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Prez. Trumanas Skelbia Šalies 
Pajėgų Mobilizacijų

Reikalauja iš Kongreso Įgaliojimų Sustiprinti Ginkluotas
Pajėgas; Žaliavų Kontrolė Ginklams Kalti; Atlanto 

Pakto Salys irgi Kviečiamos Mobilizuoti Jėgas;
Dar Tikimasi Išvengti Karo

Prezidentas Trumanas 
kreipiasi šį trečiadienį į 
kongresą ir prašo tuoj pat 
suteikti jam reikalingus įga
liojimus, kad galima butų 
nevilkinant pradėti karo ir 
ūkio pajėgų mobilizaciją 
didėjančiam visuotino karo 
pavojui pasitikti. Korėjos

Churchill Sako, 
Trečias Karas Artėja

Winston Churchill vieno
je kalboje konservatorių 
partijos susirinkime, Ply- 
mouthe, Anglijoj, sakė, kad 
Korėjos įvykiai priartina

karas parodė Amerikos <ne-Įtrečio pasaulinio karo pavo
jų ir jis įspėjo, kad laikas 
nėra demokratijų pusėje

pasiruošimą. Korėjos ka
ras padidino ir visuotino 
karo pavojų, nes niekas ne
žino, ar Maskva Korėjos 
karą pradėjo, kaipo įvadą 
į tretįjį pasaulinį karą, ar 
bandė tiktai padidinti savo 
imperijos teritoriją Korėjos 
užgrobimu. Jei Rusija vra, 
nusistačiusi pradėti visuoti-1 Pneš parlamentui išsiskirs- 
ną karą, tai vienoki ar kito- ^an5 atostogų, duotų užtik

Komunistinė agresija pa
saulyje plečiasi ir pavojus 
didėja, bolševizmas yra tas 
pats pasauliui, kas buvo 
hitlerizmo pavojus.

W. Churchill reikalauja, 
i kad Anglijos vyriausybė,

AMERIKOS KULKOSVAIDININKAI KORĖJOS FRONTE

Kulkosvaidžių kuopa Korėjoj, prie kalno papėdės, užima pozicijas. Prieš rusiškos tan
kus ir kanuoles amerikiečiai vis dar netu i užtenkamai sunkiųjų ginklų.

Amerikos Kariuomenė Korėjoj 
Dar Traukiasi

Nutarė Trauktis iš Laikinosios Korėjos Sostinės Taejon; 
Naujas Frontas Bus Bandoma Stabilizuoti Kalnuo

se; Kariuomenė ir Ginklai Gabenami į Korėją;
Stalino Pasiūlymas Daryti “Dylą” Atmestas

Anglių Gamyba I Žinios iš Korėjos fronto 
praeitą savaitę buvoŽemiai Sumažėjo Į^os Amerikos kariuo-

ki Amerikos politika to ka
ro nebepajėgs išvengti. Bet 
jei Maskva Korėjoj darė 
tiktai “bandymą” dar šį tą 
pasivogti nesukeldama pa
saulinio karo, tai dar yra 
vilties, nusvilinus Maskvos 
nagus Korėjoj, išvengti vi
suotino karo.

Visą praeitą savaitę Ame
rikos vyriausybėj ėjo pasi
tarimai, kiek jėgų mobili
zuoti. Galutiną sprendimą 
daro prezidentas šią savai
tę ir tam sprendimui vykin
ti reikalauja iš kongreso 
įgaliojimų

Visuotinos mobilizacijos, 
kaip tai butų daroma karui 
iškilus, Amerika šiuo tarpu 
nedarys. Bet bus sutelktos 
didesnės karo jėgos, kariuo
menė bus padidinta pašau
kiant į aktingą tarnybą nuo 
6 iki 9 divizijų iš naciona
linės gvardijos atsargų ir 
bus suaktyvintos ne ma
žiau, kaip dvi naujos ka
riuomenės divizijos. Bus 
duoti milžiniški ginklų už
sakymai dirbtuvėms ir to
dėl turės būti kontroliuoja
ma plieno pramonė, kad 
karo užsakymai turėtų pa
kankamai žaliavų. Dar te 
bespėliojama, ar preziden
tas turės įvesti kainų kon
trolę ir kai kurių prekių ra
cionavimą. Tikimasi, kad 
kainų stabilizavimą galima 
bus užtikrinti be priversti
nos kainų kontrolės, laisva 
gamintojų valia.

Valstybės departamentas 
reikalavo, kad Amerika su
keltų kiek galima daugiau 
jėgų, kad Maskva neturėtų 
nė mažiausių iliuzijų dėl 
Amerikos pasiryžimo stoti į 
karą, jei rusai bandys dar 
kur nors pulti.

ANGLAI NEPARDUODA 
ALIEJŲ KINAMS

rimmus parlamentui, kad 
Vakarų pasaulio sienos bus 
ginamos su užtenkamomis 
jėgomis. W. Churchill gy
rė Amerikos pasiryžimą ir 
drąsą Korėjos įvykių aki
vaizdoje.

MacArthur Žada 
Skubią Pergalę

Skelbia “Taikos Henry A. Wallace William Green
Sąlygas” Korėjoj Smerkia Rusiją Už pasiruošimą

Šiais metais per pirmą 
pusmetį Amerikoje iškasta 
anglių tiktai 234,120,000 
tonų, arba 30 milionų tonų 
mažiau, negu pernai metais 
per pirmąjį pusmetį. Da
bar ir anglių atsargos yra 
daug mažesnės, negu per
nai; atsargų dabar yra 44,- 
795,000 tonų, arba 27 mi
lionai tonų mažiau, kaip 
pernai šiuo laiku.

Iš dalies anglių gamybos 
sumažėjimas aiškinamas 
tuo, kad pramonė metė ku-,^'

menė per dvi dienas laikėsi 
prie Kum upės, į šiaurę nuo 
laikinosios Korėjos sostinės 
Taejon, bet pirmadienį bol
ševikai prasilaužė per upę 
ir amerikiečiai turėjo trauk
tis. Generolo MacArthuro 
pranešimai sako, kad bolše
vikai sumokėjo labai bran
gią kraujo kainą, kol įveikė 
Kum upės frontą. Praneši
mai sako, kad amerikiečiai 
gal trauksis 35 mylias nuo 
Taejon į kalnus, kur bus 
bandoma stabilizuoti fron-

Aliantų vyriausias karo 
vadas Korėjoj, gen. Mac
Arthur, liepos 16 d. paskel 
bė, kad šiaurinės Korėjos 
įsiveržėliai “galimai greitu 
laiku” bus nuvaryti už 38 
paralelės. Po trijų savai 
čių karo, sako generolas, 
Korėjos gynėjai pradeda 
gauti užtenkamai ginklų ir 
kitokių atsargų ir jis gyrė 
nenuilstamas pastangas ju
rų ir oro transporto, prista
tant Korėjos gynėjams vis
ką, kas reikalinga karui lai
mėti.

Klausia Rusų, Kur 
Karo Belaisviai

Indija ir Anglija teiravo
si iš Maskvos, kokiomis są- 
gomis galima butų užbaigti 
Korėjos karą. Apie pasi
kalbėjimus su Maskva buvo 
painformuotas ir Washing- 
tonas. Amerikos vyriausy
bė dėl tų kalbų skelbia, kad 
pagrindinė ir būtina sąlyga 
taikos atstatymui Korėjoj 
yra ištraukimas šiaurinės 
Korėjos kariuomenės už 38 
paralelės. Tiktai tada gali
ma bus kalbėti apie taikos 
atstatymą, o tas atstatymas 
turėtų eiti per .Jungtinių 
Tautų organizaciją, o ne su- 

: sitarus dviems ar kelioms 
valstybėms už kitų šalių nu
garos.

Iš Amerikos nusistatymo 
pažymėtina, kad pagrindi
nė ir minimalinė sąlyga bet 
kokioms deryboms dėl tai
kos Korėjoj yra sulaikymas 
karo veiksmų ir atitrauki
mas šiaurinės Korėjos armi
jos už 38-os paralelės.

Progresyvių partijos va- Darbo Federacijos pir- 
das, buvęs kandidatas Į pre- mininkas, William Green, 
zidento vietą nuo tos par- sako, kad tarptautinė pade-
tijos ir buvęs vice-preziden- tis dabar yra toki, kad ji 
tas, Henry A.r Wallace, pa reikalauja visuotino pasi
skelbė savo pareiškimą dėl ruošimo. Kada prezidentas 
Korėjos karo ir sako, kad Trumanas įsakė Korėjoj 
jis palaiko Ameriką tame priešintis bolševikų agresi- 
kare ir smerkia Maskvą už jai, jis paskelbė visam pa
to karo sukėlimą ir jo ne- šauliui, kad mes daugiau 
atšaukimą. H. A. Wallace branginame laisvę, kaip tai- 
sako: ką. Korėjos karas šiuo tar-

“Aš noriu pareikšti be jo- Pu yra lokalizuotas, bet są- 
kių dvejonių, kad jei Rusi- ryšyje su Korėja gali iškilti 
ja, Amerika ir Jungtinės trečiasis pasaulinis karas ir 
Tautos griebiasi ginklų, aš mes turime būti pasiruošę, 
esu Amerikos ir Jungtinių William Green sako : “Ne- 
Tautų pusėje. Neabejoja- tikrumas baigėsi, pasirinki
mai rusai galėjo neprileisti ma? padarytas ir mes žino- 
prie užpuolimo ant pietinės me, ^as Yra P^eš mus. Mes 
Korėjos ir neabejojamai ru- žinome, kad Kremliaus vą
šai gali dabar bet kuriuo dai, jų agentai ir mašineri- 
laiku sulaikyti tą užpuoli-Ja atstovauja reakcingiau- 
mą, jei jie tik nori. despotizmą, kokį tik pa

saulis yra kada nors ma
tęs.’’

Darbininkų unijų vadas 
praeityje, bet jei mano ša- reikalauja, kad Amerika 
lis yra kare ir Jungtinės i tuoj pat ruoštųsi kariškai ir 
Tautos tą karą remia, aš mobilizuotų savo ūkiškas

“Aš nebaltinu nei Ameri
kos nei Rusijos politikos

Anglija praneša, kąfl ji 
sulaikė pardavinėjimą alie
jaus kinų komunistams. 
Dėl to aliejaus biznio Ame
rikoje buvo kilę daug pasi
piktinimo.

Amerika, Anglija ir 
Prancūzija vėl pasiuntė 
Maskvai užklausimą, kur 
rusai padėjo apie 400,000 
vokiečių karo belaisvių. 
Rusai gegužės 5 d. paskel
bė, kad jie laiko dar 13,- 
546 vokiečių karo belais
vius, iš kurių 9,717 esą nu 
teisti, kaipo karo krimina
listai, 3,815 esą tyrinėjami 
dėl jų papildytų kriminalų, 
o 14 esą laikomi dėl ligos.

Amerika nurodo, kad pa
gal pačių rusų davinius Ru
sijoj dar turi būti keli šim
tai tūkstančių karo belais
vių ir reikalauja padaryti 
tyrinėjimą, kas su tais be 
laisviais atsitiko.

Demokratai senatoriai, se 
nato šnipų gaudymo komi
sijos nariai, paskelbė savo 
tyrinėjimų rezultatus ir sa
ko, kad senatorius McCar

BELGIJOJ ATIDENGTAS 
BASTOGNE PAMINKLAS

Liepos 16 d. Bastogne 
mieste atidengtas pamink
las Amerikos kariams, ku
rie gynė tą miestą nuo na
cių puolimo. Bastogne gy
nėjai buvo vokiečių apsup
ti, bet nepasidavė ir, nežiū
rint didelių nuostolių, atlai
kė Bastogne miestą iki atė
jo pagalba. Bastogne mu 
šiuose amerikiečiai turėjo 
78,890 vyrų nuostolių už 
muštais, sužeistais ir pate
kusiais į nelaisvę.

Prancūzų Vyriausybė
Parlamento Patvirtinta

Praeitą ketvirtadienį 
Prancūzijos vyriausybė, ku
rios priešakyje stovi Renė 
Pleven, prisistatė parla
mentui ir gavo .pasitikėjimą

esu mano šalies ir Jungtinių 
Tautų pusėje.”

Šitas H. Wallace pareiš
kimas buvo padarytas jo

jėgas, įskaitant ir darbo jė
gą. gresiančiam pavojui pa
sitikti. ,

paties vardu. Kaip į Korė- Dirbamas Atominis 
jos konfliktą žiuri visa pro- Motoras Submarinams 
gresyvių partijos vadovybė,
kurioje yra bolševikuojan Senatorius MacMahon, 
Čių gaivalų, dar nėra žino- kongreso atominės komisijos 
ma, bet “nuomonių skirtu- pirmininkas, praneša, kad 
mų” vadovybėje. yra. jau ateinantį mėnesį bus

H • • i- a pradėtas dirbti atominis
v Ce ?^1S1, motoras Dovandeniniams 

Korėjos karą dar galima .
nr^id ir. jiSTėI 8iU,°' kad ei™ nu0 1947 mety' 0 da- 
matvtnn S Hnnanas pasi- haJ. -au pasirgta ga 
nu SU Premjeru ^lal1" minti * pirmieji atominiai 
nU motorai. Tyrinėjimai ir mo-

" torų gamyba eina Arco,
DAUGIAU BOMBERIŲ Idaho, dirbtuvėse. 

PASIŲSTA Į EUROPA

renimą anglimis ir perėjo 
prie vartojimo natūralinio 
gazo ir aliejaus, bet anglių 
kasyklos sako, kad prie iš
kasimo sumažėjimo prisidė
jo ir gelžkelių vagonų tru
kumas, o todėl dirbtuvės 
negalėjo gauti tiek anglių, 
kiek jos galėtų susikrauti 
atsargoms.

Perkels į Sardiniją 
1,000,000 Žmonių

Italija turi žmonių per
teklių. Dalis pertekliaus iš
vyksta kasmet į užsienius, 
bet visi negali išvykti, todėl 
Italija kenčia nuo nedarbo. 
Dabar Italijos vyriausybė, 
su Marshallo plano pagal
ba, nusistatė perkelti apie 
vieną milioną žmonių į Sar- 
dinijos 'salą, kur, atlikus 
nusausinimo darbus, yra 
vietos naujiems kolonis
tams. Darbai Sardinijoj 
jau prasidėjo.

Sardinijos sala turi 19,- 
400 ketvirtainių mylių ploto 
ir tik vieną milioną gyven
tojų, kai tuo tarpu to pa
ties dydžio Sicilijos sala tu
ri virš 4 milionų žmonių.

BAISI AUDRA
SUŽEIDĖ LIETUVIUS

Korėjos kare amerikie
čiams tenka kautis vienam 
prieš 10 šiaurinės Korėjos 
kareivių, kurie yra gerai 
ginkluoti ir gerai rusų ka
rininkų vedami. Kol Ame
rika ir gal būt kitos Jungti
nės Tautos atgabens užten
kamai stiprias jėgas, ame
rikiečiai ir pietinės Korėjos 
kariuomenė turės tenkintis 
tik gynimusi ir tik vėliau 
galės pereiti į puolimą. 
Amerikos karo vadovybė 
užtikrina, kad ?š Korėjos 
nebus traukiamasi. Ten ga
benama be paliovos kariuo
menė, ginklai ir karo me
džiaga.

Šį pirmadienį Amerika 
atsakė į Stalino pasiūlymą 
derėtis dėl Korėjos karo su
stabdymo. Stalinas siūlo 
“derėtis” Jungtinių Tautų 
saugumo taryboje, bet pir
ma reikalauja, kad Kinijos 
komunistai butų pakviesti 
dalyvauti toje saugumo ta
ryboje. Amerika atsisakė 
tokį “dylą” daryti. Stali
nas dar siūlė, kad ir šiau
rinės Korėjos kvislingai bu
tų pakviesti į saugumo ta
rybą išdėstyti savo pažiūras 
į jų pradėtą karą.

SIŪLO “SUAKTYVINTI” 
JUNGTINES TAUTAS

FBI šį pirmadienį arešta 
pasiuntė dar vo ketriilą atominį šnipą, 
dvi sunkiųjų buvusį kareivį Julių Rosen-

Amerika 
papildomas
bomberių grupes į Angliją bergą. elektros inžinierių 
ir vieną orlaivių nešiotoją į Sako, Rosenbergas davinė- 
Viduržemių jurą. Tos ka- jo įusams slaptas žinias

Rheinlander, Wis., “Ke
leivio” skaitytojas Juozas 
Miller praneša, kad sekma
dienį jų sodybas aplankė 
baisi audra ir pridarė dau
gybę nuostolių. Ypač skau- 
skaudžiai nukentėjo Jono 
Belskio farma ir pats J. 
Belskis buvo sunkiai sužeis 
tas, jo žmona lengviau su
žeista. Jono Belskio far- 
moje audra sugriovė visus 
pastatus, užmušė daug gy
vulių, vištas ir žąsis. Iš far- 
mos liko tik griuvėsiai. Au
dra sugriovė ir daugiau far
mų Rheilander apielinkėj.

Jonas Belskis, “Keleivio” 
skaitytojas, guli ligoninėj 
kritikškoj padėtyje. Jo 
žmona irgi buvo nugabenta

(335 balsais prieš 226. Prieš ro pajėgos pasiųstos atsar-apie atominių ginklų garny-į ligoninę. Jonui Belskiui 
thy sąmoningai kraipė tiesą Į vyriausybę balsavo komu-1 gai, jei kiltų tretv«i« na<wu- bą ii buvo suvietiškųjų šni- dėl jį ištikusios nelaimės 
ir nerimtai kaltino. Ij—I,:-:- t----- «- - p “nistai ir degaulistai. linis karas Europoje. 'PU pe žymi figūra. reiškiame užuojautos.

Rusijos diktatorius Stali
nas atsiliepė į Indijos vado 
P. Nehru pasiūlymą baigti 
Korėjos karą ir sako, kad 
pirmas žingsnis į taikos at
statymą yra “suaktyvinti 
Jungtinių Tautų saugumo 
tarybą,” kurią rusai boiko
tuoja. Stalinas siūlosi baig
ti saugumo tarybos boiko
tą, jei kinų komunistai bus 
įleisti į tą tarybą, o tada 
su dviem “veto” balsais 
Stalinas tikisi Korėją įsidė
ti į savo kišenę.

Anglija nutarė siųsti į 
Korėjos frontą savo kariuo
menę kautis šalia amerikie
čių ir pietinių korėjiečių. 
Anglijos oro pajėgos ir ka
ro laivai jau dalyvauja kau
tynėse.
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MENAS SMURTO vo nuoširdus? Jei čia nėra

TARNYBOJE, veidmainystės, tuomet rei
kia manyti, kad seimo va-

Rusiškieji bolševikai, kad dovams tenka skaitytis su 
pridengti žiaurųjį smurtą ir narių nuotaikomis ir joms 
visas režimo baisybes, ver- prisitaikyti.
čia menininkus—rašytojus,) Lietuvos himno bolševi- 
dailininkus, muzikus ir ki- kų laikais giedojimas turi 
tokius meno kūrėjus—vaiz- savo istoriją. 1940 metais 
duoti tą jų režimą visai ki- už Lietuvos himno giedoji 
tokį, nei jis yra tikrenybėje, j mą nemažas lietuvių skai- 
Plaėioms darbo masėms re-jčius labai nukentėjo, nes 
žimas taiko terorą, meni- rusiškas okupantas skaitė, 
ninkus gi paperka pinigais kad himno giedojimas yra 
ir gyvenimo patogumais, didžiausis nusidėjimas prieš 
Pastarieji, kad gelbėti sa- Sovietus. Kai vokiečių na 
vąjį kailį, daro kas reikia, ciai okupavo Lietuvą, t. y., 
Pavyzdžiui, rusiškojo ko- pakeitė savo draugus rusus 
munizmo teroro ir smurto bolševikus, Maskva nugir- 
inspiratorius, J. Stalinas, dusi, kad naciai Lietuvos 
menininko atvaizduotas su himno giedojimo neskaito 
vaikučiu ant rankų, kaip nusidėjimu ir už jį baudų 
malonus “tėvas.” Tokiais netaiko, pradėjo per Mask- 
ir kitokiais meno kuriniais vos radio Lietuvos himną 
kruvinasai režimas nori įei- transliuoti, bet pranešėjas 
ti į istoriją, kaipo kilnu6, visuomet paskelbdavo, jog 
didingas ir žmoniškas, ki- busianti transliuojama “li- 
taip tarus, smurtininkai ir tovskaja narodnaja pies- 
istoriją norėtų apgauti. jnia” (lietuvių liaudies dai- 

“Vilny” (Nr. 149) tilpo na), bet tik ne himnas, 
iš “Literatūros Naujienų”‘‘Vilnis” ir jos geri priete- 
perspausdintas dailininko jliai šitą faktą privalo žino-
V. Dilkos straipsnis “Kol- ti- Jei himną giedojusieji 
ūkio Steigiamasis Susirinki- pasiaiškins Maskvai, kad 
mas.” V. Dilka, kaip ma- jie giedojo ne himną, bet 
tyti iš jo rašinio, ilgai važi- “litovskujų narodnujų pieš 
nėjo po kaimus ir stebėjo, nių? tuomet stalininė linija 
kaip “ryžtingai dilba par-jbus išlaikyta.
tiniai darbuotojai su tarv-l ----------------------------
biniais agitatoriais” /su-| NEREIKIA AIŠKINIMŲ 
prask, čekistais, šnipais ir

§0. BOSTON

DBDA MINAS ANT KELIO Invalidai, Seneliai 
Ir Kiti Pagalbos Reikalingi

j
Gavę iš BALF’o gana di

delius rūbų ir avalynės kie
kius galėjome patenkina
mai tremtinius rūbais apdo
vanoti, bet maisto dalykų 
sandėliuose atsargos, yra la-

Kas Savaite
Siūlo “Miuncheną”

Anglijai ir Indijai tarpi- 
bai ribotos ir sušelpti gali-1 ninkaujant su Maskva vė
mė tik labiausiai reikalin- damos derybos dėl nutrau

kimo Korėjos karo. Rusai 
mano, kad dabartiniu laiku,

Amerikos kareivis Korėjoj 
laukiama atvažiuojant 
kanoolės yra stipri 
ginklas.

gus.
štai skaičiai žmonių rei

kalingų pagalbos:
Amerikiečių Zonoj: Džiovi

ninkų. besigydančių sanatorijo
se—179, kiti sunkus ligoniai 

Įgyvena privačiai be IRO globos 
—87, besitaisą džiovininkai re- 
habilitacijos centruose — 40,
įvairjose ligoninėse besigydan
čių—70, invalidai—65, akli—6, 
psichiniai ligoniai — 32. seni 
virš 60 metų amžiaus — 416, 
našlaičiai—9. našlės moterys su 
mažais vaikais ir kitos vargin
gos šeimos—300 žmonių.

Anglų Zonoj: Džiovininkų— 
142, įvairių chroniškų ligonių 
—413, seną žmonių—560, kito
kių ligonių—-40.

Prancūzų Zonoj: Dbovčninkų 
—30, sunkiai chroniškai ser- 

senų žmonių—130.

įvairiais paTaiKunais) ir va*! Anot “Draugo” (Nr. 153) 
ro ūkininkus į kolūkius. V. karo paliestų žmonių liki- 
Dilka ieško temų, kad pa- mas rusų tvarkoje štai kaip 
vaizduoti Lietuvos kolcho- atrodo:
zinimą. Štai, kaip tas me*j “Vokiečių spauda praneša, 
nininkas, jo paties žodžiais Latvijoje, o ypatingai Už
tariant, vaizduoja Lietuvos uvoje, tebesą daug vokiečių mo- 
kolchozinimo smurtą: terų ir vaikų, kurie čia atga-

“Savo paveiksle aš siekiu Ibentė ar atvykę iš Rytų Prusi

27) A. E. straipsny “Pasau
lio Lietuvių Bendruomenė 
—Taip ar Ne?” sako, kad 
lietuvių bendruomenė būti
nai kurtina ir skubiai orga- 
nizuotina, nes Amerikos 
Lietuvių Taryba, kaipo po
litinės akcijos derinimo or
ganizacija, negali ir nega
lės aprėpti visų kitų skau 
džiausiųjų lietuvių tautos 
uždavinių, pavyzdžiui, kul
tūrinių, krašto atstatymo ir 
kt Straipsny sakoma: 

“Pagaliau mes turime įsi
dėmėti vieną kartą ant visa
dos: politine akcija mes ga
lime Lietuvą išvaduoti, bet 
negalime jos atkurti.” “L. 
Z.” pabraukta).

Skaudžiausiųjų tautos rei
kalų akyvaizdoje, rašo A. 
E.:

“Arge mes turime teisę 
šiandien užsidaryti

ir peštis dėl
•piuidMrt*’ Mė

tos (musų pabraukta) kuo
met eina beturiu tautos fi
zinis išnaikinimas?

“P. L. Bendruomenė atei
na ne esamos tvarkos ir esa
mų draugijų keisti, griauti 
ar naikinti, bet tik jų veiklą 
paremti, pildyti ir apvaini
kuoti bendra rišu lietuvių or
ganizacija. P. L. Bendruome
nės steigimo r i kalu reikia Vi
siems rimtai ir kietai pagal
voti.”

Taigi, bendrai
turime virš 2,500 žmonių, 
kuriems yra būtinai reika
linga nuolatinė pagalba, 
šie žmonės emigruoti ar sa

kai Korėjoj jų apginkluotos 
lėlės laimi, yra pats geriau
sias laikas padaryti judošiš- 
ką “dylą” ir parduoti šiau
rės Korėjos bolševikus, išsi
derėjus sau riebų kąsni. 
Maskva siūlo:

Ji atšaukia šiaurės Korė
jos bolševikus už “38 para
lelės,” o Amerika už tai pri
pažįsta Kinijos komunistų 
režimą ir atiduoda Kinijos 
komunistams Formozos sa
lą. Už savo judošystę Sta 
linas nori ir iš Amerikos iš
siderėti, kad ji išduotų Ki
nijos nacionalinį režimą 
Formozoje.

Kad “atgaivinus” Jung
tinių Tautų organizaciją 

suskaitę, Mkskva dar siūlo, kad šalia

jų skaitytojų kvailumas 
jiems leidžia tą daryti.

►«
Kaino* ir Korėja

Korėjoj liejasi kraujas, o 
“vidaus fronte” kainos pra
deda švento Vito šokį, bet 

į viršų. Kyla kainos

komunistinės Kinijos ir In
dijai butų pripažinta nuo 
latinė vieta “saugumo tary
boje,” kad Maskva galėtų,

vo jėgomis susikurti pragy-i patraukus į. savo pusę kai 
venuno šaltinį yni nepajė-jkuriais klausimais Indiją,

atvaizduoti kolūkio steigia
mąjį susirinkimą. Paveikslo 
centre—iniciatyvinė grupė su 
stojančiu į kolūkį valstiečiu 
prie stalo kairėje, ties drau-

jos. Jie atsiradę čia pokari
niais bado metais ir apsigyvenę 
pas ūkininkus kaip darbininkai, 
kurie jiems teikę pagalbą iki 
tol, kol buvę suvaryti į kolcho-

go Stakno portretu—parti-Įzas- įsteigus kolchozus, ir vo
niai darbuotojai sveikina pa- Įhiečią moterys su vaikais atsi
sirašiusius. Netoliese taria
si individualus valstiečiai. 
Pro duris išsinešdina buožės. 
Pro pirkios mažą langą švyti 
saulėtas pavasaris—tai busi
mų kolūkių laiminga ateitis.”

Anot V. Dilkos, turime 
tris Lietuvos kolchozinamų 
valstiečių rūšis: stojančių į 
kolūkį, individualiųjų ir 
buožių. Buožės yra tie val
stiečiai, kurie turėjo bent 
vieną karvę ar daugiau nei 
pridera. Jų laukia kalėji
mas, smurtas ir ištrėmimas 
į Sibirą. V. Dilkos paveik
slą, kad jis butų visai tik 
ras, reikia papildyti buriu 
ginkluotų enkavedistų, rei
kia pridėti verkiančias mo
teris, klykiančius vaikus, 
pavaizduoti begalinį, Stali
no saulėje skęstantį vargą. 
Tuomet kolūkio steigiamojo 
susirinkimo vaizdas bus vi
sai teisingas.

AR IŠLAIKYTA LINDA?

rusios gatvėje. Kai kurie 
nelaimingieji pasiekę Lietuvos 
ar Rusijos miestus. Dėja. ir 
ten niekas jų nepasigailėję:

Tremtiniu Likimas Skaičiuose

Ar sveikas, normalėse są
lygose gyvenąs žmogus be
gali įsivaizduoti sanatorijoj 
esantį džiovininką ar kitą 
ligonį, neturintį nei gimi
nių, nei draugų? Be orga
nizacijos paramos tokiam 
.žmogui tikrai baisus gyve
nimas! Čia BALF kaip tik 
yra jam tėvas ir motina. 

Našlaičiai

Vis dar pasitaiko, kad 
laiks nuo laiko pristatomi 
papildomi sąrašai lietuvių 
našlaičių iki šio laiko nebu
vusių užregistruotais. Šiuo

Iš J. Valaičio pranešimo 1 išvyko daugiau negu bet ku- metu pas US Committee for 
apie lietuvius tremtinius su-irios kitos tautos žmonių, iš- European Children direkto* 
žinome, kad iki š. m. gegu- Į skyrus tik žydus. Per j-ę Miss Allen yra užregis- 
žės 31 d. jau 44,500 lietu-NCWC išvyko daugiausia truota lietuvių našlaičių: 
vių tremtinių išemigravo į ir šioj organizacijoj lietu- turinčių vizas—5, našlaičių 

viai pirmoj eilėj. {kurių bylos pradėtos—10,
naujai pristatytų—19.

įvairias šalis.

Kur Lietuviai Išemigravo 
šalis Skaičius

Tremtiniu Dar Yra

Amerikiečių Zonoj: Augi
nėdavę darbo bei duonos. Ne- ^Argentina ........................ 568 bur£—550 žmonių. Ansbach—
maža dalis pabėgėlių esanti dėl 
elgetavimo nubausta aukštomis 
laisvės atėmimo bausmėmis.”

IR AIŠKU IR NEAIŠKU

“Sandara” (Nr. 27) rašo, 
kad ALT Sandarą norėjusi

Australija ......................... 8.725 ĮlOO, Kempten—600. Landsbut
Anglija ............................ 3.361—180 (perkelta į Schler.shenn),
Belgija ............................ 716 Muenchen—850, Ingolstadt—
Bolivija .......................... 18 300, Memmir/en—300, Bam-
Brazilija ............................. 381 i berg — 200. Wunsiedel — 120,
Kanada ............................. 7,739 Passau-Graferiaj-^-20, Hanau—
Čilė .................................... 56 800, Butzbach (pereinamoji
Kolom b: ja ......................... 224 stovykla)—100. HekteTberg—
Kuba ................................. 2 60, Schweinfi.rt—300, Mitten-

užimti pašalinė, organizuo- Prancūzija ......................... 390 waW — 60. : »eggendorf — 25,
ta grupė, kurios tikslai toli Prancūzų Moroko 
graži! nesuderinami su San-'Italija
dara. , ĮLuxemburg

Toliau laikraštis paskelbė Olandija

“Vilnis” (Nr. 126) infor
muoja apie Lietuvių Darbi
ninkų Susivienijimo devin
tąjį seimą. Tarp kitko tenai 
rašoma:

"Seimas buvo atidarytas 
Amerikos ir Lietuvos him
nais, kuriuos sugiedojo Kon
stancija Abekienė, pianu pa
lydint Silvijai Puzauskaitei.”

Už tai netenka nei girti 
nei peikti seimo organizato
rių, jo tvarkytojų ir Lietu- 
vos himno giedotojų. Bet 
klausimas, ar čia tas Lie
tuvos himno giedojimas bu-

šitokį komunikatą:
šia proga norisi priminti, 

jog kaip prieš seimą, taip ir po 
jo. ALT Sandara nebuvo, nėra 
ir nebus surišta su kokia nors 
užsienio politine partija, ar tai 
butų krikščionys demokratai, 
ar tautininkai, ar liaudininką*:, 
ar socialistai ar kokie kiti. šio
je šalyje sandariečiač yra tik 
arba republikonai ar demokra
tai.

"Todėl kokie nors pasikėsini
mai ‘prijungti* Sandarą prie k- 
tos šalies partijos yra tuščros 
pastangos. Musų organizacija 
nelaužys šios šalis įstatymų, 
kurie draudžia tą daryti, ir ne
paniekins konstitucijos bei tra
dicijų.”

Po tokio tikrai oficialaus 
komunikato sunku bepasa
kyti kas toje Sandaroje tik
rai įvyko?

SIŪLO PAGALVOTI

.... 24 Neustadt a. D—60, Straubėng

.... 3 —40, Dillingen—60, Erlangen

.... 6 —20, Neuburg—45, Grafen-

.... 28 aschau b. Murnau—120. Viso
Naujoji Zelandija .......... 177 5.230. Bet dėl migracijos skai-

1 čiai mažėja.
3' Anglų Zonoj: Augustderf— 

11 200 žmonių, bortmund, Essen,
^Wetter—200 ( eniunijos įš He- 

.tuvių emigravusių į Vokietiją 
25'prieš pirmąjį pasaulinį karų),
8Loebeck—apie 1,000, Spaken- 
4 berg I (Geestnacht)—apie 600

Pietų Afrika ..................... 12 L ūkeliam i i šešias vietas).
Jungtinės Valstybės... .21,191 Haimover—apie 360 “(didesnė 
Uruguay ................ 9 į dalis klaipėd'ečių, išsiskirsčiu-

Šiaurės Rhodesija
Panama ..............
Paraguay ..........
Peru ..................
Pietų Rhodesija
Švedija ...............
Šveicarija .........
Turkija .............

Venezuela ......................... 791 j
Kitas valstybes .............. 25 apielinkėje.

Viso .44.505

Lietuvių repatriavosi iki 
m. gegužės 31 d.:

Iš britų zonos—731, iš;

Hannover 
1 ebenatedt — 700 

(išskryninguotieji ir klaipėdie
čiai), Wehnen (OMenburg)— 
apie 1,000. Diephoto—900, Wa- 
tenstedt—apie 750 (stovykla 
likviduojama: kur bus padėti 
žmonės, nežinia, nes dauguma

prancūzų zonos—6, iš ame- jų Uskryninguoti ir klaipėdie- 
rikiečių zonos—211, iš Ra- čiai), Lehrte--apie 300 (dides-

“Lietuvių Žinios” (Nr.

lijos—1. Viso 949.
Lietuvos žydų į Ameriką, 

Izraelį ir kitas valstybes, 
pagal pas mus esamus do
kumentus, išemigravo 1,- 
464. Jie neįskaityti į aukš
čiau paduotą skaičių.

nioji dalis klaipėdiečių netu
rinčių DP statuso, gyvenančių 
stovyklos apielinkėje)/ Neu-

MCt—apie 500.
Prancūzų Zonoj: Reutlingen, 

Tuebingen — 400. Gyventojų 
skaičius dėl emigracijos kas-

turėti saugumo taryboje tris 
balsus.

Stalinui judošystė yra jo 
antroji prigimtis. Pradėjęs 
kruviną karą Korejojo jis 
žino, kad jis to karo nelai
mės. Todėl jis nori, kol 
dar yra laikas, judošiškai 
parduoti savo šuniukus 
šiaurinėj Korėjoj, bet pats 
nori už tai gauti riebų už
mokėsią Kinijoj.

Bet Amerikos žmonių ūpas 
dabar yra visai ne “miun 
cheniškas.” Jei grąžinimas 
“status quo,” kaip jis buvo 
prieš Korėjos agresiją, dar 
ir butų galimas, tai jau iš
davimas Formozos ameri
kiečiams visai butų nepri- 
imtia šlykštynė. Tik Stali
nas gali tokius judošiškus 
dylus siūlyti.

Bimbiniai ir Korėja

vis
maistui, nors jokio maisto 
trukumo nėra. Priešingai, 
valdžia turi pilti šimtus mi
lionų dolerių kainų palai
kymui, bet kaip tik kraštą 
ištiko nelaimė, maisto kai
nos tuoj lipa kopėčiomis 
aukštyn. Panašiai yra ir su 
pramonės dirbinių kaino
mis, nors ir čia jokio truku
mo nėra. Bet “laisvas” ūkis 
turi jau tokią natūrą, kad iš 
krašto nelaimės jis būtinai 
siekia pasinaudoi ir kai 
kam kišenes pripilti.

Sako, dar peranksti gal
voti apie kainų kontrolės 
įvedimą. Girdi, jei didysis 
karas nekils, tai galima bus 
išsiversti ir be kontrolės. 
Bet jeigu karas ir nekils, 
pasiiuošimas karui turi būti 
pagreitintas. Prezidento 
Trumano patarėjai mano, 
kad į ginklavimą laisvųjų 
kraštų ir į ginklavimąsi gafi 
tekti mesti ne mažiau, kaip 
50,000,000,000 dolerių per 
metus. O tai reiškia, kad 
didelė gamybos dalis turės 
būti nukreipta į karo gamy
bą. Kaip tokiame atsitiki
me galima bus išsiversti be 
griežtos kainų ir žaliavų
Kontroles, e^pertai nesako.

LIETUVA DALYVAUJA 
EUROPOS SĄJŪDY

LONDON (LAIC).—Bir
želio 17 d. Europos Sąjū
džio posėdy Lietuvą atsto
vavo p. V. Balickas ir Dr. 
Stasys Bačkis, pastarasis iš 
Prancūzijos. •

Posėdy paaiškėjo, kad 
politinių studijų komisijos 
paruoštas projektas reko
mendacijų patariamajam 
seimui ir Rytų Europos po
litikos metmenys buvo pa
gaminti dar prieš priimant 
Baltijos valstybes į sąjūdį 
ir todėl tų valstybių reika
lai nefiguravo. Nutarta se
kančioje projektų laidoje šį 
reikalą atiaisyti.

Ukrainiečių ir baltgu- 
džių priėmimo klausimas 
rastas dar “perankstyviu 
Taipgi nusistatyta plėsti 
tiesos skelbimo aparatą, 
kad pasiektų ir tiksliai in
formuotų pavergtų kraštų 
gyventojus apie įvykius sve
tur. Nutarta priimti alba- 
niečius į sąjūdį ir atidaryti 
nuolatinį sekretoriatą Stras- 
bourge.

Lietuvių Europos Sąjū
džio delegacijai kol kas pir
mininkavo Vacys Sidzikau 
skas. Centras ir ateityje 
pasiliks prie VLUCo, betgi 
numatoma sudaryti sekretą

dien mažėja Negalinčią iš-lriato skyrius Londone, Pa-
Proporcionaliai, lietuvių emigruoti liks vhi 260. Įryžiuje ir kitur.

Lietuvių bolševikų “Lais
vė” ir “Vilnis” iš kailio ne
riasi piršdami lietuviams 
“Maskvos liniją.” Pagal 
tas Maskvos mazgotes:

Amerikai pradėjo agresi
ją Korėjoj; Korėjos žmonės 
verčia nekenčiamą prezi
dento Rhee režimą; Ame
rika veda tokią politiką, ku 
ri iššauks greit tretį pasauli
nį karą; žmonės turi reika
lauti “hands-off” nuo Ko
rėjos, arba ištraukti ameri 
kiečių armiją iš Korėjos ir 
palikti tą kraštą Maskvos 
tankams sudoroti.

Tokias “informacijas” 
lietuviški bolševikai drįsta 
pedliavoti ne iš Maskvos, 
bet iš Chicagos ir Brookly
no. Jie nutyli, kad šiauri
nės Korėjos lėlės pradėjo 
puolimą; jie nutyli, kad Ko
rėjos gyventojų didžiulė 
dauguma pasisakė prieš ko
munistų diktatūrą; jie nu
tyli, kad 50 tautų remia 
Amerikos pastangas su
drausti Korėjos agresorius; 
jie nutyli, kad šiaurinės Ko
rėjos armija turi rusiškus 
ginklus, rusiškus vadovus ir 
visokeriopą rusišką pagal
bą.

Korėjos karo “aiškinime” 
lietuviški bolševikai Ameri
koje dar kartą pasirodė 
Maskvos prostitutės, pirk
tos išdavikų dūšios. Jie me 
luoja per akis ir dirba penk
tosios kolonos darbą, kiek
tik jų ilgi liežuviai ir kiek žinosime?

Amerika yra galinga ša
lis. Tiek galinga, kad ji, 
pasitikėdama savo jėgomis, 
nepasirūpino pasiruošti vi
sokioms staigmenoms, ku
rias Maskva jau paruošė 
Korėjoj ir bet kurią dieną 
gali pakišti Balkanuose, 
Vokietijoj, Irane ar kur ki
tur, pagal savo pasirinkimą.

Nepasiruošimas pasirodė 
Korėjos situacijos vertini
me, kur užmigęs šnipinėji
mo tinklas ir Maskvos “pa
pročių” nesupratimas prive
dė prie skaudžių pralaimė
jimų.

Nepasiruošimas pasirodė 
ir civilės apsaugos paruoši
me. Tik kilus Korėjos mai- 
šalienei pasirodė, kad nie
kas neparuošta, niekas ne
padaryta ir paskubomis kal
bama kas daryti.

Nepasiruošimas pasirodė 
ir vyrų draftavimo reikale. 
Įstatymas veikė, bet vyrų 
ėmimo komisijos ramiai 
miegojo ir kai kurios tiek 
apsileido su šauktinų vyrų 
klasifikacija, jog tik per 
kelis mėnesius galės būti 
“up to-date.”

Sako, iš istorijos pamokų 
žmonės nieko nepasimoko. 
Pearl Harbor pamoka tik
rai, rodos, nieko nepamokė.

Kare Žiaurumai

Amerikiečių karo vado
vybė Japonijoj praneša, 
kad jau 18 musų kareivių, 
patekusių į šiaurinės Korė
jos bolševikų nelaisvę, bu
vo sušaudyi surištomis ran
komis. Tie kareiviai buvo 
nužudyti, nors jie buvo be
ginkliai belaisviai. Kiti, 
kaip rodo bolševikų propa
ganda, buvo priversti per 
radio agituoti prieš savo 
kraštą. O kiek nužudytų ar 
kankinamų, apie kuriuos 
gal tik kada nors vėliau su-

D.
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Kas MUKO NEVEIKIA 

TO MOKAS NEREIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Nuotrupos iš SLA Seimo

Pastaba iš užpakalinės sė
dynės: Vyrai, negaišinkite 
laiko!

Prez. Laukaitis: Lai sei
mas būna pareigoje. Dirb
kime darbą.

Ponas Laukaitis, atidary
damas seimą ir sesijas, šau
kia:

“Lai seimas būna parei
goje!”

Visi, žinoma, supranta, 
kad jis nori atidaryti sei-į
mą. . į Dr. Grigaitis savo kaibo-

Prez. Laukaitis dažnų je prisimena, kad prieš 20 
pastabų nelabai mėgsta. Jis j metų SLA turėjo $1,000,- 
sako: “Esu inspiruotas iš 000 turto ir tada buvęs
umpire, 
dejas.’

kaipo tvarkos ve- klausimas, ar musų organi
zacija mokės tą milioną

Komentarų niekas neda- tvarkyti? Jis nurodė, kad 
rė. organizacijoj būva daug su-

• sipykimų ir skilimų. Bet
S. Gegužis vienoje savo Susivienijimas daugeliui bu- 

kalbų aiškino, kad SLA jau vo ir paliko prie širdies. Ir
trečią kartą seimuoja Balti 
motėje—1011 m., 1028 m. 
ir 1050 m. Jis sako buvę 
tokių laikui kad kaip tik su
stodavom giedoti “Lietuva 
Tėvyne Musų,” tai musų 
broliai katalikai iškeldavo 
triukšmą ir užsidėję kepu
res nešdavosi laukan.

Pittsburgho Pivaronas 
mano, kad visi lietuviai tu
rėtų laikytis “vidurinės li
nijos.” Kas ten pastebėjo: 
Kas, girdi, atsitiktų su lini
ja, jei kairysis ar dešinysis 
vėjas papustų?

Prez. Laukaitis perstatyda- 
mas kalbėti J. Tysliavą pa
aiškino, kad svečias esąs vi
durinio kelio liberalas ir 
geras Lietuvos sūnūs ir pat
riotas. O Juozas, gavęs 
progą, kad jau giria tai gi
ria savo laikraštj. Ot, sa
kau, tai tau ir vidurinis ke
lias.

•
Dr. Biežis ir ponia Kat 

kevičienė Chicagoje susidė 
jo j lažybas dėl naujų narių 
jrašymo j SLA. Dr. Biežis 
prakišęs tik dėlto, kad jis 
esąs numeris 13.

Erie, Pa., SLA kuopa pa 
sibudavojo nuosavą namą 
už $100,000.

Tai yra pavyzdys kitoms 
kuopoms.

tie nariai šiandien veikia ir 
toliau veiks, kad organiza
cija vis augtų ir stiprėtų. 
Jis nurodė, kad SLA nariai 
yra gyvi, dirba ir dirbs su 
dar didesne energija. Ir 
mes visi dirbsime iš savo 
gilaus sitikinimo, kad orga
nizacija augtų ir jos šviesi 
ateitis butų užtikrinta.

Dr. Grigaitis sakė, kad 
SLA daugiausia davė para
mos A. L. Tarybai, kad visi 
Tarybai skirti pinigai nėra 
vartojami niekam kaip tik 
Lietuvos reikalams. Dr. Gri
gaitis seimui pareiškė, kad 
jis galjs šj seimą užtikrinti 
iš konfidencialių žinių, ku
rių jis negalįs pasakyti, nes 
t&i ne nuo jo priklauso, kad

PIETŲ KORĖJOS KARIAI

Keturi jauni kere j iečiai, pietinės Kerejoe gynėjai, mušiu 
lauko aprangoje.

bos Cambridge skyrius. 
Žmonių čia susirinko apie 
150 visokiausių pažvalgų. 
Aukų ALT surinkta $43.40. 
šitame susirinkime buvo 
graži meninė programa ir 
geri kalbėtojai.

Ta proga norisi paklausti 
Cambridge politikuojančių 

i katalikų vadų, ar jie nema
no, kad vieningas darbas,

1 be parapijinio skaldymosi, 
, betų naudingesnis Lietuvos 
vadavimo reikale?

“Keleivyje” skaitėme J. 
Andrews aprašymą, kaip 
Cambridge katalikai buvo 
suardę ALT skyrių. Atro
do, kad jie A. L. Tarybai 
nepasitiki, nors tos Tarybos 

' pirmininkas yra jų žmogus 
i ir vadas, L. šimutis. Tai
gi ir norisi paklausti, ar L. 
Šimutis neturi Cambridge 
katalikų pasitikėjimo, kad 
jo pirmininkaujama organi
zacija musų parapijonams 
yra trefna?

Mes dažnai kalbame apie 
vienybę. Bet Cambridge 
parapijonai sąmoningai vie
nybę ardo ir su visų musųbaigtas ir grįžome į sesiją, subudavojimui. Atėjo lai

• Įkas ir *Susivienijme pervers- organizacijų sudaryta Ame
SLA šeiminiai banketai mas (konversija) įvyko.T’-x—m-----

visuomet būdavo lietuvių Kiek dėl to Bagočius nu- 
kulturinė ir dailės sueiga, kentėjo, kiek ant jo pikt 
Delegatai ir svečiai čia gir*! žodžiavimo buvo paskleis- 
dėdavo kalbas žadinančias! ta, kiti ant jo tiesiog šunis 
lietuvybę, girdėdavo lietu- korė. Man čia nereikia pa-

rikos Lietuvių Taryba visai 
nemano skaitytis. Jiems už-

viskas dainas, gėrėdavosi 
matydami šokant lietuviš-

kartoti, kiek, pav., 43 kuo
pos mitinguose buvo išlieta

Lietuva bus išlaisvinta, kad 
Lietuva bus nepriklausoma,
deinukfcitine

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Nauja Minėtina Diena

Liepos devintą dieną Chi
eagoj tapo apvainikuotas 
toks darbas, kuris tą dieną 
padaro minėtina visai lietu
vių tautai. Tą dieną Chi
cagos Lietuvių Tautiškose 
Kapinėse įvyko Dr. Jono 
Šliupo paminklo atidengi
mas.

Oras pasitaikė giedras ir 
šiltas, bet nebuvo karatas. 
Pats gerasis panašioms ce
remonijoms. Dr. šliupo pa
minklas besąs pastatytas 
vienoje iš gražiausių vietų 
tose kapinėse. Paminklas 
toks: velionies biustas ant 
aukšto, plokščio pjedestalo. 
Vienoj pjedestalo pusėj už
rašyta: Dr. Jonas Šliupas, 
Lietuvių Tautos Žadintojas, 
Kovotojas Už Jos Laisvę. 
Antroj pusėj :Dr. Jonas 
Šliupas, Aušrininkas, Kal
bėtojas, Rašytojas ir Lais
vos Minties Skleidėjas.

Pasitaikius gražiam orui, 
žmonių buvo labai daug. 
Turėta garsiakalbis. Todėl

tenka ju federacijos ir dau- žmonėms nereikėjo būti su

Lietuvos Vyčių Piknikas

Lietuvos Vyčių Chicagos 
apskričio piknikas kasmet 
įvyksta Vytauto Parke lie
pos 4 d. šiemet tas pikni
kas buvo mažesnis, negu 
pernai, bet pelno šiemet bu
vę daugiau. Pernai pelno 
buvę apie $800, o šiemet 
busią arti tūkstančio dole
rių. Marųuette Parko lie
tuvių parapijos klebonas 
kun. J. Paškauskas po vy
čių pikniką vaikščiodamas 
pasakė, kad kunigų visgi 
mažai tesuvažiavę. Naujai 
atvykusios iš tremties mergi
nos padarė tą pastabą, kad, 
girdi, Amerikos lietuvių 
piknikuose tik geriama ir 
geriama. Kiti iš naujaku
rių pastebėjo, kad piknikai 
Amerikoj tik bizniui teren- 
giami. Bet rengti pikniką 
bizniui tai nėra nusikalti
mas, jei pelnas eina geram 
tikslia. Visi piknikai ren
giami visuomeniškiems dar
bams paremti. Tik bėda, 
kad nerengiama piknikų 
Lietuvos laisvinimo reika
lams ir tremtyje likusiems, 
ypač besveikačiams parem
ti.
Kas Kaltas, kad 
Negeros Mokyklos

Per “Margučio” radio va
landą vienas jėzuitas iš sa
vo čemodano kalbėjo apie 
mokslą ir apšvietos platiin- 
raą. Nurodinėjo, kaip Ro
mos katalikų bažnyčia nuo

srapietusiems arti paminklo, 
kad girdėti kalbas ir pritai
kintas giesmes.

Cermonijų metu vienoj 
paminklo pusėj plevėsavo 
didelė Amerikos vėliava, o 
kitoj tokio pat dydžio lietu
vių trispalvė. Ceremonijo
se dalyvavo ir prakalbą pa
sakė Dr. Petras Daužvardis, 
Lietuvos konsulas. Progra
mos vedėju buvo p. Gude-

giau jie nieko nepripažįsta.
Linkėtina ALT Cam

bridge skyriui sėkmingai 
veikti ir nekreipti dėmesio 
i parapijonų, ar parapijos 
vadų boikotą. Visuomenė 
gerą darbą įvertins ir tikė
kime, jog ir patys parapi
jos tūzai kada nors supras, 
kad jie eina šunkeliais ir, 
norėdami laikyti savo ave
les izoliuotas nuo kitaip 
galvojančių žmonių, kenkia 
Lietuvos vadavimo reikalui 
ir vargu padeda patys sau. 

Senas

kus šokius. Tie vakarai karčios tulžies ant jo as 
būdavo tikri lietuviškos gy-’mens. 
vybės sambūriai. Delega; Ir ačiū Bagočiaus pastan- 
tai džiaugdavosi ir su gera'goms ir Kleofo Jurgelionio 
nuotaika ir pilni lietuviškos1 pagalbai apuraudos polisai 
gyvybės grįždavo j savo'(kontraktai) tapo taip pa- 
kuopas raportus išduoti. į keisti, kad šiandien narys, 

manai Seimo atbalsiai ir entuziaz-Į negalėdamas užsimokėti 
mas gaivindavo net kuopas? mėnesinės duoklės į nuro- 

Dabar yra kitaip. Dabar,'dytą laiką, nenustoja SLA 
jeigu ne malda, tai politiš? narystės, ir dar daugiau, 
kas jomarkas. i narys, išbuvęs 3 metus SLA

• Į nariu, gali • atsiimti savo
SLA prezidentas Laukai-,įmokėtus pinigus. Puiku, 

tis, vienoje savo pagrindi-'Dar smagiau, kuomet girdi

» m > Ii 11 lz • i I COĮ/uuimo.
(Dideli aplodismentai.)

Dr. Vinikas: Aš manau, 
kad kitame seime duosime 
nariams dividendus.

S. Mockus: I don’t be- 
lieve it

Dr. Vinikas r Aš manau, 
kad tas bus galima padary
ti dar su kaupu.

Prezidentas Laukaitis juo
kiasi.

Dr. Vinikas: Vienas gal 
gaus 25.centus, o kitas iki 
$25. Tas priklausys nuo jo 
rezervo.

S. Mockus: I don’t be- 
lieve it.

Pivaronas: Dalintis divi
dendais gal butų ir negerai. 
Reikėtų budavoti didelius 
namus, hotelius ir daryti di
delį biznį.

—Daktare, ką 
apie SLA viršininkų rapor
tus?—vienas delegatas ma
ne užpuolė.

—Manau labai 
—atsakiau.

—Kodėl?
—Todėl, kad visi rapor

tai yra tušti pasakojimai, 
be jokios vertės SLA nau
dai.

—Ir sekretoriaus rapor 
tas?

—Taip, ir sekretoriaus. 
Jam buvo jau pastebėta pir- 
mesniuose seimuose, kad jis 
prirengtų geresnius rapor
tus. Ar jis tai padarė? Ne.

—Kaip jis galėtų jį pa
gerinti?

—Jis galėtų raportą pa
gerinti. Jo raportas turėtų 
būti trumpesnis, aiškesnis 
ir nurodantis blogąsias ir 
gerąsias puses.

—Žinai, kad musų visa 
pildomoji taryba reikėtų 
vyti “out” ir naują išrinkti.

—Yes, broli, tu jų taip 
lengvai neišvysi. Jie yra 
taip apsirubežiavę, kad 
daugiau kandidatų kaip 
vieną nebeįsileidžia ant 
balsavimo blankos.

—Tai blogi dalykai
—Labai blogi.
Dabar užkandis jau buvo

prastai,

TORONTO, ONT.
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lis, “Naujienų” štabo narys, i P*. sav0 “į”?*“ Pradzl?s 
Kalbėtojų tarpe buvo Dr. ^P11“31 Pazan^ 5
P. Grigaitis, “Naujienų” re- aplietos platintam. Taip
daktorius, p. M. Vaidyla, buv.« " Taip bu-

K J vę ir Amerikos lietuvių tar-

nių kalbų, neapsiėjo neme
tęs pikto žodžio į tam tik
ros socialės srities veikėjus.

Reikėtų, kad p. Laukai
tis dar kartą skaitytų tą pa
čią bibliją, iš kurios jis mo
kėsi kalbos. Jis ten ras pa
sakyta: Gerbk kitą, kaip 
pats save.

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu, 
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
kos raidės; sa iodžhj linksniute, su gramatika ir su 
lengvais pasikalbėjimais ieSkant darbo, nuėjus krau
tuvė, pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti palto 
ženkleliais.

KELEIVIS
So. Boston 27,

SLA delegatai pasigedo 
Fortūnato J. Bagočiaus as 
mens, kaipo buvusio savo 
irezidento, draugo ir dau
gelio seimų dalyvių. Dau 

gelis, girdėjau, guodžiasi, 
kad, girdi, netekome Bago
čiaus, nebėra seime to lie
tuvybės sentimento, nebėra 
nei tų minčių, nei žodžių, 
kurie gaivindavo delegatų 
dvasią.

Bagočius buvo tas refor
matorius, kuris dar Scran- 
tono seime įvedė Susivieni
jime įvairius apdraudos 
skyrius. Jis iš senų laikų 
permatė, kad SLA nariai 
moka, moka ir moka mėne
sines duokles per 10, 20, 30 
metų, ir ilgiau, ir jeigu dėl 
kokios nors priežasties ar 
ištikusios nelaimės duoklių 
neužsimokėjo per 6 mėne
sius, tokis būdavo išbrauk
tas iš Susivienijimo be jo
kių teisių. Jeigu tokis na 
rys norėdavo grįžti į SLA, 
jis turėdavo iš naujo įsira
šyti Bagočius buvo tas ge- 
radėjas, kuris padarė šito
kiam narių išnaudojimui 
galą.

Taip pat reikia nepamir
šti, kad Bagočiaus adminis
tracijoje buvo prirengta 
dirva apdraudos rezervų

SLA sekretorių Dr. Viniką 
žadant kitame seime išda
linti nariams pusę miliono 
dividendais.

Čia, giliau pagalvojus, 
vėl reikia sakyti—tai ačiū 
Bagočiui.

SLA turi ir labai nuošir
džių narių. Jie yra atsida
vę organizacijai su visa sa
vo siela iki gyvos galvos. 
Vienas iš tokių yra Jonas 
Burbaitis, žmogus su medi
ne koja, jis gyvena iš pen
sijos. Jis prisiuntė seimui 
sveikinimą ir auką 10 dole 
rių. Tai yra SLA patriotas 
iki gyvos galvos.

Organizatorius Aymanas 
davė seimui pareiškimą, 
kad į SLA yra galima pri
rašyti 100,000 narių. Pa
geidavimas yra geras, 
čia reikia ir plano.

Dr. D. Pilka.

Bet

CAMBRIDGE, MASS.

Gegužinė

Linksma socialdemokratų 
gegužinė įvyks liepos 22 d., 
7 vai. vakare, OakviHėj, te
nai kur buvo Joninių gegu
žinė šiemet ir kur vykdavo 
gegužinės pernai—gražia
me miškelyje. Bus gera 
muzika, šokiams padidinta 
ir išvaksuota platforma. Ge
gužinė bus linksma kaip ir 
kitos buvusios. Liepos 22 
d. piknikas bus geresnis už 
kitus, nes bus vėsu ir jau
ku, o be to sekmadienis ne
ragina anksti keltis į darbą.

Autobusai iš Toronto iš
eina: pirmas 5:30 vai. po 
pietų, antras 6 vai. ir tre
čias 7 vai. vakare nuo Dun- 
das W. ir Manning gatvių 
kampo (Baltic valgyklos). 
Prašome visus, prašome at 
vykti punktuliai.

Jei šeštadienį butų lietus 
šiaip netinkamas orasar

“Sandaros” redaktorius, ir 
paminklo komiteto nariai. 
Įdomu buvo išgirsti velio
nies žmoną, ponią Šliūpie
nę. Pasakė gražią kalbelę. 
Su ja buvo ir jos sūnūs. Vo- 
kalę programos dalį išpil
dė populiarus Chicagos lie
tuvių solistas Algirdas Bra
zis, operos artistas.

gegužinei, tada gegužine 
Įvyks sekmadienį, liepos 23 
d., po 12 vai. po pietų.

Du Protesto Mitingai

Birželio 24 d. katalikai 
rengė liūdnųjų birželio įvy
kių Lietuvoje minėjimą. Te
ko ir man dalyvauti. Publi
kos buvo 55 žmonės. Lan 
kytojų tarpe buvo 9 socia
listai ar jų simpatikai, 
tremtinių—35, o 11 žmonių 
buvo is katalikų organizacijų. Taigi, jei ne t^ntiniai 
ir socialistai, tai m mojime 
butų buvę tik patys organi
zatoriai be publikos.

... Birželio 25 d. protesto 
mitingą rengė A. L. Tary-

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 Ea«t Broadvray
So. Boston, Mass.

Velionies gerbėjams ir vi
sai publikai malonu buvo 
išgirsti iš komiteto narių 
pranešimą, kad jie savo 
darbo nelaiko baigtu. Sa
kė, kad pradedamas augin
ti fondas pagaminti ir išlei
sti plačią velionies biogra
fiją. Kadangi Dr. šliupo gy
venimas buvo labai išsiša
kojęs ir apėmęs visas lietu 
vių tautos gyvenimo sritis 
ir kadangi jis gyvenuo nuo 
pat pradžios lietuvių tautos 
atgimimo, tai jo gyvenimo 
aprašymas bus kartu nu
švietimas lietuvių tautos pu
sės šimto metų istorijos. To
dėl geistina, kad tam reika
lui aukos dar gausiau 
plauktų, negu paminklui 
pastatyti. Reikia, kad tą 
darbą atliktų talentingiau- 
sieji musų plunksnos darbi 
ninkai, kad veikalas butų 
prideramai puošniai atspau
sdintas ir kad kaina butų 
prieinama. Tas viskas pri
gulės nuo aukų gausumo.

pe. Bet pripažino, kad 
Amerikos lietuvių mokyklos 
nesančios tokios, kokių pa
geidaujama. Kas kaltas, 
kad taip atsitiko?—klausė 
jėzuitas. Ir atsakė, kad ta
me kalta Lietuvos valdžia. 
Betgi aišku yra tas, kad vie
na valstybė negali kištis į 
kitos valstybės švietimo ar 
kitokius reikalus. Antra, 
lengva įsivaizduoti, kokį 
lermą butų sukėlę Araeri- 
ko kunigai, jei Lietuvos val
džia bet kokiu nors budu 
būt įsikišusi į Amerikos lie
tuvių mokyklų programų 
nustatymą lietuvybės daly
kuose. Trečias dalykas. 
Daug natūraliau buvo įsi
kišti į Amerkios lietuvių 
mokyklų reikalus Lietuvos 
episkopatui. Kodėl ta Lie
tuvos instancija to nedarė?

Nors jėzuitai ir nenori 
nurodyti, kas iš tikrųjų yra 
kaltas, bet bent tas gera, 
kad jėzuitai pripažįsta, jog 
Amerikos lietuvių mokyklos 
nėra tokios, kokios turėtų 
būt

Laisvai

Paminklo komiteto nariai 
sakė, kad patarimų turėję 
labai daug, bet aukos lėtai 
teplaukė. Tai prašė, kad 
dabar darytųsi atbulai:: 
mažiau butų patarimų, o au 
kų daugiau. Tikėkimės, 
kad taip ir bus. Vienos dar-

Dr. Kazio Griniaus Fondas

Birželio 8 d. palaidojus 
gilios atminties Dr. Kazį 
Grinių, į antrą dieną, bir
želio 10 d. susirinko Chica
goje artimi Dr. K. Griniaus 
siekimams visuomenės vei
kėjai, pagerbė garbingąjį 
velionį ir nutarė organizuo 
ti Dr. Kazio Griniaus Fon
dą jo vykdytiems visuome
niniams darbams tęsti ir fi
nansuoti. Subrinkusieji tuoj 
pat sudėjo ir pasižadėjo

skelbiasi "Keleivyje.”

bo dalies sėkmingas atliki- įmokėti $310. Slaptu bak 
mas bus akstinas kitą darbo savimu išrinko laikinojon 
dalį dar sėkmingiau varyti? (Nukelta į 7 pusi.)
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—Tegul bus pagarbintas, Amerikos žmonės pradeda 
Maike! pykti ir jau daugelis žmo-

Vandenyne Teka Upė
Jei supilti į indą šiltą ir iškyšulį Jukatan į Meksikos 

šaltą vandenį, tai tam inde įlanką, o iš tos įlankos van- 
vanduo susimaišys. Pana- duos pro Floridą veržiasi į 

Atlanto vandenyną ir, kar
tą pradėjęs tekėti, teka toli 
į šiaurę.

Savo pradžioje, tekėda
mas pro Floridą, Golfštre- 
mas bėga maždaug 3 su pu
se mylias per valandą. Ties 
Florida jis turi 50 mylių 
platumo ir yra pusė mylios 
gilumo. Kai Golfštremas 
prasiveržia pro Floridos są
siaurį (tarp Floridos ir Ba
hamas salų), jis įjungia į 
save kitą šilto vandens sro
vę, kuri eina į šiaurę nuo 
Antilų salų ir plačia, tamsiai 
mėlyna srove teka į šiaurę 
6,000 mylių. Golfštremo 
srovės vanduo skiriasi nuo 
Atlanto vandens ne tik sa
vo temperatūra, bet ir savo 
spalva. Nuo Floridos Golf
štremas teka link Hatteras 
iškyšulio North Carolina 
valstijoj, o iš ten kiek pa
suka į rytus ir teka link 
Newfoundland pakraščių, 
kur jis susiduria su šalto 
vandens srove iš šiaurės, 
kuri teka palei Labradorą. 
Susidūrę šilti ir šalti van
denys nesimaišo, šaltoji sro-

šiai, jei supilti drumzliną 
ir švarų vandenį, jis susi
maišys ir pasidarys visas 
drumzlinas. Vanduo, rodos, 
lengvai susimaišo. Taip 
bent rodosi.

O štai, vienas Pittston’o, 
Pa., gyventojas pasakoja, 
kad pro jo miestą tekanti 
Susųuehanna upė turi ne
paprastą vandenį: viename 
tos upės šone teka švarus 
vanduo, o kitame šone te
ka drumzlinas ir aliejuotas 
vanduo ir tos upės skirtingi 
vandenys nesimaišo. Vie
name upės šone žmonės žu
vauja, maudosi, o kitame 
nei žuvų nėra, nei ten mau
dytis galima, nes vanduo 
užterštas iš angliakasyklų 
ištekančiomis srutomis. Ko
dėl tos upės vanduo nesusi
maišo, tai pasakotojui lieka 
paslaptis, nors upė teka vin 
giais ir, rodos, vanduo turi 
visas progas susimaišyti

ja tą nepaprastą vandenyno 
upę ir dar šias dienas Ame
rikos ir Kanados mokslinin
kai išvyko bendrai tyrinėti 
pasikeitimus Golfštremo 
“ašyje.” Paprastai Golf
štremo srovė teka tuo pačiu 
keliu, bet buvo pastebėta, 
kad karts nuo karto srovės 
ašis šiek tiek keičiasi ir su 
tuo keitimusi siejama oro 
pasikeitimai ir ypač žuvų 
gausumas vienoje ar kitoje 
šiaurinio Atlanto vietoje. 
Todėl ir daromi tie tyrinė
jimai, kurie šiuo tarpu tęsis 
tris savaites. '

Golfštremas yra vienas iš 
galingiausių jurų srovių. 
Bet, kaip jau sakyta, jis nė
ra vienintelė srovė. Japo
nijos salos, kaip ir Anglija, 
dėka šiltai jurų srovei turi 
šiltą, malonų klimatą. Ma
žesnių jurų srovių, šiltų ir 
šaltų, yra daug ir visos jos 
daro įtaką į artimųjų žemių 
klimatą.

—V. M.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

—Sveikas, tėve, ką tu da- nių reikalauja, kad Stalinui 
bar pasakysi? į butų pasiųstas reikalavimas

—Tu, vaike, esi kvtras, tuoj pat atšaukti šiaurinės 
berniokas, tai išfigeriuok 
tokį mįslį: Pati kiaulė mai
šą drasko, pati ir žviegia, 
kas tai yra?

—Man rodos, tėve, kad 
tai yra lietuviška patarlė

Korėjos kariuomenę iš pieti
nės Korėjos teritorijos, o 
jei Stalinas to nepadarys, 
tai bus įrodymas, kad Stali
nas nori karo ir tokiame at
sitikime jam reikės pasiųs

—Nausa, vaike, tai yra ti atominę bombą stačiai į
mįslis, o atsakymas į tą mį
slį yra Josif Visarijonovič 
Stalin, ponimaješ?

—Tėvas, turbut, nori pa
sakyti, kad Stalinas pats 
puola, vagia svetimas že
mes ir pats šaukia, kad jį 
kas tai nori užpulti?

—Yes, vaike, dar tik va
kar saliune susitikau bulšių 
čyfą Podjegorskį, tai jis 
man klumočijo, kad reikia 
taiką gelbėti, ba sako pikti 
impipiristai nori suėsti Sta
liną su visais ūsais, sako, 
Volstričio šuniukas Tito jau 
galanda peilį, kad galėtų 
paskersti patį Džiugašvilį. 
Vot, vaike, vedlug to aš ir 
rokuoju, kad į tokį mįslį te
gali būti vienas atsakymas, 
kaip aš tau ir išfigeriavau.

Maskvą, o ne kur kitur.
—O kodėl, vaike, tomis 

adomo bombomis nepače- 
stavoti Korėjos bolševikų?

—Tai butų negerai, tėve. 
nes žūtų daug visai nekaltų 
žmonių korėjiečių, kurie iš 
Amerikos laukia išvadavi
mo. Tikroji vieta atominei 
bombai yra Maskva, kur 
yra imperialistinio bolševiz
mo centras ir lizdas.
—Well, vaike, jeigu nesu- 

kepsim. tai pamatysime, 
kaip sakydavo mano amži 
natilsį teta Darata.

—Matai, tėve. Stalinas 
turi labai “gudrų” būdą ka 
riauti. Jis pats neva tai ne
kariauja, iis tik kalba apie 
taiką, o už jį jo ginklais 
mušasi kiniečiai, korėjiečiai

Jonui Jandioniui, Chica 
«o, 111.—Laisvamanybę tar
pe Amerikos lietuvių pir
mas pradėjo skelbti Dr. Jo- 

vė paneriaTapačią,’o ’šiTto-lnas Šliupas, o kunigas Vla-

Mįslę tėvas teisingai iš-1 ” tautų žmonės. Paskui 
aiškinai, bet nemanyk, tėve, |ls Pasil^s uz save muštis ki-

tas jo pavergtas tautas, ru
munus, lenkus, bulgarus, če 
chus, vengrus ir kitus ir jis 
mano. kad amerikiečiai bu? 
avinėliai ir nepareikalaus, 
kad iis pasiaiškintų dėl sa 
vo kruvinų darbų.

—Yep, vaike, Stalinas 
yra kvtras, kaip musėlė, jis 
ir kariauja ir apie taiką po 
tcriauja.
—Perdaug gudrus, tėve 

bet tą jo gudrumą visi žmo 
nės mato ir supranta, o to 
dėl įpykusi Amerika iš jo 

žę iš medžioklės, nuvažiavę r pareikalaus tą veidmai 
piršliais ir rooid«n,i„i ha n,fk!» Po'"'ka hal«> a*’ 
tui. Bismarkas ta gerai ži- kitai" h',mhu parae?*'- . 
nojo, nes iis pats pradėjo Vaike, tu kalbi, kam 
du karu ir prieš pradeda
mas melavo visai nesisar- 
matydamas.

—Tu čia, vaike, nesiektai 
nukalbėjai, ale tu nepasakei 
kada Stalinas bus pagautas 
rž savo ilgo liežuvio?

—Bus pagautas, tėve, ir 
greičiau negu tu manai.

—Ar tu mane nefulini, 
vaike?

—Visai ne, tėve. Amerikoj 
visi žino, kad Korėjos karą 
pradėjo Stalinas. Čia visi 
žino, kad Stalino ginklai 
daužo musų kareivius.

kad Stalinas yra pirmas 
toks suktas melagis. Tokių 
buvo daug. Visai nesenai 
Hitleris panašiai skundėsi, 
kad jis yra apsuptas, kad jį 
kaimynai nori pulti, o tuo 
tarpu jis pats kaimynus pul
dinėjo ir vis stenėdamas, 
vis skųsdamasis, kad kas 
tai kitas nori jį pulti. Melas, 
tėve, yra visų agresorių 
įrankis. Vienas vokieti^, Bi
smarkas, karią pats prisi
pažino, kad žmonės nieką 
da taip nemeluoja, kaip grį-

ji Golfštremo srovė teka to
liau, bet nuo čia ji pasuka 
į rytus link Anglijos pa
kraščių, susiskaldo į visą 
eilę srovių ir viena jos šaka 
pasiekia Rusijos šiaurę. 
Nuo čia Golfštremo greitis 
labai sumažėja. Ties Ka
nados pakraščiais jis dar 
teka po pusantros mylios 
per valandą, bet toliau lė
tėja.

Vandenyne, kur susiduria 
daug šilto j,. čalto vandens sro

vės, visada yra dideli rukai 
ir jurininkai nemėgsta plau
kioti tomis vietomis. Bet 
įdomu, kad vandenyje susi
dūrusios dvi vandens srovės 
nesimaišo.

Golfštremas turi labai di
delės įtakos į šiaurinės Eu 
ropos klimatą ir ypač į An
glijos klimatą. Anglija ir 
Labradoras šiaurinėj Ame 
rikoj yra maždaug toje pa
čioje “šiaurinėj platumoj, 
bet Labradoro klimatas yra 
šaltas, nejaukus, o Anglija 
turi šiltą, malonų, nors ir 
drėgną klimatą.

Senais laikais Amerikos 
jurininkai skaitė Golfštre
mo srovės kelią savo profe- 

neša~ 500 kartų daugiau sijos paslaptimi ir niekam

Kad vanduo nevisada su
simaišo yra ir dar geresnis 
įrodymas. Per visą Atlan
to vandenyną teka keista 
šilto vandens upė, kuri pa
kyla iš Meksikos įlankos ir 
Amerikos pakraščiais teka 
iki Labradoro, o iš ten pa 
suka link Europos ir neša 
šiltą vandens srovę link 
Anglijos pakraščių, sušvel
nina Anglijos klimatą ir te
ka toliau į šiaurę, pro Nor
vegiją ir to šilto vandens 
srovė pasiekia net Rusijos 
šiaurėje esantį uostą Mur
manską ir jį daro apvalius 
metus neužšalantį.

Vandenynuose yra
rovių, ar tekančių plačių 

upių. Žymiausios tokios 
vandens srovės yra Pacifi
ko vandenyne Japonijos 
srovė, o Atlanto vandenyne 
Golfštremas, apie kuri čia 
ir kalbame.

Golfštremas “pakyla” iš 
Meksikos įlankos (gulf) ir 
iš to ta vandenyno keista 
upė gavo ir savo vardą. Pir 
mas tą “upę” pastebėjo is
panų jurininkas. Ponce de 
Leon. 1513 metais; jis sa
vo užrašuose sako, kad ties 
Florida vandenyne teka 
upė. kuri “yra stipresnė už 
vėją.” Bet iš kur Meksikos 
įlanka gauna tiek vandens, 
kad gali siųsti į vandenyną 
galingą vandens srovę, kuri

tos paslapties neišduodavo. 
Plaukdami jie tą srovę arba 

supila į Meksikos įlanką sa-!aplenkdavo, arba pasinau- 
vo didžiausiame pakilime? dodavo ja, jei jiems tai bu- 
Atsakymas yra tas. kad vo pakeliui. Dabar Golf- 
nuolat pučiantieji šiaurry- štremo visos paslaptys jau 
čių vėjai iš Karibų juros yra lyg ir isaikintos, bet 
vandenį varo pro Meksikos mokslininkai vis dar tyrinę

vandens, negu didžiausia 
pasaulio upė, Mississippi,

‘ikras jenerolo nasliedni 
kas!

—Gana politikos, tėve. 
reikia eiti prie darbo.

—Okei, Maik, pasiveizė- 
sim kita kartą.

—Iki pasimatymo, tėve.

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

BOLŠEVIKAI PRA SI LA UŽ t PER KUM UPĘ

Pietinėj Korėjoj bettevikai persikėlė per Kam upę ir pri
vertė amerikiečius vėl traukite. Kur frontas stabilizuosis 
dar nėra žinoma, tai priklausys, kaip -reit amerikiečiai 
sutelks didesnes jėgas Korėjoj.
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GENEROLAS BEDELL W. SMITH LIUDIJA

Buvęs Amerikos ambasadorius Maskvoje, generolas Be- 
dell W. Smith. liudija senate apie būtiną reikalą skirti 
daugiau lėšų tiesos propagandai, kad pasipriešinus bol
ševikų varomai melų propagandai.

MARGUMYNAI
Atkaltas Senovės Miestas kartu su Dr.‘Alės Hrdlicka

1509 metais Korintijoj, !ankfe'. Aleut« salos?’,.°
* * kaimelio an1''1" 

kai nustatė
miestely buvo atrasta seno-
vės laikų graiku stovyla, , .mi, . _ .. __
vaizduojanti gražų jauni-| ^e’ ^ufla™e tera Lk •)•) gy- 
kaitį. Stovyloje buvo ras-'ven^31 a^utai» užtiko se
tas iškaltas užrašas, kad ji ni^ laikų liekanų ir tarpe jų 
priklauso pirklio Barbius nuodėgulių Atominiai pne-
šeimai. Stovyla padirbta ^31 Parod?’ j)a^al ,radl,°- 
400 metų prieš Kirstų. .aktingumą, kad nuodėgulis 

Praėjo virš 400 metu nuo'^ur* ne ntiažiau, kaip
stovylos atradimo. ‘ Pati ,met^ senumo. o pats 
stovvla buvo padėta Vienos kaimelis, pagal kitus tyri

nėjimus. turi būti 4,000 me
tų amžiaus.

Aleutai gyvena Alaskoje 
ir Aleutų salose. Spėjama, 
kad aleutai atėjo į Ameri
ką iš Azijos per Beringo 
sąsiauri.

dabartinės Austrijos 
vincijoj, Magdalensberge

das Dembskis tik daug vė
liau, matomai Dr. Šliupo 
paskatintas, dėjosi į laisva
manių judėjimą. Kunigas 
Dembskis nors buvo 30 me 
tų vyresnis už Dr. Šliupą 
(buvo gimęs 1831 m. gegu
žės 31 d. Lepšiuose, Pa 
šiaušės parapijoj, mirė 1913 
m., lapkričio 13 d. Brookly 
ne, N. Y.j, bet į laisvama
nišką judėjimą įsitraukė tik 
?ačiame devynioliktojo am
žiaus gale Amerikoje, kada 
Dr. Šliupas jau veikė toje 
srityje.

John Barasney, Chicago 
III.—Klausiate, kaip apsi 
ginti nuo skruzdėlių pievo
je. Atsakymą paduodame 
pagal “Keleivio” 1946 metų 
kalendorių, kur buvo pla 
čiai rašyta, kaip gintis nuo 
visokio brudo.

Jei skruzdėlės atsiranda 
namuose, nupirkit žaliųjų 
miltelių (Paris Green), pa 
spirginkit kokių mėsgalių, 
apibarstykit tą mėsą žaliais 
milteliais ir uždarykite Į ko
kią nors Mėsinę. Blėšinės 
šonuose ir dugne pridaryki
te skylučių, kad skruzdėlės 
galėtų įlysti. Prie taip už
darytos mėsos neprieis šu- 
nes ir katės, o skruzdėlės, 
pasivaišinusios, išdvės.

Jei skruzdėlių atsiranda 
pievoje ar žolyne, tai daro
ma taip: ant 10,000 ketur
kampių pėdų ploto imama 
viena uncija žaliųjų milte
lių ir vienas svaras rudojo 
cukraus. Sumaišoma gerai 
ir pasėjama pievoje. Bet 
žaliųjų miltelių negalima 
barstyti pievoje, kur gyvu
liai ganosi.

Namuose skruzdėlės gali 
ma naikinti ir kempine 
(sponge). Ją reikia apibar
styti cukrumi ir padėti,, kur 
skruzdėlės vaikšto. Kai 
skruzdėlės sulenda į kem 
pinę. ją paima ir įmeta į 
karštą vandeni. Pakarto
jus tą operaciją skruzdėles 
galima išnaikinti

Muzėjuje, o tame muzėjuje 
buvo ir informacijų, kur ir 
kaip ta stovyla atrasta.

Nesenai keli Austrijos 
mokslininkai susidomėjo ta 
stovyla ir nutarė padaryti 
kasinėjimus Magdalensber
ge, Korintijoj. Austrijos 
archeologai (senėnų tyrinė
tojai) teisingai spėjo, kad 
tos stovylos atradimo vieto
je kadaise turėjo būti koks 
nors miestas.

Pradėjus kasinėti Magda- 
lensbergą tikrai buvo užtik
tas senovės laikų miestas,

amžių mokslinin- 
su atominiais 
Jie bekasinė- 

žemę Nikolski kaime-

Jungtinės Tautos
Padėtų Jugoslavijai

Jungtinių Tautų saugumo 
tarybos nariai sako, kad 
•Junginių Tautų organizaci
ja nedelsdama skubėtu i
pagalbą Jugoslavijai, jei ru- 

kurs romėnų laikais buvo ?ų satelitai ją užpultų. Ame-
žinomas kaipo Noricum gi
minių sostinė. Noricum gi
minės gyveno Romos impe
rijos kaimynystėje ir 15 
metais prieš Kristaus gimi
mą laisva valia prisijungė 
prie Romos imperijos, o tos 
giminės sostinė, pagal ar
cheologų spėjimą, buvo 
įkurta 1000 metų prieš Kris
taus gimimą.

Noricum giminės sostinė 
gerai išsilaikė. Pasirodo, 
kad miestas buvo pastaty
tas dabartinio Magdalenos 
kalno atšlaitėje ir dėl ko
kios tai priežasties kalno 
žemės jį užgriuvo. Todėl 
užgriuvęs miestas išsilaikė 
toks, koks jis buvo.

Tyrinėtojai jau nukasė 
nuo to miesto 10,000 tonų 
akmenų ir žemių, bet dar 
lieka nukasti ne mažiau, 
kaip 100,000 tonų. kad bu
tų visai paliuosuotas nuo jį 
užgriuvusių žemių.

Tokie retai užtinkami se
novės miestai parodo senų 
laikų gyvenimą, namų įren
gimus, baldus ir visokius se 
nų laikų išdirbinius.

likos valstybės sekretorius 
irgi įspėjo Rusiją, kad nau
ja agresija Balkanuose su
dalytų “begaliniai rimtą 
padėtį."

NAUJI LIETUVIŲ 
TRANSPORTAI

Liepos 17 d. laivu “General 
Taylor" j New Yorką atvyko 
51 lietuviu šeima. Atvyko:

Stasys Augaitis. Kazimieras 
Bandze\reius. Matas Banionis. 
Ona Barušauskas. Albinas Kliu
džius, Juzė Būgas. Aldona Bar
kauskas. Juozas Čechavičius. 
Stanislova činikov. Katrina 
Daukša. Justinas Dėdinas, Jo
nas Domeika. Julius Gaidelis. 
Ariana Grigą it y t ė. Aldona Gru- 
binskas, Pranas Grušauskas. 
Zigmas Grigaliūnas, Bronius 
Jankauskas. Juozas Jaruševi
čius, Marcelė Jocius. Bronisla- 
va Joneikis. Viktoras Jakubė- 
nas. Irenejus Kamantauskas. 
Stefanija Kaltunienė, Magdale
na Kaunas. Petras Kaunas. 
Bronius Krrkus. Jonas Klevys, 
Albertas Kynastas. Gustavas 
Kvzelis. Mykolas Mackevičius, 
Justas Mašiotas. Jurgis Matu-

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti. 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT

---------- įsevicius, Vytautas Petrauskas,
4,000 Metų Kaimas Aleutų ^'ena Petrauskienė. Jadvyga

Salote ,Poškus. Julius Rimbunas,. Vac
lovas Sidzikauskas, Stasys ši- 

Mažas kaimelis Aleutų monis- Angelą Sklada'tis. Pijus
salose, Nikolski, pagal ty- š'elnys, Bemard Szudsinski 
rinėtojų pranešimą esąs ^n,cetas Tamošaitis. Stasys 
4,000 metų senumo. Taip Urbanavič.ius- Antanas Vaičiu- 
praneša profesorius Wm. v<2rauskas- Justi-

vykdomo Vajam jai Blate-Į D. Laughlin Oregono Uni-
vinti? _ __ versiteto antropologas. Jis tas ir Jonas žurauskas.

i
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Vilu Špilka:

Radijušo Šapa
“Turi Barbė radijušą, 
Radijušas sviestą muša; 
Reikia pieno, reikia sviesto, j 
Tik pasuki kraną riestą!“

Tai buvo tik pavyzdys, 
kaip, rodos, tik kasdieniniai 
įrengimai gali būti pritaiko
mi radio technikos bei in- 

Dainuoja kaimo jaunimas formacijų tarnybos tobuli- 
per Jaunųjų Ūkininkų Ra- nimui. Taip ir siūlėsi išva- 
telio pobūvį gimtame kai- da, kad tokią didelę pažan- 
me, kur vasaros atostogom bevielinėje informacijos 
parvykau. Ant tiek radijas technikoje gali padaryti tik 
—šis dvidešimtojo amžiaus R'iliai liaudyje įsišaknijusi 
stebuklas—užvaldė net toli- meilė pažangai ir radijušui. 
miausius provincijos už- Jeigu musų tauta iki šiol 
kampius. Kur tik pažiūri, buvo garsi kaipo dainų tau- 
visur sodybos pasipuošusios ta, tai dabar daugelis pa 
žvilgančio vario vielos an- teisinamų entuziastų musų 
tenomis. Nėra grįčios, kur tėvynę pradėjo vadinti ra- 
jauni ir seni vakaruodamidio-radijušų šalimi, 
nesėdėtų už skobnių ir ne-į Pamiltos radijušo tradi- 
turėtų ant ausų užsidėję tas cijos ir to troškimo infor- 
stebuklingas lėkšteles, pa-’muotis apie viską, kas de- 
našias į tas, kuriomis vieto- dasi aplinkumoje, ką kai- 
je kailinės kepurės ausis mynas veikia arba neveikia.

KELEIVIS, SO. BOSTON

BOLŠEVIKŲ ŽIAURUMŲ pavyzdys

Jaunas Amerikos kareivis nušautas bolševikų Korėjoj su surištomis užpakalyje ran
komis. Karo vadovybė praneša, kad jau 18 musų kareivių buvo nužudyti tokiu budu. 
Amerikieėiai pakliuvo į nelaisvę, bet bolševikai juos žiauriai nužudė. Prieš tokį el
gesį generolas MacArthur griežtai protestavo ir Įspėjo šiaurės Korėjos vadus, kad 
jie bus atsakomingi už karo laike papildyt is žiaurumus.

Jugoslavijos Eile?

nuo speigų apsaugodavo.
Lyg mąstantys filosofai visi 
suėmę galvas tarp rankų inybai pritaikyti, net išeivi-

noro ir gabumo visas apy- ...................... .
stovas tobulesnei žinių tar- butenybė. Nebandyk ma- įvykio-įvykėlio, kuiis nebu- ŠUO Turi Gerai

klausosi tų garsų ir žodžių, 
kokiu tai stebuklingu budu 
atskrendančių iš pat laiki
nosios sostinės Kauno. Ža
lias kaimo jaunimas turi 
progos žavėtis naujausiais 
Versalio restorano šlage
riais, Konrado kavinės 
džiazais, Pupų Dėdės išmin
timi arba departamentų di
rektorių prakalbomis. Vie
toje dainų apie linelius, žir
gelį juodbėrėlį arba merge
lę lelijėlę, dainuojama apie 
šaunųjį širdžių plėšiką Ab- 
dulą ir apie Reginos vardo 
grožį bei akių buriantį 
žvilgsnį. Radiją už tai visi 
ant tiek pamėgo, jog net ra- 
dijušu malonvbiniai vadi
na, visur radijušo vardą su 
pasididžiavimu mini ir net 
su senais liaudies papro
čiais bei tradicijomis riša. 
Radijušų techniką ir su jais 
glaudžiai susijusį greitą ži 
nių perdavimą ištobulino 
net iki aukščiausios tobuly
bės. Bekeliaudamas po Že
maitiją ir atvykęs prie pa
sakiško Beržoros ežero pa
matau iš tolo jau kažkokius 
stiebus su virvėmis tarp jų, 
kurių tikslas būdavo iki šiol 
vien tik ežere apielinkės 
moterėlių išskalbtų marški
nių padžiovimas. Likau su
žavėtas. kai gretimo kaimo 
mokytojas man paaiškino, 
jog ta, stulpais nužymėta, 
vieta esanti ne vien tik 
apielinkės skalbimo vieta, 
kur visos moterėlės dažno
kai susirenka, bet ir eina 
vietinės radio stoties parei
gas, kadangi ši vieta tar-

joje Lietuvos dukros ir sū
nus negali atsisakyti. Jau 
nuo seno lietuviški biznie
riai ir organizacijos organi 
zavo lietuviškas radio valan
dėles, per kurias apgarsini
mai apie skaniausius vais
vandenius, storiausius ski
landžius geriausiose bučer 
nėse bei mandagiausius 
graborius, apie vestuves, 
vardines ir kitas šeimynines 
pares, sklinda dangoraižių 
šalyje. Atvykus naujiems 
išeiviams iš tremties naujos 
jėgos įsiliejo į radijų infor
macijos entuziazmą, taip 
jog ikišiolinės valandėlės- 
atsidūrė antroje vietoje.

Yra musų kolonijoje to
kia tai šapa, kur anksčiau 
vien tik radijušo aparato 
viena dalis būdavo gamina
ma. Entuziazmo pilni at
vykėliai atkreipė dėmesį į 
tą šapą. Garbinga radiju- 
šiška tradicija, pasisėmus 
stiprybės iš didelės patirties 
gimtame krašte, buvo atgai
vinta dangoraižių pavėsyje. 
Ne atsitiktinumas džiabų 
ieškant, o pats radio var
das entuziastes ir radio in
formacijų mylėtojas čia su
kvietė į darbą. Suplaukus 
tiek jėgų į iki tol nežymią 
radio šapą staiga pačią ša
pą išgarsino po visą šalį, 
nes produkcija pakilo pen
kiais šimtais procentų. Ši
tas progresas atsiektas dėka 
viršsavanoriškų soclenkty- 
nių, kurios savo intensyvu
mu ir įkarščiu pralenkė net 
garsiąją stachanovietišką 
sistemą, kuri pritaikyta

žiau to atlikti arba savo tų užfiksuotas ir apibudin 
sveikatą saugoti—busi visų tas. Jeigu kas nors kur Iš ryto progai pasitaikius 
soclenktynėms vadovaujan-. šventė savo vardadienį, tai mėgstu keletą blokų praeiti, 
čių moterų pirštais išbady-į komunikate ir radijušo ži-'prasi vėdinti bei naujų įspu- 
tas, neturėsi kur akių dėti, niose telpa ne vien tik po- džių įsigyti. Kartą pasilei- 
apšauks tave darbo žmonių kylio eiga arba dalyvių vai- dau gatve pagal upelį, kuris
solidarumo kenkėju ir sa dai, bet kiek kas išgėrė, su-;teka per miestą. Praėjęs

valgė, charakteristikos, bio- kelius blokus išvydau mote- 
grafijos ir ateities planai, n vedžiojant arba geriau 

Vis naujos darbo he- Jeigu kas nors pirko naują sakant vėdinant šunį. Iš 
rojės kasdien išgarsėja, ka-į čiužinį lovai, tai komunika kaito nemaniau į tai kreipti 
da pačios herojės skelbiasi i tas tiksliai sumini, kiek kai- dėmesio, bet prižingsniavęs 
atlikusios vis didesnę darbo navo, kaip ir kada į namus Jarčiau susidomėjau ir susto- 
normą. čiagimiai bosai tai pristatė, ant kurio šono bu- jau už paminklo, kuris bu- 
pastebėję pradžioje nežino- vo matracas paklotas ir ko-;vo apie 50 pėdų atstu, 
jo ką daryli iš nustebimo,* kius sapnus savininkas sap-į Moteris, kuri tą šunį ve- 
tačiau greit susivokė, maty-Įnavo miegodamas ant nau džiojo, išrodė pagyvenusi, 
darni, kad jiems iš to tikrai jo čiužinio; jei kas vyko nes buvo jau pražilusi. Iš 
nuostolių nėra, kaip geri! pas daktarą, tai suminėta visko buvo galima spręsti, 
demokratai soclenktynes to- kokia susisiekimo priemone,kad ji yra aristokratė, 
leravo, tuo labiau, kadangi: vyko. kaip pacientas buvo] šuo margas, field spaniel

kys, kad nesi radijušo my
lėtojas ir, reiškia, ne lietu 
vis.

spartuoliai - spartuolės nei 
didesnės pėdės nei premijų 
nereikalavo.

Kita dar svarbesnė aplin
kybė šią įmonę labiau iš
garsino. Anksčiau šapos lipo arba alų ant suknelės Į pasakyti negaliu.

apsirengęs, kokios rusies ir 
kokybės apatinius baltinius 
dėvėjo. Argu^o akių pasta-

veislės. Riebus, kad net 
liumpsi kuomet bėga. Plau
kai nei trumpi nei ilgi. Jie

bumas pastebi, kas per pik-(žvilga, kaip šilkiniai, ar jie 
niką bešokant ant kojos už-j yra natūralus, ar pafiksinti,

nauja tiksliam, greitam ir šviečiančios raudonosios
tobulam autoritetingų žinių 
skleidimui bei informacijai. 
Savo intensyviu veiklumu 
ši stotis, palaikoma priva
čios energingų moterėlių

saulės kraštuose. Ypatin
gai pažymėtina, kad darbo 
soclenktynes radio šapoje 
įgyvendintos lietuviškų mo
terėlių pastangomis. Pen-

iniciatyvos, net valdiška, keriopos normos atlikimas 
Kauno radiią nustelbia ir pasidarė garbės ir gero dar- 
savo tobulumu pralenkia, bininkės vardo palaikymo

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia— «
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.

svarbiausias uždavinys bu 
vo kokių tai radijų konden-

išpvlė; Muenchhauseno tar-| §uo gražus, gerai apžiu- 
no gabumui prilygstantisjrjmas, gerai išlaikytas. Dir-

satorių gamyba. Spartuo-1 klausos jautrumas nugirsta želiai. kuriais apjuosta kak-
lės radijušo mylėtojos išto
bulino įmonę ant tieg. jog 
ji jau pradėjo eiti radio in
formacijų siųstuvo ir priim-

pašnekėsius iš uždarytu 
miegamų kambarių ir min
tis kiekvieno subvejumi Į 
darba važiuoiančio žmo-

las ir pečiai ir kur įjungtas 
saitelis šuns kontroliavimui, 
žibučiais nusagstyti. Ar tie 
blizgučiai auksiniai ar jie

tuvo funkcijas pagal įgytus!gaus. Vienu žodžiu, turi-sidabriniai, bet gana, kad
patyrimus iš Beržoros ežero 
skalbyklos ir panašių tech
niškai aukščiau minėtom 
funkcijom pritaikytų įrengi
mų. Ir čia energingiausios 
lietuvės moterys vadovavo. 
Infoimacinės tarnybos dar
bas buvo pradėtas ir išvys
tytas jų pasiaukojančio pa
sišventimo dėka, nes kaip 
tik šioje srityje jų išpose- 
lėta meilė radijušui turėjo 
progos tiesioginiai pasireik 
šti. Visokių sričių specia
listai ir specialistės ėmėsi 
to darbo. Pats darbas tiks
liai suplanuotas ir genialaus 
plano buvo tiksliai laikoma
si. Atsakomingiausi parei- 
gunai-pareigunės susitelkė 
į pirmąjį šapos florą, kur 
svarbiausios funkcijos buvo 
atliekamos. Ten rupestin 
gai renkamos agentūrinės 
žinios ir sudaromi visam 
fabrikui žinotini privalomi 
komunikatai. Kituose flo- 
ruose komunikatai papildo
mi — išdetaliuojami arba 
kondensuojami (neveltui 
fabrike juk kondensatoriai 
gaminami). Daugiakalbio 
siųstuvo, kuris prilygsta 
Pirmosios Sekminių Dienos 
stebuklui, pagalba žinios 
žaibo greitumu ir tikslumu 
paskleidžiamos ne tik ša
poje, bet ir visoje apielin- 
kėje. Sudarant tuos kom 
petetingus komunikatus ži
nios prityrusių žinovių iš
cenzūruojamos ir lakios 
fantazijos bei išradingumo 
dėka papildomos. Nėra to

me šioje garsioje sapoje 
įstaigą,, kuri mus aprūpino 
visomis svarbiomis infor
macijomis, tuo labiau rei
kalas iškeltinas, kad žinios 
teikiamos be menkiausio 
užmokesčio. Tad ir kyla 
klausimas, kuo mes toms 
pasišventėlėms ir pasišven 
tėliams už jų triūsą bei pa
siaukojimą atsilyginsime. O 
taip pat yra būtinas reika
las ir jų sveikata susirūpin
ti, nes toki sunkų intelek
tualinį darbą dirbant prie 
vasaros karščiu gali smege
nys išdžiūti. Manyčiau, kad 
reikėtų ir iš musų pusės pa
siaukoti : ogi didžiausia mu
sų auka ir sunkiausia išsiža
dėti mums vra, tai palikti 
kuriam laikui—bent porai

jie labai žvilga.
Moteris šunį laiko ant

saito ir. kaip garnys per ba 
lą. dideliais žingsniais seka 
jį. Atrodė, kad ji visais 
budais stengėsi šuniui pa
taikauti. Nežiūrint kur šuo 
bėga, ji iš paskos.

Šuo atsidūrė ant žolės 
prie upelio pakrantės. Žo
lė netrumpa, bet dideliai ra
sota. Šuo savo papratimu bė
ga šen, bėga ten. Gi mo
teris nei kiek neatsilieka ir 
net nepaiso, kad jos kojinės 
labai sudrėko nuo rasos.

Šuo išbėgiojęs žolyną ir 
išuostęs visus kampus ant 
syk prie vieno krūmo susto
jo ir porą kartų ratu apsi
sukęs koją kelia. . . .

Po to šuo vėl pasileido

Jau du metai Jugoslavija 
eina “eretikišku” keliu, at
siskyrusi nuo maskvinės 
bolševizmo bažnyčios. Ju
goslavijos valdovai sakosi 
esą tikrieji leninistai, pra
našo mokslo išpažintojai. 
Bet Maskva pripažįsta tik 
vieną Lenino mokslo aiškin
toją—Staliną. Kas prieš 
Staliną, tas yra eretikas ar
ba “trockistas” ir kaipo 
toks turi būti sunaikintas. 
Trockis buvo sunaikintas 
kirka į galvą, bet su Tito 
taip apsidirbti genialiajam 
Stalinui nepasisekė, nors 
bandymų tikrai netruko. 
Stalinas neįveikė Jugoslavi
jos totalitarinio režimo nei 
propaganda, nei per penk
tąją koloną, jam nepavyko 
nusiųsti ten nė žmogžudžių, 
kurie butų »nugalabiję dik 
tatorių Tito. O sunaikinti 
Tito Stalinas žūt būt yra 
pasiryžęs, tik jis luakia pa
togaus momento, kad “ere
tiką” sudraudus.

Žinios iš Balkanų sako, 
kad Bulgarijos, Rumunijos 
ir Vengrijos armijos dabar 
koncentruojasi prie Jugo
slavijos sienų. Ar tai eili
nis nervų karo manevras, 
ar ruošimasis pulti? Atsa
kymo niekas nežino. Bet 
Stalinas Korėjoj parodė, 
kad jis nevengia mesti į 
karą savo “satelitus,” o to
dėl ir Balkanuose galima 
laukti visokių staigmenų. 
Amerikos valstybės depar- 
tametas Balkanų įvykius se
ka su dideliu susirupinimu, 
o valstybės sekretorius įspė
jo Maskvą, kad Amerika į 
nauji agresiją Balkanuose 
žiūrėtų “labai rimtai.

“Rimtas” Washingtono 
žiūrėjimas į agresiją Rusi
jos neatbaidys, jei Stalinas 
skaito momentą patogų ap
sidirbti su Jugoslavijos ne
priklausomybe ir tą kraštą 
vėl įjungti į savo “įtakos 
sferą.” Jei Maskva butų 
tikra, kad Amerika padės 
Jugoslavijai, kaip ji pade
da Korėjai, gal tas ją ir su 
laikytų nuo polimo, ypač, 
jei Marskva dar nėra pasi
ruošusi visuotinam karui. 
Bet Amerika tokio pasisa
kymo dėl Jugoslavijos gy
nimo nėra dariusi, o todėl 
Maskva gąli rizikuoti.

Jugoslavija nėra vienin
telė “skaudi” vieta, kur 
Maskva gali bandyti plėstis. 
Gal demonstracija prie Ju
goslavijos sienų yra tik 
priedanga kokiam nors nau 
jam puolimui kitoj vietoj?

Maskva, kaipo agreso-

kai turi partizanų likučių; 
Iranas, iš kurio irgi buvo 
ištraukta šiek tiek partiza
nų; Formoza, kur Maskva 
gali sukurstyti Kinijos ko
munistus puti; Berlynas, 
kur bolševikai gali vėl įves
ti blokadą; Indokinija, kur 
jau eina pilietinis karas.

—S. D.

Nauji Leidiniai
LIETUVOS GIRIŲ MILŽINAI. 

Redagavo K. šcesnulevičius, 
Išleido Lietuvos Miškininkų 
Sąjunga, 1950 m. Chicagoje. 
115 puslapių, kaina $1. Gau
nama pas P. šilas. 1717 So. 
Morgan St., Chicago, 111. *

“Lietuvos Girių Milži
nai” kalba ne tiek apie Lie
tuvos girias, kiek apie giri
ninkus, apie miškų departa
mento tvarkymą ir tvarky
tojus. Apie Lietuvos miš
kus knygoje kalbama, kai
po apie eksploatacijos ob
jektą. Pavyzdžiui, knygo
je nurodoma, kad “nuo lito 
įvedimo iki 1938 metų miš
kų departamentas turėjo 
340,145,172 litų pajamų ir 
per tą laiką 119,400,377 li
tus išlaidų, arba davė iždui 
grynus 220,744,795 litus, 
arba vidutiniškai 14 su pu
se milionų litų kasmet.”

Tokiu tempu ėjo Lietu
vos girių kirtimas nepri
klausomybės laikais. Ypač 
girių naikinimas padidėjo, 
kai prie valdžios prisibrio- 
vė karajedas Smetona.

“Lietuvos Girių Milži
nai” bus įdomi knyga vi
siems vienaip ar kitaip susi- 
rišusiems su Lietuvos girių 
administravimu. Bet joje 
yra nedovanotinų trukumų. 
Pavyzdžiui, apie girias ra
šoma: Ligi žemės reformos 
įstatymo paskelbimo (1920 
metais) buvo privatinių 
miškų 564,555 hektarai ir 
valdinių 309,000 hektarų. 
Pra vedus žemės reformos 
įstatymą, arba nusavinus 
miškus, buvo valdinių miš
kų 728,913 hektarų, priva
tinių miškų prižiūrimų— 
61,922,hektarai ir privati
nių neprižiūrimų miškų— 
102,898 hektarai. Bet kny
ga visai neužsimena, kaip 
po 1926 metų perversmo 
dvarininkams buvo grąžina
mi miškai arba buvo jiems 
užmokama už nusavintas 
girias. Tokie smetoniško 
perversmo menkniekiai miš
kų žinybos valdininkams 
negi gali rūpėti. . . .

Knygoje yra įdomių ži-
rius, turi didelį pasirinki-'nių ir apie Lietuvos durpy- 
mą, kur pulti. Pavyzdžiui, nus, kurie irgi buvo miškų 
paminėsime tik sekančias departamento žinioje, 
šalis: Graikija, kur bolševi- —G. M.

savaičių—be informacijų, j bėginėti ir uostinėti kaip 
suteikiant radijušo šapos! pirmiau. Neilgai jam to 
bendradarbiams atostogų, reikėjo — pribėgęs vieną 
Kiek teko sužinoti, su ap-Į krūmą šuo apžiurėjo jį ir 
gailestavimu, bet daugumai pritūpė. . . . Šuo paskui pa
prašant, radijušo bendra
darbių sveikatos labui in
formacinė tarnyba porai sr

kilo bėgti, bet dama sulai
kė jį. Šunį prisitempus ar
tyn. atidarė rankinuką, kurį

valčių nustojo veikusi. Tų turėjo pasikabinusi ant pe- 
pačių informacijos darban- ties. išsiėmė baltą skepetai 
tojų labui, ypač kad jų pro-|tę. apsidairė, ar kas nema
tinė sveikata atsigautų, lin- to. ir pasilenkusi nušluostė 
kime jų radiiušui kaip gali- šuniui užpakalį. Paskui at- 
ma ilgesnių atostogų-vaka sitiesus tą nosinaitę ar šiaip 
cijų. rizgalėlį rūpestingai sulank-
--------------------------------- --- ir įsidėjo į savo ranki

Dar galima gauti “Kelei nuką.
Daug esu girdėjęs apie 

“damų" elgesį su šunimis.
tokio vaizdo, kokį čia 

regėjau, nebuvau matęs.
D. T.

Kalendorių 1950 me 

tam*. Daug akaityną ir 

formacijų. Kaina 80 centų

vio

in-

ORO TILTAS I KORĖJĄ

Staiga iškilęs karas Korėjoj privertė Ameriką paskubo* 
mis gabenti kariuomenę ir ginklus iš Amerikos į Korėją 
oro transportais, žemėlapyje matome, koki kelią orlai
viai turi padaryti iš Amerikos į Korėjos frontą.
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Moterų Skyrius
SI SKYRIŲ TVARKO 
M. MICHELSONIENE

Kaip Reikia Gyventi Ir 
Ką Valgyti

(Pradžia pereitame num.) Įdžiui, jeigu nueisite maudy- 
Dr. Eugene L. Fisk, Life j *r paplaukiosit, tai čia

Extension Instituto direkto-;^’ bus nušvarmimas, ir 
rius, savo knvgoje “How to1 pasilinksminimas, ir gera 
Live,” yra nustatęs 16 tai-|m?nkšta’ ir gilus alsavimas, 
syklių, kurių būtinai reikė-Į p alsavimas taip pat eis 
tų laikytis norint turėti gerą
sveikatą ir ilgai gyventi.
Tuos patarimus jisai pada
lijo j 4 skyrius: Oras, Mais
tas, Nuodai, Veiklumas.

» — • t- ita, tyras oras ir rami nuo-Mes čia juos perspausdin-i ’ * ... ,i. taika, pasilinksminimas,sun savo skaitytojams. r •
1. Oras

kartu ir su raumenų mankš
ta sausame ore. Jeigu nu
eisit žuvauti, padirbėsit irk
lais, tai ir vėl bus gilus al
savimas, gera kūno mankš-

RgLUVlg/gO. BOSTO.T

DIDŽIUOJASI BROLIO KARžYGIšKUMU

Tcresa CFConnel, jaana newyorkietė. žiuri i fotografiją 
savo brolio, kurs pasižymėjo Korėjos kpire kaipo pirmas 
lakūnas nušovęs rusišką lėktuvą virš Korėjos.

VALGIAI

Keturiems žmonėms ima
ma šitokia proporcija:

Paintė žemuogių.
Pusė puoduko cukraus, 
šaukštas lemono sulties. 
Truputis druskos.
Puodukas tirštos grietinės. 
Pusė šaukštuko vanilės.

Uogas nuplauk, nuvalyk 
ir sutrink bliude. Sudėk 
cukrų, vanilę, lemono sultį 
ir krėstelk truputi druskos. 
Dabar išplak grietinę, kad 
pasidarytų tirštos putos, ir 
apsupk tom putom uogas. 
Sudėk j blėtą ir pastatyk į 
šaldytuvą. Tegul gerokai 
sustingsta. Tada perpiauk 
į keturias dalis ir duok sta
lam Tai yra geras deser
tas.

1. Kasdien išvėdink kam 
barius.

2. Dėvėk 
drapanas.

3. Ilsėkis atviram ore.
4. Jei gali, tai ir miegok 

atviram ore.
II. Maistas

Nr. 29, Liepos 19, 1950

GRAŽI VASAROS SKRYBĖLĖ

J

Saltbarščiai su Bulvėmis
Išvirink raudonų burokė

lių ir kožnam valgytojui po 
vieną kiaušinį kietai.

Burokėlius reikia nulupti 
ir smulkiai supiausyti. Be 
to, reikia supiaustyt saują 
svogūnų laiškų ir sutrint 
juos su druska. Jeigu yra 
krapų, sutrint ir juos kartu 
su svogūnų laiškais. Kra
pai pagerina skonį.

Pagaliau nulupti ir su- 
piaustyti šviežią žalią agur
ką

Viską sumaišyt su buro
kėliais ir pasudyt kiek rei 
kia.

Dabar reikia praskiesti 
su vandeniu rukščios Smeto
nos ir užpilti ant burokėlių, 
kad skystimas apsemtų tirš
timus.

Įpilk truputį uksuso dėl 
rukštumo. Paragauk. Jei 
negana rakštų, įpilk truputį 
daugiau uksuso. Bet neper
dėk.

Prieš duodant stalan, 
įdėk ledo ir pamaišyk. Šalt- 
barščiai turi būt gerokai 
šalti.

Dabar nulupk kiaušinius, 
įdėk po vieną Į kožną lėkš
tę ir perpiauk į 4 dalis. Su
pilk šaltbarščius ir duok 
karštų bulvių prie jų.

Geras valgis vasaros kar
ščiuose.

LIETUVAITE BAIGĖ 
MEDICINOS MOKSLĄ

Šokiai taip pat duoda 
smagumo, pasilinksminimo 
ir iššaukia gilų kvėpavimą; 
tik su šokiais yra ta bėda, 

liuosas, retas į kad salėse dažnai būna 
daug dulkių ir prastas oras, 
ypač jeigu langai uždaryti. 
Be to, lietuvių mėgstami šo
kiai, tokie kaip "polka,” la
bai nuvargina širdį. Senes
nio amžiaus žmonėms, ypa
tingai turintiems silpną šir
di, patartina tokių šokių 
vengti.

pupos ir pupelės, duona, Taigi kuo daugiausiai val- 
oananai ir bulvės. Įgykim pieno, daržovių, ja-

Brangesnis kalorijų saki-,vinių valgių ir vaisių; raė- 
nis yra riebafinia maistas, sos kuo mažiausia.
toks kaip oleomargarinas, ----------------------------
sviestas, taukai, bekonas, MANO KRAITIS 
lašiniai, Smetona ir pienas. .. .

Dar brangesnis kalorijųw v*.* • • > • ii MlHOI dUlDUuodS,sakinis yra visokie saldo*

/ A j
šiaudinė vasaros skrybėlė gali būti visai paprasta, arba 
puošniai pagražinta jvariais kaspinais.

Nepersilvalgyk, nenu-

Ką ir Kiek Valgyt

Jau pereitame “Keleivio” 
kad viduti

nio veiklumo vidutiniam
žmogui reikia nuo 2,500 iki

5. 
tuk.

6. Kuomažiausiai valgyk 
mėsiškų daiktų ir kiaušinių, 
kurie duoda labai daug pro
teinų; ir venk perdaug
druskos, pipirų ir kitų stip- numery rasėm, 
rūmų.

7. Kasdien valgyk žalių, 
nevirintų daiktų.

8. Maistą gerai sukram- 
tyk.

9. Nesigailėk vandens sa
vo viduriams ir iš lauko.

>5,WV
i....i— naiuriju rior

dieną. Maisto kalorija reiš
kia vienetą energijos arba 
šilimos.

Ar žmogus gauna pakan
kamai kalorijų, ar ne, tai 
geriausia parodo jo svoris. 
Jei svoris krinta, reiškia, 
maistas turi permažai kalo
rijų. (Tokią mitybą dakta
rai paprastai nustato nutu
kusiems žmonėms, kurie 
perdaug sveria.) Jei žmo
gaus svoris kyla, tai ženk

m ynai: eukrus, medus, mo- 
lesas, komų sirupas, visokie 
vaisiai ir saldainės.

Mėsiški valgiai taip pat 
duoda daug kalorijų, ypač 
riebesnė mėsa, bet mėsa yra 
pats brangiausia šaltinis.

Be kalorijų, maistas yra 
skirstomas dar į kelias ki
tas kategorijas, būtent: 

Proteinai,
Karbohidratai,
Mineralai,
Vitaminai.
Proteinais yra vadinamas 

tas maisto elementas, kuris 
augina kūną ir atstato nu
sidėvėjusias jo dalis. Kaip 
be plytų nepastatysi muro, 
taip be proteinų neužaugs 
žmogaus kūnas. Daugiau
sia proteinų duoda liesa mė
sa, žuvis ir kiaušinio balty
mas. Perdaug proteinu ne
sveika. Viduriuose atsiran
da kenksmingų rakščių, 
blogai veikia inkstus, kepe
nis ir kraują.

O širdy toks džiaugsmas kėlės: 
Dar šį vakarą aš buaėu 
Kur senai svajonėm skridau— 
Plas beržyną, pas eglaites. . . . 
Tie sapnai, ką ten pražydo. 
Visas, visas mano kraitis. 
Neturiu daugiau aš nieko.
Tik tėvynę, kaip tas miškas, 
Kurio gelmių nepasiekus.
Saulė leidosi išblyškus.
Saulė leisdamos dar kartą 
Pabučiavo žemės veidą,
O mane nuo laimės vartų 
Juodos sutemos nubaidė. . . .

D. Mickutė-Mitkienė.

iai Nusikaltėlių 
Esą Užmiesčiuose

IV. Veiklumas

III. Nuodai

10. Stenkis kasdien ištuš 
tinti savo vidurius; nene
šiok savy nuodų.

11. Stovėk, sėdėk ir vaik
ščiok stačiai, kad gilesnis 
butų alsavimas.

12. Saugokis, kad kūnas
neužsikrėstų jokiais nuo- las, kad jis gauna perdaug 
dais. i kalorijų- Bet jei svoris yra

13. Užlaikyk švariai dan-j normalus ir stovi vietoj, tai 
tis, jų smegenis ir liežuvį. ! rūpintis apie kalorijas nėra

■reikalo.
Kalorijas labai lengva re-

14. Dirbk, ilsėkis, mie- guliuoti keičiant valgomus 
gok‘ir linksminkis su saiku, daiktus, tik reikia žinoti,

15. Alsuok giliai, pilna kuris maistas duoda dau-
krutine. Įgiau kalorijų, o kuris ma-

16. Imk viską šaltai ir,žiau.
rimtai. , Daugiausia kalorijų už

Nors čia nurodyta 16 at-,tuos pačius pinigus duoda 
skirų punktų, praktiškame krakmoliniai valgiai, tokie 
gyvenime tačiau nėra rei- kaip komai, ryžiai, miltai, 
kalo kiekvienai funkcijai makaronai, avižinės kruo- 
skirti atskirą laiką. Pavyz- pos (oatmeal), džiovintos

KARO NAŠLĖS GRĮŽTA

kare našlės na vaikučiais grįžo orlaiviu iš Ko- 
Kalifomijoj. Mrs. lone Spradnley (deši- 

rankose savo mažą dukrelę, o kairėj Mrs.

KIRPIKAl IR PLIKAGALVIAI
Iš Londono atėjo žinių,! “Apkirpti paprastą, apžė- 

kad kirpikai tenai nustatę, lusią galvą, tai užtenka pa- 
plikiams pigesnę kainą už prasto barberio; bet apkirp-
plaukų nukirpimą Pasi
skaitę šitokių naujienų, 
Amerikos plikagalviai irgi

ti pliką galvą, tai jau reikia 
artisto. Iš apžėlusios gal
vos gali vienoj kitoj vietoj

pradėjo reikalauti kainos iškirpti perdaug: bėda bus 
nupiginimo. Massachusettsl nedidelė, nes už savaitės ki- 
barberių unija todėl išleido i tos tos kudlos vėl atžels, 
paaiškinimą, kad kaina ne-[Kitaip yra su plika galva, 
gali būt nupiginta, nes pli-j Kiekvienas plaukelis tenai 
<ą galvą esą sunkiau ap-,yra neatstatomas turtas, 
cirpti, negu apžėlusią. j Jeigu nukirpsi ji pertrum- 

pai, žmogus bus sugadin-

Federal Bureau of Inves- 
tigation išleido biuleteni, 
kur parodo, kad per pirmą
jį pusmeti federalinės val
džios agentai yra areštavę 
400,089 žmones ir nuėmę 
jų pirštų nuospaudas. Iš to 
skaičiaus teismai rado 77 
nuošimčius kaltų.

Daugiausia nusikaltėlių 
esą 21 metų amžiaus, ir už- 

Karbohidratai, tai dau- miesčiuose ų esą triskart
giausia krakmoliniai ir cuk
riniai daiktai, apie kurių 
vaidmenį jau kalbėjom. Jie 
duoda daug kalorijų; žmo
gus tunka.

Prie mineralų priklauso 
kalkės, fosforas ir geležis. 
Daugiausia šitų dalykų turi 
pienas, žalios daržovės, vai
siai, javai ir kiaušinio try
nys. Šitie dalykai reguliuo
ja maisto virškinimą, krau
jo cirkuliaciją ir bendrai vi
są kūno mechanizmą. To
dėl pienas ir daržovės yra 
pats geriausis žmogaus 
maistas.

0 dabar žodis apie vita
minus. Be proteinų, mine
ralų, karbohidratų ir 
lų, musų kunui reikalingi 
dar tokie dalykai, kaip vi- 

Itaminai. Nors jų 
■ visuose valgomuose daik
tuose, bet vienuose yra dau- 

Igiau, negu kituose. Be vi
taminų žmogus negali boti 
sveikas. Maži vaikai be vi
taminų ilgai nevaikščioja, o 
kai pradeda vaikščiot, tai 
iškrypsta kojos, pasidaro 
šleivi; pas suaugusius ištru- 
pa dantys, nuslenka plau 
kai, trupa nagai ir tt 

Geriausia vitaminų Šaki
nis yra vaisiai ir daržovės. 
Iš vaisių geriausi yra oran- 
čiai, lemonai ir greipfrutai 
iš daržovių—špinatai, bu
rokų lapai, salotos, tomeitfs 
ir kopūstai.

daugiau, negu miestuose.

VASAROS KOSTIUMAS

v«
York Dreve lnet.it utį

vasarinė suluieK Jau- 
mergaitėms ir mote- 

mahini akiai ir patogi

P-lė 2enė Kvedaravičiūtė 
(Kweder), jauna lietuvaitė 
iš Shenandoah, Pa., šiomis 
dienomis baigė Hahneman 
no Kolegiją medicinos laip
sniu. Prieš tai ji mokėsi 
Pennsylvania State Kolegi
joj ir Bucknell Universitete.

Dabar jauna daktarė įsto
jo praktikai į Scrantono 
State ligoninę.

Linkime jaunai profesio
nalei šviesios ateities.

Juoktis Sveika
Naturaliika Mirti*

“Ar tamstos vyras mirė 
naturališka mirtimi?” pa 
klausė Adomas anądien po
nią Nervaitienę.

“O, ne,” atsakė našlė. 
“Jis turėjo gydytoją.”

Plikiui negali pasakyt,” 
cad jis plikas,” sako vienas 
Bostono barberys. Ir jis 
nurodo kodėl. Esą, keletas 
metų atgal jis turėjęs labai 
gerą kostumerį. Jis ateida
vo plaukų apkarpyti kas sa
vaitę, ir visada duodavo 
tipsų.” “Kaip geram kos 

tumeriui, sykį aš nutariau 
nupiginti kainą ir pusę pi
nigų jam sugrąžinau, pai- 
aiškindamas, kad jis ne
daug plaukų teturi. Vaje, 
kad jus matytumėt, kaip 
mano kostumeris įsižeidė! 
Jo veidas paraudo kaip vė
žys! Jis metė man tuos pi
nigus ant stalo ir išėjo. Nuo 
tos dienos aš jo daugiau ne
bemačiau.

Dabar aš to jau neda
rau,” pasakoja šitas kirpi- 
kas. “Jei galva visai plika, 
tai aš braukau per ją šuko
mis, o žirklėmis orą kapoju.

tas visam amžiui. Todėl, 
kai kėdėn atsisėda plika
galvis, tai barberį išpila 
prakaitas. Ne, už tokį dar
bą negalima imti pigiau. Iš 
tikrųjų, plikiai turėtų mo
kėti dvigubai.’’

KAS DARYTI SAULĖS
SMŪGIUI IŠTIKUS

Saulės mugis įvyksta stai
giai. Žmogus palieka be 
žado, veidas parausta, tem
peratūra pašoka, oria sausa. 
Ligoniui gydyt patariama 
šie budai—ir reikia veikti 
greitai:

1. Atliuosuoti drapanas 
ir ligonį paguldyti vėsioj 
vietoj.

2. Mažint jo karštį tri
nant ledu ar šaltu vandeniu 
veidą, kaklą, krutinę ir pa-Ir plikis sėdi kėdėj paten- - 

kintas. Daugelis tokių at- = 
eina kas subatą apkarpyti'; 3. Kai ligonis atgaus są- 
plaukus, kurių jie neturi.” monę, duot jam šalto van- 

Bet tai esąs nelengvas dens gerti, iš pradžios po 
darbas. Girdi; truputį, paskui daugiau.

Daktaro N
Kartą vienas žmogus pa

klausė daktarą, ar vyrai ir 
moterys panašiai miršta?

—Ne,—atsakė daktaras 
—vyro širdis paskiausiai 
nustoja plakusi, o pas mo
teris liežuvis paskiausiai nu
stoja judėti.

Pakalbinkite

Mamytė Labai Dėkinga I
----------------- ---------—\l------------------------

Mamytės gimtadienio pro- \| 
ga užrašiau jai “Keleivį.” Y 
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

r rimus Moterų Skyriu- 
skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis1 — 

ačiū, dukrele, ačiū”-.
Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už

8 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma
mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Keleivis
CM E, Broadvray, Są Beetoa 27,

lnet.it
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ils Plataus Pasaulio
Sirija ir Izraelis I Belgijos Karalius

Iš - Palestinos praneša,! Praeitą šeštadienį Belgi- 
kad tarp Izraelio ir Sirijos j joj streikavo keli šimtai tuk-
kareiviy pasienyje įvyko su
sišaudymas. Susirėmimas 
įvyko Galilėjos ežero pa
krantėje, kur ginkluotų žy
dų grupė bandžiusi išsikelti 
į Sirijos teritoriją. Ar su
sirėmime buvo aukų, pra
nešimas nesako.

Australijos Bolševikai

Australijos vyriausybė 
nutarė patraukti į teismą 
jurininkų unijos vadovybę 
už nutarimą neleisti siųsti 
ginklų ir karo medžiagos į 
Korėją. Jurininkų unijai 
vadovauja komunistai ir jie 
pravedė tokį išdavikišką 
nutarimą.

stančių darbininkų, protes 
tuodami prieš katalikų par
tijos nubalsavimą parla
mente parkviest! karalių 
kvislingą Leopoldą į sostą. 
Darbininkų unijos ir socia
listų partija skelbia, kad 
kova prieš kvislingą soste 
bus tęsiama.

JUNGTINIU TAUTU VfUAVA

Korėjos karas prieš bolševikų agresiją vyksta Jungtinių 
Tautą organizacijas vyriausioj vadovybėj. Fotografija 
rodo Jungtiną Tautą vėliavą, kuri dabar ir Korėjos fron
te plevėsuoja, kaipo laisvoje pasaulio vėliava kovoje prieš 
agresiją.

Korėjos Parlamentas

Nesenai išrinktas pieti 
nės Korėjos parlamentas 
susirinko laikinoj sostinėj. 
Iš 210'išrinktų atstovų į pir
mą parlamento posėdį dėl 
karo veiksmų neatvyko 90 
atstovų. Daugelis atstovų 
važinėjasi po dar neoku
puotą Korėjos dalį su pra
kalbomis apie karą.

Čechijos Konsulas

Buvęs ėechoslovakų ge
neralinis konsulas New 
Yorke, Jan Kyjovski, krei
pėsi į valstybės departa
mentą prašydamas duoti 
jam prieglaudą, nes jis nu
taręs negrįžti į bolševikų 
valdomą savo tėvynę, kol 
ten yra diktatoriška 
džia.

Pietų Afrika “įjungia”

Pietų Afrika nutarė ga 
lutinai įjungti į savo teri
toriją buvusią vokiečių ko
loniją “Pietvakarių Afri
ką.” Iki šiolei Pietų Afri
ka tą koloniją valdė man
dato teisėmis, o dabar, ne
žiūrint į Jungtinių Tautų 
organizącijos protestą, tą 
teritoriją pasisavina.

Rusai Lenkijoj

Pogrindžio šaltiniai pra
neša iš Lenkijos, kad ten, 
vakarinėj krašto dalyje, ru
sai turi ne mažiau, kaip 
200,000 kareivių. Paskuti
niu laiku rusų kareivių skai
čius Lenkijoj esąs padau
gintas. Lenkija faktiškai 
yra rusų okupuota.

j vietinių žmonių pikti skun
dikai. Kartu su rusais po- 
selenščikais rusams gerino
si ir vienas lietuvis latrelis 
Korsakas iš lietuviško kai
mo. Jis skundinėjo lietu
vius ir taikstėsi maskoliams, 
•kaip Įmanydamas.

Vieną gražią dieną Kor
sakas kur tai dingo. Įsiutę 
kaimynai jį nudėjo ir įmetė 
i netoli tekantį upeliuką 

i Liatuką. Nudobusieji Kor
saką vyrai apie tą kalbėjosi 
vaikams girdint, vaikai pa
pasakojo kitiems vaikams 

,ir, pagaliau, apie tai išgir- 
jdo poselenščikai ir bolševi
kai. Kaimiečiai sužinojo, 
kad bolševikų policija at
vyks ieškoti savo frento 
Korsako ir kamantinėti 
žmones.

Kad apsisaugojus nuo 
bolševikų policijos žmonės

dieną tą liūdną įvykį skau- užmušė šunį ir įmetė ji į 
džiai pergyvename ir lan- Liatuką, o Korsako lavoną 
kydami jo kapą susikaupi ištraukė iš upės ir išvežė į 
me minime jo brangią girią. Atvyko policija ir 
mums atmintį. į pagal paselenščikų nurody-

. mą nuėjo į upę ieškoti Kor- 
B. J. ir M. D. Vaatkunai, saį0 vietoj savo sėb-

tėvai; Sally ir Chares Ani
šky, sesuo ir švogeris; M. J

38 PARALELE GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

mostis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRI
MO, NIEŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 

ralėlę, kaip apie kokią tai šie- i PUCKŲ, niežėjimo ausų, taip pat 
, labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji

**e- . . gysla (hemorrhoidaij ir dėl niežėji-
Žemės paviršiuje nėra jokių mo kojų (athlete’s foot). Gal ban-

.. „i-.-,, „ - „ Jei Visokius, tai dar išbandyk ge-paralellŲ . Musų žeme yra rįausius. Užtikrinant pasekmes, ar 
trupučiuką suplotas kamuotis, pinigus gruzinam. Kaina $1.00 ir 
kurs iš rytų į vakarus yra dau J*** Products
giau ištysęs, kaip matuojant įsi p. o. Bos. 6W>, Nebark i, X. J.
šiaurės j pietus, žemės suptoji-y—————-----  ----------------—
mas paeina nuo jos sukimosi. PARDl ODl FRAMĄ

Kad lengviau butų žemės ka-' .I>«iduoda vištų fanaa su septy- ~ T mais pastatais ir (renginiais 4OO
muolio visas vietas nurodyti vištų, su gyvenamu namu ir tvar-
ir ypač kad galima butu jurose 70 j^mes, a+ne 15u ® J akrų miško, yra elektra ir nemažos
nurodyti tiksliai vieną ar kitą akmens, vadinamo "flagstone,” at
vipta oenorafai <ll(Zalvnio vi- sarKos’ duodančios geras pajamas. Metą, geograui sugalvojo vi Parduvdu dėl .^įėjimo dirbti ir 
SO Žemės paviršiaus žemėlapį dėl nesveikatos. Kas tikrai nori Įsi- 
padalyti tam tikromis linijomis. k’t

Kas yra “paralelė” ir kodėl 
Korėjoj blban. apie 38-, pa- E5“įIS35'MSr>DgSRn““

Per storiausią žemės “pilvo” 
vietą, iš vakarų į rytus, pra
vesta žemės kamuolį žemėlapy
je apjuosianti linija, vadinama 
pusiauju arba ekvatorių, o nuo

rautis: Joseph 
Tunkhannock, Pa. (30)

REIKALINGAS UAKB1MNKAS 
I FARMĄ

LAVVRENCE. MASS.

Liūdnos Sukaktuves

Liepos 23 d. mums yra 
liūdna ir skaudi diena. 
Prieš 4 metus mirė musų 
sūnūs, brolis, švogeris ir gi
minaitis Vilimas B. Valkū
nas. Visada, bet ypač tą

KAS MUMS RAŠOMA
Skaitydamas “Keleivio” ge

gužės 31 d. laidos skyrių “Kas

ro rado rudą šunį. Pradė
jo klausinėti, keno tai šuva, 
kaip jo vardas. Atsirado ir 
šunies savininkas, kuris pa- 
isakė, kad šuva buvo var
du Korsak, kad jis mėg
davo vagišiauti ir, mato- 

kyrao, kad Lietuvoj ir ant mai, kaimynai jį užmušė,

Darbininkas, norįs dirbti farmoje, 
gali gauti darbą. Atlyginimas ir

tos linijos į šiaurę ir į pietus
pravesta po 90 kitų linijų, ku-'Mack J. Boyle, R. 1, Le Raysville, 
rios eina paraleliai ekvatoriui Į 
Tos linijos vadinasi; “paralelės” 
ir yra numeruotos ir kai pasa
kai “38-a paralelė šiaurės platu
mos”, kiekvienas žino, kad turi 
galvoje tą liniją, kuri žemėla
pyje apjuosia žemę per Korėją,
Mandžuriją, Mongoliją, Sovie-

PAIEŠKOJIMAI
Paieška u Janinos Starčenkaitės. 

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

(»)
_ , . . .. . Paieškau Stanislovo, Adomo, Šiltų Turkestaną, pietinius Etalka- ves^ro Urejeckų ir Juozo Saliamono,

nūs, Ispaniją ir J. A. Valstybes1 kilusių iš Ylakių, visi gyvena Ame- 
nkoj, taipgi pąieskau kitų giminių, 
paliktų Lietuvoje. J. Savickis, 1414 
Gariield Avė., Lincoln Park 25,

(maždaug nuo New Yorko iki 
San Francisco).

To neužtenka, kad nurodžius 
kokią nors vietą žemės kamuo
lio žemėlapyje. Tuo pat tikslu 
geografai nutiesė žemėlapyje

Mich. (30)

BEGALINĖ ŠAKNIS

ukių dirba tie patys brokai lie-
Mums Rašoma,“ užtikau Peter tuviai, čia pasakyta tiesa.

ės šiaurės į pietus per abu aši
galiu 360 “meridianų”, skaitant 
nuo meridčano O, kuris eina per 
Greenwich, Anglijoje, 180 į va
karus ir tiek pat į rytus.

Taip “suraižytame” žemės 
kamuolio žemėlapyje bet kurią

kad jis nebegalėtų kaimynų 
vištų piauti.

Tą sykį bolševikų polici
ninkams taip ir nepasisekė

Rucevičiaos nuomonę dėl raši
nio iš Vermonto Farmų “Musų 
Bėdos.”

Visų pirma pasakysiu, kad
.rašinį “Musų Bėdos” nuo pra-įsakęs: “Jus gerai uždirbat 

kusi ginkluotą sąmokslą nu-.paskaičius neran-Į60 centų į valandą, kai aš at-*čiai išsisaugojo 
versti vyriausybę. Policija kad būt iš ko juoktis ir kad vykau į šią ‘kontrę* gaudavau ir bausmės.

Bolivijos vyriausybė pra
neša, kad jos policija suse-

areštavo 40 sąmokslininkų 
ir surado didelius kiekius 
paslėptų ginklų. Vyriausy- 

val- bė sako, perversmo pavojus 
lesąs pašalintas.

KorespondencijoS
WORCESTER, MASS.

Nepaprastas Khibo Narių
Siu trinkimas

Worcesterio Lietuvių 
Kkėsų Klubo nepaprastas 
narių susirinkimas įvyks 
liepos (July) 24 d., pirma
dienį, 7:30 vai. vakare, sa
vo namuose, 12 Veraor St.

Susirinkimo tikslas yra iš
klausyti pirmininkui įteiktą 
skundą, pasirašytą 75 na 
rių, prieš klubo gaspadorių 
Mykolą Paųauųį. Skunde 
sakoma, kad klubo gaspa
dorius prastai gaspadoriau-

Ta proga noriu pasakyti, kad 
yra pavyduolių žmonių, kurių
teko susitikti ir čia Kanadoje.! .. ,• -- surasti savo sėbro Korsako,Ne vienas yra man pačiam pa- v . ..... , . . ’
' - — ----- o šnipą nudejusieji kaimie-

' areštonuo

kas galėtų sukelt p. Peter Ru- 
cevičiui juoką.

Atvyko jaunas dipukas iš 
mokyklos suolo, fizinio darbo 
nedirbęs, apgyvendintas

30 centų.” Arba kitas sako:
“Jus pas farmerj gaunat mė
nesiui 45 dolerius, o aš dirbau 
už 5 dolerius.”

I Kiek tokiuose ^sakymuose
suskį farmerį, farmos darbo yra kvailo pavydo ir kiek sta- 
nesupranta, jam yra sunku, be čiai nesupratimo, pasakyti sun-

Apie tą susirinkimą pra
nešu visiems nariams ir per 
spaudą.

Vytautas Skrinska,
L. U. Klubo Pirmininkas.

KAS GIRDĖT CHICAGOJ

(Atkelta iš 3 pusi.)
Dr. Kazio Griniaus Fondo 
valdybon diplom. teis. Me
čislovą Mackevičių, adv. 
Liudą Šmulkštį ir adv. Joną 
Kutrą.

Laikinoji valdyba tuoj 
pat atidarė Dr. Kazio Gri 
niaus Fondo einamąją są
skaitą District Savings and 

ja ir siūloma jį pašalinti iš -Loan Association, 3236 So.
Halsted St., Chicagoj.

Fondo adresas: Jonas 
Kutra, 1757 W. 51st St, 
Chicago, I1L, tel. PROspect 
6-7238.

—L. Š.

vietos. Skundas bus išklau
sytas narių susirinkime, ap
svarstytas ir slaptai bus bal
suojama, ar palikti gaspa
dorių toliau eiti savo parei
gas, ar jį pašalinti.

SUSIVIENIJIMAS LIET1V1IJ
AMERIKOJE

ir Turtmgiausia Lietuvių

to farmerys mažai naudos turi, 
nors ir be mokesčio jam dirba.
Farmerys norėtų nulupt devy
nias “skuras,” bet čia darbinin
kas nemoka dirbti. Viens ir 
antras nepatenkinti. Taigi juo
ko nerandu net •truputėlio, aš 

*čia matau apgailėtiną padėtį.
Dipukas “inžinierius” padaręs 
daug nemalonumų ir rūpesčio 
p. A. Jenkinsui ir kitiems savo 
geradariams, kurie rūpinosi at- 
kvietimu jo iš Vokietijos. Reik 
pareikšt gilią padėką p. A. Jen
kinsui ir kitiems geradariams, 
kad stengiasi žmonėms bėdoje 
padėti.

Be to turiu pastebėti, kad p.
Peter Rucevičius pastabą dau
giau nukreipė ir taiko visiems 
dipukams, o ne vienam, išsitar
damas: “apie tuos senai pagar
sėjusius dipukus” arba “jei tik 
dipukai butų čia papuolę 1929- 
1934 m.“ ir tt.

Jei dipukai “pagarsėjo,” tai 
tik tikrą tiesą skelbdami apie 
raudonąjį tironą ir kovodami 
prieš to tirono pakalikus.

Dėl 1929-1934 m. Dabarti
niai dipukai nematė jokio rei
kalo į čia keliaut, mums buvo
gana skani ir lietuviška juoda.............................
duonelė, pyragų neieško jom,' lr apiehnkėj žino
mus privertė iš mielos Lietuvos mi arkliavagiai. Kada

J. P. Trakimas.

Begalinė Šaknis 
(Mušk Root) au£a ir 
Lietuvoje. Lietuvoje 
ją va’iina “ betrati nė,” 
nes niekas nėra sura
dęs jos iralo. 200 me
tų ats<al Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių, 

sausumos ar jurų vietą galima; BeK*1,nė ^°ut’i.rG^rVUKrti
nurodyti numeriais. las Itin j vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
yra svarbu, kad butų galima' Pasidaryk Begalinės ar

TURTAS SIEKIA VIRS >X5W,(*0.00.
Saro nariams Ugnie pašalpų ir jomirtinių apdraudų
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00. ___
Susivienijimo kuopos randa* visuose didesniuose mie- 
8tuo.ie Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa suvaitoję $9.00 ir t**-00- ..
Dabar vedamas Susivienijimo «0 Jabitiennia Va
jos. įstojimo nereikia mokOtt. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas. * »
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šstaoa na-

Kroipkis pas vietinę kuopą arba J Centrą adre-

LITHUANIAN ALUANCSt OF AMERICA 
90T W. NMk SU Naw York l, N. Y,

gerk. Prisiunčiam į jūsųbatos ir „ 
namus. Begalinės svaras $7.00. 
11.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broad»ay 

South Boston 27, Mass.

tiksliai pažymėti bet kurią vie
tą vandenynuose ir jurose, kur 

kalmi nei' ■ X a  
upių, nei kitokių pastovių žen
klų, pagal kariuos vieną ar kitą 
vietą galima butų surasti. Pa
vyzdžiui, jei pasakysime, kad 
ispanų laivas su daug aukso nu 
skendo susikirtime 23-ios para 
lėlės “šiaurinės platumos” s u 
90-u meridianu “vakarų ilgu- 

Genocido Ženkle.’’ mos

NAUJAS “LITHUANIAN 
BULLETIN“ NUMERIS

NEW YORK (LAIC).— 
Birželio gale išėjo naujasku. Mat, gyvenimas ir Kana

doje daug yra pasikeitęs ir pen- ALT leidžiamo “Lithuanian 
kių dolerių algų dabar čia nėra. Bulletin” numeris.

Paminėjus pavyduolius noriu Pagrindiniame straipsnv- 
pridėti. kad to pasakymo netai-; e apžvelgiama būklė Lie- 
kau visiems seniesiems hetu-c
viams, nes žinau labai daug ge- - u: •_ s , • Pagal įvairius šaltinius,ros širdies žmonių, kūne var-i , ® . .. , .ž_ daugiausiai pačių bolševi

kų daviniais, apskaičiuoja
mas dabartinis Lietuvos gy-

gan patekusį žmogų vrisada už 
jaučia ir visada stengiasi padė
ti pagal savo išgales. Apie to
kius žmones visada su pagarba 
kalbėsime.

“Dipukai” yra daug vargo jr kitkas.

ventojų skaičius, maskoliš
kos satrapijos smulkmenos,

Antrame straipsnyje iš
keliamos Sovietų ambasa-

Už

NUO UtSISENfiJUSIŲ, AJT1BV

Skaudžių Žaizdų

matę karo metais ir po karo.
Daug vargo yra patyrę £r kai
kurie senieji Kanados lietuviai;^ melagystės, vėl įrodant 
cm kurdamiesi. Ar nebūtų ge-|_-;„ daviniais.mes vieni kitus su- F.aC1^, ma^olių 

ir nesiknitikuotume?ra budinga, kad viename 
puslapy Sovietų ambasada 
Washingtone Paleckio var- 

___________________ i du kaltino vokiečius: “Hit-
Karunletm lėlininkai neslėpė savo su- l^€lUrKOfl^KOrsaKŪS manymŲ iškeldinti vietinius

Netoli Jonavos, palei gyventojus iš Lietuvos ir 
plentą į Ukmergę, yra du apgyvendinti teritoriją iš- 
sodžiai. Vienas yra lietu-s antinai vokiečiais.’ Sekan- 
vių gyvenamas, o kitame i čiame puslapy, to paties 
jau nuo senų laikų gyvena Paleckio vardu, 
rusai poselenščikai. Tie po- *
selenščikai buvo dideli lat-

riau, kad 
prastume

V. Markonis. 
Guli Lake. Sask.

1S ODOS UGŲ
Tie, kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiai sėdėti ir naktinis 

tai aukso ieškotojai gali miegoti, nes jų nžsiser.ėjasios žair- 
pažiurėti į žemėlapį ir matys,'
kad ta vieta yra Meksikos įlan-; atvirų ir skaudžių žaizdų, uždėkite 
kojr. o nuplaukę ten gali 5SS
vo instrumentais surasti v.sai — .........................
tiksliai
savo laimę! } žėjiaią Ugne vadinamos PSORIASI91

Ubar ,Bko. kad 38-a P»alė-, lią-
le vra tik linija žemėlapyje. IS stabdo džiuvimą odos ir perplyžuną
kurios “trys didieji” Jaltoje Į^>i>^ių<įxį"Jįn^ 
padarė kruviną nelaimingos Ko-1 
rėjos sieną. Jie ten sutarė, kad 
į šiaurę nuo tos paralelės Ko
rėja bus rusų okupuota, o į pie
tus nuo tos linijos Korėją oku
puos amerikiečiai.

ir galėsite ramiai miegoti nek- 
tą vietą ir gali bandyti tj.' Vartokite jas taipgi nuo skaudžių 

. • , ■ nudegnnų. Jos taipgi pasalina n»e-
lime. ( Utini. v»i(i „Amo. PSOR.I A S FA.

Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU- 
LO Ointment suteiks 
jums pagelbą nuo nu
vargusių, perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo-

v . . .. ...   .i damas po 75c., 11.25 irKaip visus lutus Jaltos susi- >3.50. Pirkite vaistinėse
tarimus, taip ir tą susitarimą 
dėl Korėjos sulaužė Maskva, 
kuriai rūpėjo Korėją subolše- 
vikčnti ir padaryti iš jos savo 
koloniją. Maskvos apginkluota 
ir Maskvos policiniu režimu pa
jungta šiaurinė Korėja dabar

Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite m»nev
orderi į: (11-Ii

LEGULO. lieirt. S, 
4847 W. 14tb Strert.

CICERO M. ILL.

rašoma: 
"Lietuvos kaimai labai ski
riasi nuo to kas seniau bu
vo. Provincijos gyventojai

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame- 

ir pradėjo karą prieš pietinę rikos Lietuvių Taryba ir jos 
Korėja. To karo kaltininkai sė- vykdomas Vajus. Paremki, 
di Maskvoje. —A. B. tautieti, tad jos darbus!

j [irgi keičiasi“ arba “kinta ).
pasitrąukt tik NKVD pistolie- Lietuvą atėjo bolševikai 
tas. 1940 metais, rusai poselenš-

Dėl p. P. ltoreričia*i paša- čikai pasidarė rusų šnipai ir

LAIKAS UĖSiSAKYT!

aKeleivio” Kalendorių 1951 Metams
J Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį,
♦ 100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendoriai
♦ jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.
♦ “Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai-
| tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka- 
Į lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var- 
{ dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
j metus ir kitos žinios. H

“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. 
Užsakymus su pinigais prašome siųsti:

“KELEIVIS”
636 Eari Broadway Soath Boston 27,

arba “kinta“
Trečiame straipsny apra

šoma Mažosios Lietuvos 
lietuvių konferencija ir 
troškimai. Naujame skyriu
je paliesta eilė opiausių 
klausimų, k. t., ALT ir 
VLIK veikla, tarptautiniai 
sąjūdžiai, mokyklos trem
tyje. lietuvių leidyklos trem
tyje’ ir baltgudžių, preten
zijos. Galop, tęsiama bol
ševikų nusikaltimų doku
mentacija pasiremiant slap
tais NKVD įsakymais. Pas
kutini 32 puslapį puošia ve- 
lionies prezidento Griniaus 
atvaizdas ir biografija.

Gauti “Lithuanian Bulle- 
tin,” kreiptis į Lithuanian 
American Information Cen 
t#>r 233 Broadway, New 
York 7, N. Y.

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. 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 25 cent. Gaunama “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
Sootb Boston 27, Mase.

t
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Puslapis Aštuntai

Vietinės Žinios
BOSTONAS PRATĘSĖ i LIETUVIAI SKAUTAI

NUOMŲ KONTROLĘ IŠGARSINO LIETUVĄ

Septyni Bostono lietuviai j 
skautai, pilni pasitenkini-i

Bostono miestas šį pirma
dieni nutarė pratęsti nuomų 
kontrolę mieste pusei atei-įmo grįžo į Bostoną iš ant-j 
nančių metų, nuo gruodžio!rosios amerikiečių skautui 

(BSA) tautinės jamboree 
Valley Forge, Pa.

Lietuvai skautai buvo vi
sų 50,000 stovyklaujančiu' 
skautų dėmesio centre, nes 
jie buvo ir vieninteliai at j 
tovai iš Sovietų pavergtųjų

31 iki liepos 1 d. 1951 me
tų.

Įstatymas apie nuomų 
kontrolę duoda teisę mies
tams spręsti, ar nuomų kon
trolę pratęsti po Naujų Me-. 
tų, ar ne. Bostonas yra pir
mas miestas Amerikoje, ku
ris nutarė nuomų kontrolę jantieji bei svečiai nepap 
pratęsti. rastai idomavosi Lietuvos

tautų tarpo. Visi stovyklau-i .

Gubernatorius P. A. De- 
ver pasiūlė seimeliui, kad šį 
rudenį balsavimuose mies
tai padarytų referendumą 
ir atsiklaustų gyventojų, ar 
jie nori pratęsti nuomų kon
trolę savo miestuose. Bos
tono miesto taryba nuomų 
kontrolę pratęsė 
šiai.

KAINOS KYLA,
PIRKĖJAI BAUK5TOSI

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 29, Liepos 19, 1950

LIETUVIU MELODIJOS VALANDOS

praeitim ir dabarties trage
dija. Sumanus skautai savo 
itin įdomia meniškąja paro-Į 
dėle ne vieną nustebino;
didelės pinigų sumos buvoiLieluvi Kalbo. V„,OTO 
siūlomos uz neparduoda- Prenumeralonam,
mus eksponatus, žymiem Į ______
Amerikos valdžios

Milžiniškas

Liepos-July 23 1950

Brockton Fair Grounds Brockton, Mass
Muzika: AL STEVENS’ RADIO ORCHESTRA

- u i u ‘-ji t - zrnonern' Papildomas paaiškinimas, vienbal- buvo išdalytos Lietuvos var-, Prašvčiau pasielgti
knygos. I, • , ; r~ ... .... • kaip nurodvta:Stovvkloje lankėsi prezi- 7 , - . : w i j, / m , I 1. Ligi s. m. liepos 1 d.dentas Trumanas. generolas! ® r

dą garsinančios

Eisenhovver ir kiti 
žmonės.

. 7 . . . Į Visam lietuvių skautų re-
Praeitą savaitę įvairių Į prezentaciniam vienetui va- 

prekių kainos smarkiai pa- (jovavo sumanusis bostonie- 
tis skautas Martvnas Jurk-šoko į viršų. Pirkėjai, pri

simindami karo metų tru
kumus, puolėsi pirkti cukrų, 
nailoną, automobilius, kavą

sas. —L. K

DIDYSIS RADIO
ir kitokias prekes, o parda- piknikas RUGPIUČIO 6 
vėjai tuo pasinaudodami 
pradėjo kelti kainas, nors 
jokio prekių trukumo nėra.

užsiprenumeravusiems, kny- 
gaisl^įgos kaina 3.50 dol. Sumo

kėję mano įgaliotiniams ar
ba man po 2.50 dol prisiun
čia man dar po 1 dol. pažy
mėdami per ką knygą užsi-

j prenumeravo.
2. Užsimokėję dar gy-

, vendami Europoj po 10 
DM. prisiunčia man dar po

PADĖKA
ALT Bostono skvriaus

tokiu budu prisidėjo prie 
šio paminėjimo surengimo, 
o lietuviškajai visuomenei

valdyba laiko malonia pai skaitlingą dalyvavimą ir 
eiga. padėkoh visiems, kūne <rausįas aukas Lietuvos va- 
pns*dėj0 pne liudnųių bu- davim0 ,.eikaIams.

Lietuviškas ačiū visiems!
ALT Bostono Skyriaus 

Valdyba.

RADIO PROGRAMOS
Lietuvių Radio Korp. ra

dio programas šį ateinantį 
sekmadienį per stotį WBMS 
1090 kil. (netoli WBZ sto-

želio 14-15 sukaktuvių pa
minėjimo surengimo, bū
tent:

Kun. P. Virmauskui ir tė
vui A. Jurgelaičiui, O.P., už 
pamokslą ir atlaikytas pa
maldas už žuvusius dėl Lie
tuvos laisvės partizanus ir 
išvežtuosius Sibiran; muz.

PRANEŠIMAS
Pranešame lietuvių žiniai, kad kas 

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

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

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

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakomis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo d ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo d ryto iki 12 dienų

447 Broadvvay
SO. BOSTON, MASS.

Musų Valstija Turi
Registruotų 10,000 Vyrų

Massachusetts valstijoj 
užsiregistravusių ir jau kla
sifikuotų A-1 vyrų nuo 19 
iki 26 metų yra 10,000. Iš 
jų pirmiausiai į kariuome
nę bus šaukiami vyresnio 
amžiaus vyrai.

Linkėjimai ii Kanados

J. Kačinskui ir visiems cho- ties) 9:30 iki 10:30 vai. ry- 
ristams už gražu giedojimą te bus sekantis: 

piKnunvia .«»««* namaldu rietu- onero^ «o- 1—Muzika.1.50 dol. nurodydami per|H g L • [ į; ' ; 2—Vyrų kvartetas vado-
Radio knygų uzs,prenumeravo. iš il(1 k.bois kantai vaujant Juliui Kazėnui, bu- 

Visus nrasau pridėti ir da- , ... , .
1 • i Dieve, kode! mane aplei-

ugpiucio; o tt dai”; ’p. Ivaškienės vado-1 3. Kas nepnsiųs papu- - . . .. . ...1 r r vaujamai tautiniu šokiu

Metinis Lietuvių 
Korporacijos (pp.'.įlinkų,
piknikas bus rugpiucio | « T..__ ___
(August) 6 d., sekmadieni 

Pond, ,, ; domo mokesčio ir neprašys
n., pinigu atgal, tiems knygaMass. Piknikas ruošiamas, Į Į • 2 „ i, . , . i-jį- • bus įssiusta paskutinei eilejkaip kasmet, didelis ir su... . . .. . 1 *1 , ispirktinai.

V ose’s

didelis 
iabai marga programa.

Lankėsi Petras Motiečius

Brooklvnietės Bronė Spu- 
dienė ir Uršulė Križanaus- 
kienė atsiuntė mums gerų 
linkėjimų iš Montrealio, 
Kanadoje, kur jos svečiuo
jasi atostogų proga. Atro
do. kad tos draugės Kana 
doje maloniai leidžia laiką.

IEŠKAU 
Noriu nuo

MAŽOS FARMOS
10 iki

Juozas Audėnas,
Generalinis Įgaliotinis. 

14 Totvnsend Street, 
Boston-Roxburv, Mass.

Praeitą šeštadienį musų
įstaigoje lankėsi draugas Lankėsi Viešnios
Petras Motiečius iš \Vater-: . ~
būry, Conn. Jis atvyko į Praeitą savaitę prūsų re- 
Bostoną atostogų proga ir ^akcijoj lankėsi viešnios is 
paliko “Keleivio’’ laikraščio Philadelphijos, Mrs. A. Ba 
palaikvmui stambia auka,ranaxičienė ir Mrs. Nakutis. 
25 dolerius. Draugui Mo- Jo? . atvTko I Bostoną pas 
tiečiui už jo auką tariame gimines atostogų proga.
širdingą ačiū. ’ , .. . “ “ 7

_______________ Lankėsi Vincas Ramonas

farmos vištų ukiui. netoli mies-

Busai į Pikniką Eina
Nuo 11 Valandos

Šį sekmadienį Melodijos Vincas Ramonas,
avo pikniką ?u ?avo giminaičiu. Rašy- 

į pikni- tojas ka atvyko iš Aus-

Musų redakcijon buvo 
užėjęs rašytojas, “Kryžių”

grupei už dalyvavimą de
monstracijoj: prof. Dr. Pr. 
Padalskiui ir p. K. Bieliniui 
už prakalbas, pasakytas mi
tinge; estei solistei Ritai 
Keskulai, latvių vyrų okte
tui “Tėvija” už gražias dai
nas mitinge: p. Amelijai 
Tataronytei už akompana- 
vimą; p. H. Kačinskui už 
deklamacijas: komisijai,
kuriai vadovavo adv. J. 
Grigalius, už aplankymą 
Bostono 7 didžiųjų laikraš
čių redakcijų ir suteikimą 
žinių apie dabar naikinamą 
Lietuvą; laikraščiams “Dar
bininkui" ir “Keleiviui,” 
taip pat lietuviškų radio va
landėlių vedėjams p. Knei- 
žiui, p. Minkui ir p. Lape-

vusiam Vilniaus operos so
listui, iš Cambridge, Mass. 

3—Magdutės Pasaka.
Po programų! prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
į stotį WBMS, Lithuanian 
Program, 35 Court st. Bos
ton, Mass., o biznio reika
lais rašykit ofiso adresu: 
502 E. Broadvvay, So. Bos
ton 27, Mass.

Steponas Minkus

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

•Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais, insurance reikalais
kreipkitės į: (n35>

BRON1S KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Uphajn’s Corner
DORCHESTER, MASS.

Valanda turi
15 akrų, BrOcktone. Bušai

to. bet kuriame šteite. gal: b„t!k« Pf?’’*8itralljea‘j Ameriką, bet dar 
su trobesiais ar be. Galiu pirk- "P.0 lietimu Piliečių 1)1 au- neapsisprendė ar apsistos 
ti vienas arba ant pusės su kitu. nauJ°l° f13’1;0- kam ^Bostone, ar vyks į Detroitą.
Rašykit šiuo adresu: J. J.. 636 Pa? Broadvvav 11 E S... .o.į--------------------------- -----
Broadway, So. Boston. Mass. Bostone. Bušai eis iki po. Dorchesterio Klubo

(31) pietų.

SOUTH BOSTON SAVINOS BANK 

460 Broadvvav, South Boston

Piknikas Rugpiucio 20

Dorchesterio Lietuvių 
Klubas rengia savo metinį 
pikniką rugpiucio 20 d.,
sekmadienį, Romuvos Par
ke, Brocktone. Klubo na
riai jau platina dovanų tir 
kietus.

VIENINTELIS SUTAUPŲ 

Turtas per $35,000,000
BANKAS SOUTH BOSTONE 

Sutaupos per $31,000,000

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

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

Me» niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2»/į% už indėlius

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

Išnuomojamas Kambarys
Išnuomojamas kambarys su bal

dais. trečiame aukšte, galima nau
dotis virtuve virimui ir kepimui. 
Kreiptis: A. Smaižys, 248 E. 8th 
St., So. Boston, Mass. (30)

PARSIDUODA PIGIAI
Maža vištų farma greitai parsi

duoda. priežastį sužinosite ant vie
tos. Žemės apie 3*4 akrų. žemė visa 
lygi ir gera. visi augmenys^ auga 
gerai, žemė pagal kelių. Vietinis 
miestelis netoli nuo farmos; stuba 
1 kambarių ir maudynė, visa apšil
doma: 18 mylių nuo» Bostono. Vis
kas labai paranku. Kam reikalinga

: • v .i klauskite: Joseph Yanusas. 3 Eyan-nUl UZ jarsinimą be <ltl\gl- (iale Terrace, Dorchester, Mass. Tel.
nimo per laikraščius ir ra 
dio apie šių sukaktuvių pa- 
minėjimą.

Taip nat dėkojame vi

ge 6-7595. (31)

IEŠKOMAS KAMBARYS 
Bostono apielinkėje, vistiek kur. 

reikalingas erdvus fumišiuotas kam
barys arba mažas apartmentas, jei 

i • i • i • i nefurnišiuotas. J. G., 70 HunnemapŠiems. i-.une vienokiu ar ki- st., Roxbury. Mass. (29>

EDWARD C. CARROLL
KANDIDATAS Į CITY COUNCIL 

WARD 7
Rugsėjo 12—1950

Buvęs Senatorius 1932—1938 
PRAŠO Už JJ BALSUOTI RUGSftJO 12, 1950

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

sų krautuvėj visokių mašinų ii- 
randavojimui. kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi
sokių pentų, varnišių. sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikmr 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

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

C28 E. Broadway. So. Bostone
TeL SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir Žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

DR. D. PILKA
Oflao Valandom: IMI

Ir ne 7 1UI

546 BROADWAY
■O. BO8TON. MASS. 

hm: SOUth BoMon lttt

A. J. NAMAKSY
SEAL ESTATE * INSUBANC1

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SlYboston 8-0948
tee. S7 ORIOLE STB 

Weot Rozbnry. Maae
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-90i3

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

Skelbiasi Dr. W. Frankman

Skaitytojai bus pastebė
ję. kad “Keleivyje” garsi
nasi Wollaston, Mass., Dak
taras William Frankman, 
kurs yra skilvio ir žarnų li
gų specialistas. Dr- Frank
man praktikuoja mediciną 
didžiajame Bostorte nuo 
1923 metų, o du metu, 
1933-1935 metais, jis studi
javo ir darbavosi Vienoje 
kur dirbo Vienos ligoninėj 
Dr. Frankman yra paskel
bęs apie 10 savo rastų apie 
žarnų ligas ir specializuoja
si gydymu hemoroidų ne 
operacijos.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

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

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA

546 East Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

DR. G. L. KILLORY
18 Tremont St-, Kimba! Baildiag 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ 

Daro Kraujo Patikrinimų Santaokai 
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

kios rūšies alų baliams, vestu
vėms į namus ir sales. (•>

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

SuffolKDMNs
Lietuviška A ptieka

Savininkas H. CABIT

100 Dorcheater Street
SOUTH BOSTON 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI 
(Inaured 
Movers)

Perk raustom
čia pat ir į to- ] 
limaa vietas.
Saugi priežiūra,

S2fi BROADWAT,
80. BOSTON. MASS. 

TaL SOuth Beatoa S-UIS

s




