Pearl St. Ve
lionis mirė savo namuose.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje 

TURTAS SIEKIA VIRS ilmmoo.oo.
Saro nariams Ugnie pašalpų 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.
T J«mj<> pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.DaSr vvdsmas Suaiviaaijimo 00 metų Jubiliejinis Va. 
jus. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui ui egzamina- 
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk tavo šeimos na- 

Kreipkis pas vietinę kuopą arta Į Centrą adre-

nai mirusio Dr. Kazio Gri
niaus atminties pagerbimui, 
ir Lietuvos okupacijos de- idealus, garbingą atmintį, 
šimties metų paminėjimui. I drg- Onutė Budienin- 
Susirinkimas vyko susikau- kaitė perskaitė savo gražų 
pimo ir gedulo ženkle, ką 
rodė tarp medžių iškabinta 
ir juodu kaspinu perrišta lie
tuviška vėliava. Į šį susi
rinkimą buvo atvykę idėjos 
draugų, simpatikų ir svečių 
iš Hamiltono ir Toronto.

Kaminskiečių organizaci
jos pirmininkas drg. Bedar- 
fas tam iškilmingam susi
rinkimui pravesti pakvietė 
Lietuvos kariuomenės sava
norį ir seną socialdemokra
tijos kovotoją, Toronto lie
tuvių socialdemokratų or
ganizacijos pirmininką drg.
Augustą Frenzelį. Perėmęs 
kaminskiečių susirinkimo 
vadovavimą drg. Frenzelis 
pasakė minimiems įvykiams 
pritaikintą žodį, nušviesda
mas lietuvių tautos, lietu
viškos demokratijos ir Dr.
Griniaus, kaipo vieno žy-

i.

pei
kūrinėlį skirtą Dr. Griniau?
atminčiai. Jauna autorė 
vaizdžiai nušvietė velionies 
asmenybę ir jo kovotojiškus 
nuopelnus lietuvių tautai. 
Dr. Griniaus pagerbimui 
drg. Milda Žemeckienė 
įspūdingai padeklamavo V. 
Kudirko eilėraščius “Ne tas 
yra didis” ir ‘“Maniesiems.” 
Deklamacijas papildė drg. 
Kęstutis Kupčinskas padek 
lamuodamas nežinomo au
toriaus gražų eilėraštį apie 
išvežtus Sibiran lietuvius.

Dr. Griniaus atminties 
pagerbimo pabaigoj drg. 
Bedarfas iškėlė mintį, kad 
prof. J. Kaminsko vardo 
lietuvių socialdemokratų 
organizacijos vadovybė, su
sitarus. su Toronto lietuvių 
socialdemokratų organiza
cijos vadovybe, mestų į

Ar Jutų Inkstai Gerai Veikia?

UTHUANIAN ALUANCE OF AMERICA 
ROT W. 20tb St, Now YoA 1, N. Y.

Inkstai prašalina iš organismo rūgštis It nevilta 
?*.w,Pu,n»-. Jie »»«ty*rkoj*, nuodinga materU* 
lieka kūne ir jūsų kraajuje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva

tt>LIV ARBATĄ 8AS1TAS SO. In
Kaina $1.10 su prisiuntimu. Musų žolių arbata wa 
ekspertų sudaryta remiantis ilgų metų patyrimu.

Užsakymus su pinigais adresuokit taip: (gt)
SANITAS HERBS, Dept K 

1125 MilumulcM Avu^ CUcafo, IQ.

įdomią paskaitą, kurioje Mfeh.lin. Kukau-
buvo patiek . dalykai dau- «
geliui tiktai pirmą kartą
girdėti, prelegentas užbai
gė birželio 15 dieną 1940 
metais Smetonos bailiu pa
bėgimu užsienin bei jo gy
venimu Rytprūsiuose. Su
sirinkimas baigtas tautos 
himnu. •

Bendrai minimas kamin
skiečių susirinkimas praėjo 
susikaupimo bei rimties 
nuotaikoj ir susirinkimo da
lyviams davė retos progos 
blaiviomis ir kritiškomis 
akimis pažvelgti į tai, kas 
įvyko prieš dešimt metų pa
sauly ir Lietuvoj.

Dalyvavęs.

valskas,
Mykolas
Maceina,
Aldona

Vytautas Kybartas, 
Laugštėnas, Antanas 
Juozas Martišauskas, 
Mongirdienė, Vincas

Navickas, Zigmas Paruškevi- 
čius, Teofilius Palukaitis, An
tanas Petrauskas, Marcelė Pet
ravičius, Albertas Ramanaus
kas, Marcelė Rimša, Marijus 
Sabeckis, Marijonas Snapštys, 
Edvardas Stanulis. Antanas 
Steponaitis, Jonas Strazdas, 
Adolfas Vainauskas, Stasys 
Vaitkevičius, Vytautas Valavi
čius, Jonas Vasiliūnas, Adomas 
Viliušis, Mykolas Vyšniauskas, 
Vytautas Zdancevičius ir Mari
jona žvirblienė..

NUO UISISENfcJUSIV. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS LIGŲ

Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRU ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų nžsisenėjusios žais
lios niežti ir skauda. Kad pabalinti 
tą niežėjimą ir spaadėjimą senę, 
atvirų - ir skaudžių žaizdų, uždekit* 
LEGULO OintmenL Jų gydome* 
ypatybė* palengvina josų skaudėje 
mą ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalina nie
žėjimų ligos vadinamos PSORiASISL 
Taipgi pašalina perštėjimą ligoe 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimą odos ir perplyšimą 
tsrppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo dži*stanci»s ir suskilusia* 
ode*. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jum* pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niekiančių kojų. I^gulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., >1.25 ir 
$3.50.*• Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite mene v į 
orderį į: (11-1 i

LEGULO. Degt. S.
W. Hth Street, 

CICERO $0. ILL.

Dar galima gauti “Kelei-• ‘99 __ 1_Pakalbinkite kaimynu* irįvio” Kalendorių 1950 
draugus užsisakyti “Kelei- tam*. Daug skaitymų ir in-

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

▼I- Kaina metams $3. f< ijų. Kama 50 centų.

Liepos 8 d. laivu “General 
Greely” i New Orleans ir tuo 
pačiu laivus liepos 12 i New 
Yorka atvyko 38 lietuvių šei- 

| New Orleans atvyko:
Julian Braun ir Vytautas Pu- 

pelis.
Į New Yorką atvyko:
Stasys Armauskas, Vytautas 

Aukštakalnis, Juozas Bertulis, 
Jonas Bironas. Emilija Bruo- 
saitytė. Boleslovas Bud vi las, 
Kastantas Burbulis. Izidorius 
(^ędvijas, Evaldas Hajeris, Ma
rija Janulevičienė, Pranas Jaru
ševičius. Nikodemas Kalavins- 
kas Zigmas Kasiulynas, Vale
rija Katauskas. Vaclovas Kiu- 
kvs P’lypas Kniukšta, Alfon
sas Končius. Rožė Kriaučiūnas. 
Steponas I-aucys, Jonas Mar
kauskas. Albertas Martinkus. 
Albina Matulevičius. Veronika 
Melbardis, Stasys Modzeliaus-

mo?.

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 
Kusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi 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 26 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
South Boston 27, Masa.

r
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SJ SEKMADIENI
BALFo PIKNIKAS

BOSTONO MEISTERIS 
TAUTVAlSA DETROITE

SANDAROS MOTERŲ 
KLUBO IŠVAŽIAVIMAS

S. Burz Duktė Ištekėjo LIETUVIAI AMERIKOS 
INŽINIERIŲ DRAUGIJOJ

Lituanistikos Mokykla

BALF’o Bostono skyrius 
šį sekmadienį, liepos 16 d. 
rengia didelį pikniką Brock- 
tone, Romuvos Parke.

Šį sekmadienį, liepos 16 
d. įvyksta Sandaros Moterų 
Klubo išvažiavimas į Blue 
Hills. Į kurį kviečiame visus 
narius ir prijaučiančius at
silankyti.

Visas nares prašome už-
Išvyko ten dalyvauti JAV įsiregistruoti pas p. Tumavi .

šachmatu (chess) “open vienę, JA 2-—19, ar sekre-už Alfred

Dorchesterietis S. Barz, 
senas musų laikraščio skai
tytojas, praeitą šeštadienį 
buvo užėjęs į redakciją. Sa
kė, kad guli Mattapan ligo
ninėje, bet dabar gavo “ato
stogų” iš ligoninės dukters 
Nelies vestuvėms. Duktė iš
tekėjo praeitą sekmadienį 

Aberek, lenkų
pirmenybėse, kuriose lenk- Lesleiienę, REV
tyniuoja netoli šimto daly- 3935-M.

.. , A Į vių, ne tik iš JAV, bet ir iš Taipgi kviečiame svečius
Piknike bus nepaprasto ivvrus ir moteris sykiu va-

Povilo Tautvaišos kelio- žiuoti ir pasilinksminti mu
sų tarpe. Valdyba.

programa: baleto artistų T.
Babuškinaitės ir Liepino šo- nei lėšas sudėjo kelios lietu.
kiai, akompanuojant p. Le- vja organizacijos ir paskiri 
vickienei; dalyvaus rašyto- asmenyS<
jas A. Gustaitis; grieš Alį jg meisterio Tautvaišos 
Steven’s orkestrą; dalyvaus laukiama gero pasįrodymo 
skautai. Veiks bufetas irikovos€ su žymiaisiais JAV 
baras- i ir Kanados meisteriais.

Apie busų išėjimą į pik-j Massachusetts turės tris 
niką prašome žiūrėti skel-, dalyvius siose pirmenybėse: 
bimą W. Adams, Dedham, kuris

_________________ * buvo JAV pirmenybių nu-
į galėto jas 1948 metais: Po- 

L&nkėsi Juozas Naikus į vilą Tautvaišą. Bostono
| meisterį, ir Harlo\v 
buvusį Bostono ir Massa
chusetts meisteri.

Šių metų pirmenybės da
rosi ir mums svarbiomis dėl

Lankėsi Juozas Milickis

Praeitą penktadienį mu-, 
sų įstaigoj lankėsi senas 
“Keleivio” skaitytojas ir 
bendradarbis iš Rochester,
N. Y., drg. Juozas Naikus.
Svečias atostogų proga at
vyko į Naująją Angliją ir 
pabuvęs kiek Bostone išvy
ko aplankyti savo pažįsta
mų į Connecticut valstiją.
Apsilankymo proga malo-iBROCKTONAS TURI

vienintelio lietuvio Povilo 
Tautvaišos dalyvavimo, ku
riam iš visos širdies linki
me geros sėkmės!

—K. M.

Praeitą antradienį musų 
redakcijoj lankėsi iš Akron, 
Ohio, drg. Juozas Milickis. 
Jis atvyko į Brighton, Mass., 
pas gimines atostogų proga 
ir apsilankydamas musų 
Įstaigoj atgabeno glėbį pre
numeratos atnaujinimų iš 

Daly. Akrono prietelių ir nuo 
drg. Trumpicko 84 dovanų! 
laikraščiui sustiprinti. Drg. • 
J. Milickis išvykdamas pali 
ko “Maikio Tėvui” porą do-! 
lerių batams sulopyti. Mu
sų krašte svečias ketino iš
būti apie savaitę laiko.

kilmės jaunikaičio.
Drg. Barz prašė per laik

raštį pareikšti padėkos jo 
prieteliams, kurie jį lankė 
ligoninėj ir suramino.

Bostone lankosi Ameri
kos Raudonojo Kryžiaus 
pirmininkas, gen. G. C. 
Marshall. Jis čia tariasi 
apie pagretinimą kraujo at
sargų sudarymo, kad, kilus

Boston Society of Civil 
Engineers priėmė tikrai
siais nariai dipl. inžinierius 
Jurgį Gimbutą ir Joną Va- 
sį. Jiedu gavo inžinieriaus 
laipsnį Lietuvoje, Vytauto 
Didžiojo Universiteto staty
bos fakultete (college). At
vykę Amerikon, dirba Bos
tone Fay-Spofford statybų 
projektavimo kompanijoje 
ir dalyvauja Lietuvių Inži
nierių ir Architektų Drau
gijoje.

—V. A.

Cambridge advokatas H. 
B. Dondis, pirmadienio va
kare vėlai buvo dvejų plėši
kų užpultas Cambridge ir 
apiplėštas. Vagys iš jo at-

Lituanistikos mokyklos 
vasaros grupė renkasi lie
pos 15 d., 9 vai. ryto, para
pijos mokykloje.

Vasarą iškylausime, lan
kysime muzėjus bei moky
simės lietuvių kalbos.

Mokyklos Vedėjas.

RADIO PROGRAMOS

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Me* pranešam, kad turim* mu

sų krautuvėj visokių mašinų, ik- 
randavojimui, kaip tai Floor San- 
ders, Wall Paper Removers, Boat 
.Sąnders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų. vamišių, sienom* po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

628 E. Broadaay, So. Bostone
Tcl. SO 8-4148

nūs svečias paliko viso
kiems “Keleivio” reikalams 
825 ir apmokėjo savo ir P. 
Pečkaičio prenumeratą.

Vilkaviškietis drer. J. Nai- 
kus jau 22 metai gyvena 
Rochestere, o prieš tai daug 
metų gyveno Baltimorėj ir 
per eilę metų buvo aktin
gas lietuviškų laikraščių 
bendradarbis. Svečiui už 
gausią auką laikraščio pa
laikymui širdingas ačiū.

RADIO PUSVALANDI

t*
ii

i
, t 
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Brocktone kiekvieną sek
madienį. 12:30 vai., veikia 
lietuviškas radio pusvatan- 
dis per WBEF stoti. 990 ki- J 5
lociklu. Pusvalandžio vedė-! j kia 
ja yra čia gimusi ir augusi{ {
Mrs. Graiviutė-Folkau. Ra-« 
dio pusvalandis vra pava-Į» 
dintas “Echoes from Lithu- 
ania.” Verta pasiklausyti.

PADĖKA
Visiems a. a. Dr. K. 

Griniaus šeimai užuo
jautą pareišukusiems ir 
didžiojo skausmo va
landoje prie artimųjų 
liūdesio prisidėjusiems 
nuoširdžią padėką reiš-

- i

Civilės Apsaugos
Paruošimas Greitinamas

Penktadienį Dorchesterio
Klubo Susirinkimas

Dorchesterio Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas 
įvyks penktadienį, liepos 14 
d., 8 vai. vakaro, 1810 Dor 
chester Avė.

Kaip visoj Amerikoj, taip 
ir musų valstijoj gubernato
rius davė Įsakymą miestams S 
pagreitinti civilinės apsau- į 
gos pasiruošimus, kad kilus 
karui butų paruošta piliečių Į 
apsauga nuo bombų.

Primename, kad klubo! { Buvusiam Lietuvos 
piknikas įvyks rugpiučio 20 Į J prezidentui Dr. Kaziui 
d. Romuvos Parke. į. Griniui mirus, jo gimi-

Dorchesterio klubas ati- • nėms ir artimiesiems 
daly tas šiokiomis dienomis, ■ J reiškia užuojautą

Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir 
Architektų S-gos 
Bostono Skyrius.

išskyrus ketvirtadienius,! • 
nuo 4 vai., šeštadieniais } 
nuo 2 vai., gi sekmadieniais J 
nuo 1 valandos. '•

Valdyba. •

•!
I
• I
Ji♦
♦• 1• į• I• > ♦
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ĮDOMUS piknikas Į

Rengia BALF’o Bostono Skyrius
Sekmadienį, Liepos (J ui y) lfi, 1950 

Romuvos Parke, Montello, Mass. ;
Dalyvauja Lietuvos Baleto solistai pp. Babuškinaitė iri 

Liepinas, akompanuojant p. Levickienei, specialiai
piknikui pritaikytoj programoj.

Skautai uždegs skautišką laužą. Bus Įvairių juokingų
šposų. Šokiams grieš Al Steven’s Lietuvių Kapela. 

Veiks Bufetas ir Baras
Bušai eina iš So. Bostono 1, 2 ir 3 vai. po pietų nuo 366 

West Broadvvay (“Darbininko” namo f.
Kelionė ten ir atgal 81.25.

Visas pelnas skiriamas tremtinių ūkininkų atgabenimui 
į Michigan faunas.

Visus maloniai kviečia
Pikniko Rengimo Komisija. 

PRANEŠIMAS
Pranešu gerb. visuomenės žinia:, kad mano ofise pradėjo 

dirbti JONAS VASILIAUSKAS ir ANICETAS STROCKIS.
Turime pardavimui didelį pasirinkimą patogiomis pirkimo 

sąlygomis namų ir farmų. Atliekame visus draudimo (Insur
ance) reikalus, kas ypatingai svarbu naujai atvykusioms ap
drausti baldus bei buto įrengimus. Kam reikalingas butas ar 
kambarys, o taip pat kas turi išnuomoti prašome kreiptis į mu
sų ofisą. Tarpininkaujame visuose pirkimo ir pardavimo rei
kaluose.

VASIL & CO.
Real Ėst ate and Insurance 

409 West Broadway, Room 4, So. Boston, Mass.

karui, galima butų gelbėti‘ėmė 885 pinigais. $180 če- 
sužeistuosius. kiais ir laikrodėlį.

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadway, South Boston

VIENINTELIS ŠUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupos per $31,000,000
*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai 
*

Mes niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2%% už indėlius

Kristina Grinienė 
su sunumi Liutu 

Pik. K. Grinius 
su

Apdraudžiant Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

PER TRUMPESNI LAIKĄ, 
NEGU IMA SUMUŠTI KIAUŠINI

mylių už du doleriu

įsivaizdinki!, aš pašaukiu 
Los Angeles...

N«w Yortc. Yortr 
N«w Beriforri. M« 
O-unteht, MnMCbuMttt 
Mum. Flood.
Wt»»» Riv«r Jct., Veonent 
CNe*»». Illinois

Laikyti užrašyta* 
toli gyvenančių 
prietelių telefoną 
numerius. Niekas 
nepavaduoja asme
ninio kontakte Mx 
nio reikaluose, ar 
darant mklosamų 
toli esantiem* kai

na ria m*.

‘‘Įsivaizuokite mano nustebimą, kai aš iš
girdau mamos balsą į 59 sekundes. Mes ne
matėme jos nuo to laiko, kai ji ten išsikėlė ir 
staiga mes pagalvojome, kad galima pigiai ir 
greita.; ją pašaukti ir padaryt jai malonumą. 
Dabar mes reguliariškai, bent kartą per dvi 
savaites pasikalbam telefonu.

“Mano vyras išaiškino, kad Telefonų Kom
panijos Tolimo Susisiekimo Centras Naujojoj 
Anglijoj yra sujungtas su kitais Centrais vi
soj Amerikoj. Todėl patarnavimas dabar yra 
dvigubai greitesnis, negu seniau, nes tolimo 
susisiekimo tarnautojai automatiškai susijun
gia su tais Centrais ir su daugeliu individua
linių telefonų krašte.

‘Mes mokame tą patį žemą mokesnį už tą 
n«ują. greitą operatorių automatišką patar
navimą. o draugiški tolimo susisiekimo opera- 
t riai visada yra pasiruošę mus sujungti.”

Greitesnis patarnavimas už tą pačią kainą . . .
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The Telephone Cempaay
(NEW ENGLAND TELEPHONE 
AND TELEGKAPH COMPANY)

Lietuvių Radio Korp. ra
dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto
ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry
te bus sekantis:

1— Jono Dirvelio orkes
trą.

2— Dainos.
3— Magdutės Pasaka.
Po programui 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
ton 27, Mass.

Steponas M inkus

IEŠKOMAS KAMBARYS
Bostono apielinkėje, vistiek kur. 

reikalingas erdvus fumišiuotas kam
barys arba mažas apartmentas, jei 
nefumišiuotas. J. G., 70 Hunneman 
St., Roxbury, Mass. (29)

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wallaston, Mass. 

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

PRANEŠIMAS
Pranešame lietuvių žiniai, kad kas j 

sekmadienį. 11 vai. ryto, yra laiko-į 
mos linksmų žinių—evangelijos pa-1 
maldos lietuvių kalboje bažnytinėje! 
svetainėje, E. 4th St. ir Atlantic St.,! 
So. Boston, Mass.

Ateina didelė bėda visam žemės 
rutuliui. Kristaus karalystės evan-į! 
gelija turi būti skelbiama visame i į 
pasauly paliudyti visoms tautoms, ir 1 
tuomet ateis galas.

Visuomenė prašoma atsilankyti. 
Privažiuot galima visais City Point 
tramvajais. Išlipti ant Broadwav ir 
Dorchester St. kampo. (31)

PARDUODAMA
Graži vasarvietė. 1 mylia nuo. 

Nantasket Beach ant upės_ kranto, i 
16 mylių nuo Bostono. Namas 5 
kamb., ugniavietė, garažas. Sklypas 
61,000 kv. pėdų. Kaina $5,900.

So. Boston: 6 šeimynų geras ir 
stiprus namas, 3-4-4-3-4-4 kamb., 
maudynės, balti sinkai ir kt. įrengi
mai. Pajamų j mėn. $112.85, geras 
“investment.” Kaina $9,000.

B. Kalvaitis,
545 E. Broadway, So. Boston, Mass. 

Tel. SO 8-0605.

Parduodama Namas
Nebrangiai parduodamas 2 

šeimynų namas su garažu 2 
karam. Namas gerai aptaisy
tas iš lauko su patogiais įren
gimais viduj. 40 Stoddard St.. 
Stoughton, Mass. (28)

BUČERIS IEŠKO DARBO
Patyręs lietuvis bučeris ieš- 

co darbo lietuviškoj bučemėj. 
kreiptis į F. L., 572 Cambridge 

St., Cambridge 41, Mass.
- (28)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais
kreipkitės į: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

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 Bmadwav 
So. Boston 27, Mass.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON

TeL SO 8-4149
Torim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš- 
kai. Patarnavimas mandagus;! 
kaino* nebrangio*. Gyvename 
čia jau 20 metų.

DR. D. PILKA
X IU 4 
7 IU S

. Ofiso Valandom:
ir i

546 BROADWAY 
BO. BOSTON. MASS.

Telefoną*: SOUtb Bo*toa 1

Tel. SO 8-2S03
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 GOUUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSUBANCM

409 W. Broadvvay Į 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8 6948
Kas. $7 ORIOLE STRKBT 

We«t Roabnry. Mae*.
Tel. PArkaay 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 T re m ont St, Rimbai Building 
.... Kambarys 205

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

SVECIALISTAS KRAUJO. INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santuokai
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (-)

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

LITHUANIAN 
- FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS- 

TYTOJAI 
(Inrared 
Movei*)

Perkraustora 
čia pat tr i to- 
limaa vietas.
Saugi priežiūra, kaina 

S26 BROADWAT,
SO. BOSTON, MASS. 

T*L SOatk Boatea l-«l»




