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Atskiro Numerio 
Kaina 7 Centai 45 METAI

10,516,976,000 Dol. Krašto 
Pajėgų Mobilizacijai

600,000 Vyrų Šaukiami į Ginkluotas Pajėgas; Dideli
Ginklų Užsakymai Pramonei; Tuoj Bus Pakelti Mo

kesčiai; Prezidentas Kviečia Visuomenę Bend 
radarbiauti su FBI Prieš Sabotažninkus,

Šnipus ir Svetimus Agentus

Sį pirmadienį prezidentas|4merifcoie Z50 
Trumanas kreipėsi į kon- GyVentojų
gresą prašydamas paskirti 
virš 10 bilionų dolerių kraš
to ginkluotų pajėgų stipri
nimui. Praeitų savaitę pre
zidentas jau buvo pranešęs, 
kad “pirmai pradžiai” rei
kės išleisti apie 10 milionų 
dolerių ginklavimuisi. Da
bar prezidentas prašo pa
skirti armijos sustiprinimui 
$3,063,000,000; karo laivy
nui ir marinų korpusui su
stiprinti — $2,648,000,000; 
karo aviacijai sustiprinti— 
$4,535,000,000 ir kitoms iš
laidoms $240,000,000. 

Ginklavimosi programa

Gyventojų surašinėjimas 
šiais metais (cenzas) rodo, 
kad Amerikoje yra 150,- 
520,199 gyventojai, arba 
19 milionų daugiau, negu 
parodė 1940 metų cenzas
Gyventojų prieauglius ypač 
yra žymus Kalifornijos val
stijoj, kur gyventojų pa
daugėjo veik 4 milionai ir 
dabar Kalifornija, pagal 
gyventojų skaičių, užima 
antrą vietą, tuoj po New 
Yorko valstijos. Pennsyl- 
vanija atsidūrė trečioj vie

neskelbiama viešai, bet pre- ketvirtoj
zidentas pranešė kongresui, 
kad 600,000 vyrų bus pa
šaukti j ginkluotas pajėga

Platesnis aprašymas 1950 
cenzo davinių bus paskelb 
tas “Keleivio” 1951 metų

ir vpaė bus sustiprintas ma-ika'endoriuj?'. kuriame hus 
rifu) korpusas, bus grąžinti lPaduotos zlnios aP,e vlsas 
j karo tarnybą trys orlaivių
nešiotojai ir prasidės didelė
ginklų gamyba ne tik Ame
rikos ginkluotoms pajė
goms, bet ir Atlanto Pakto 
šalims ginkluoti, bet sąjun
gininkų ginklavimui pinigai 
bus vėliau skiriami, kada 
paaiškės, kiek ginklų Va
karų Europos kraštai gali 
patys pasigaminti ir kiek 
jie nori gauti iš Amerikos.

Ginklavimosi programai 
finansuoti greitu laiku bus 
Įvesti nauji mokesčiai. Bus 
pakelti mokesčiai nuo paja
mų ir padidinti korporacijų 
mokesčiai. Kalbama apie 
padidinimą mokesčių 10r<. 
Taksų pakėlimas jau svars
tomas kongrese.

Prezidentas atsišaukė i 
visuomenę, kad visi pilie
čiai bendradarbiautų su fe- 
deraline policija kovoje 
prieš sabotažninkus, šnipus 
ir svetimų valstybių agen
tus. Kaip bus elgiamasi su 
komunistais, kurie yra So
vietų Rusijos agentai, pri
klausys nuo to, ar komunis
tai išvystys sabotažą. Jei 
iš jų bus didesnis pavojus, 
vyriausybė jau turi planus, 
kaip juos sudrausti.

Vyriausybė prašo kongre 
so Įgaliojimų tuoj pat pra
dėti kontroliuoti svarbesnes 
ūkio šakas. W. Stuart Sy- 
mington, nacionalinių ištek
lių komisijos pirmininkas, 
painformavo kongresą, kad 
kontrolė yra būtina, nes po 
Korėjos karo pradžios 28 
pagrindinių žaliavų kainos 
jau pašoko virš 10%. Jei 
kainų kilimas nebus sulai
kytas, kraštui gresia inflia
cija. Republikonų kalbėto

Amerikos valstijas, jų gy
ventojų skaičių ir kitos ži
nios.

Kanadoje Mirė
Mackenzie King

Buvęs ilgametis Kanados 
m i n i s t e r i ų pirmininkas, 
Mackenzie King, mirė pra
eitą šeštadienį sulaukęs 75 
metų amžiaus. M. King 
jau buvo pasitraukęs iš po
litikos ir buvo perleidęs va
dovavimą liberalų partijai 
dabartiniam Kanados mi- 
nisterių pirmininkui L. St. 
Laurent.

Per eilę metų M. King 
vadovavo Kanados vyriau
sybei ir daug prisidėjo prie 
gluadesnių santykių užmez
gimo tarp Kanados ir J. A. 
Valstybių.

Prancūzų Komunistai
“Ima Atostogas”

NIAUKIASI DEBESIS TIES TURKIJA

Paveikslo viršuje matosi iš oro padaryta nuotrauka Bos
foro, prie korio guli Konstantinopolis, rusų senai pagei
daujamas “išvaduoti” miestas, o apačioje matosi Viduri
niu Ryty kraštai, kuriems gresia Maskvos imperializmo 
pavojus. Kur rusai puls. dabar daug spėliojama, bet 
skaudžiausia vieta Viduriniuose Rytuose yra Iranas, per 
kurį rusai galėtų pasiekti aliejaus šaltinių Irake ir pa
čiame Irane.

Praeitą savaitę 80 Pran
cūzijos parlamento narių, 
visi komunistai, išsiėmė už 
sienių pasus važiuoti “atos
togauti” už geležinės už
dangos. Prancūzijoj dėl to 
spėliojama, kad Rusija su
traukia iš Prancūzijos penk 
tos kolonos vadus, kurie, jei 
kiltų karas, bandytų ant ru 
siškų durtuvų grįžti Į Pran 
cuziją kraštą valdyti iš 
Maskvos malonės, kaipo 
Stalino gauleiteriai.

BOLIVIJA NUMALŠINO 
KARIŲ SUKILIMĄ

Belgų Leopoldas
Grįžo į Sostą

5,500 iki dantų ginkluotų 
kareivių ir 6,000 žandarų 
saugojo Belgijos karalių 
Leopoldą, kuris tešUdienį 

i grįžo ii Šveicarijos j sostą, 
pagal katalikų partijos dau
gumos nutarimą. Belgijos 

į sostinės Briuselio gyvento
jai masiniai demonstravo 
| prieš karaliaus išdaviko 
grąžinimą Į sostą, bet ka- 
riuomenė ir žandarai sau
gojo, kad minia neišnešiotų 

1} gabalus grįžtantį karalių.
Leopoldas grįžo iš “trem

ties” orlaiviu ir tuoj paskel
bė proklamaciją į belgų 
tautą, kurioje sako, kad jis 
bus “klusnus daugumai” ir 
gerbs mažumą, bet nė žo
džiu neužsimena apie atsi
sakymą nuo sosto.

Belgijos socialistai ir li
beralai griežtai yra nusista
tę prieš karalių, kurį jie 
skaito išdaviku ir po visą 
kraštą eina protestų strei
kai, ypač prancūziškoj Bel
gijoj, kur karalius ypatin
gai yra nepopulerus. Bel
gijos darbininkų unijos iš
leido atsišaukimą, kuriame 
skelbia nepaliaujamą kovą

c Ir

Smarkus Mūšiai Korėjas ISO 
Mylią Ilgumo Fronte

Žinios iš Korėjos Fronto Vis Dar Blogos; Amerikiečiai
Sustiprina Kariuomenę; Turi Korėjoj Ne Mažiau 

Dvejų Aerodromų; Bet Bolševikai Vis Dar Ver
žiasi Pirmyn; Paėmė Mokpo Uostą

Prezidentas Auriol 1 Praeitą savaitę amerikie- 
Priei Neutralumą^^ £

riuomenės—pirmą kavaleri
jos ( šarvuotą pėstininkų)Prancuzijos prezidentas 

V. Auriol, kalbėdamas sek
madienį, sveikino Amerikos 
nusistatymą pasipriešinti 
bolševikų agresijai Korėjoj 
ir sakė, kad Jungtinės Tau
tos turėtų kurti tarptautinę 
kariuomenę agresoriams su
drausti. Toliau prezidentas 
griežtais žodžiais pasmerkė 

neutralumo” šalininkus, 
kurių ir Prancūzijoj yra ir 
kurie reikalauja, kad gali
mame Amerikos kare su

diviziją ir 25-tą diviziją. 
Kartu praneša, kad ameri
kiečiai turi pietinėj Korėjoj 
ne mažiau dvejų aerodro
mų, iš kurių orlaiviai paky
la daužyti bolševikų frontą 
ir susisiekimo kelius.

Bet bolševikų jėgų per
svara ir dabar yra penkis 
kartus didesnė, negu ameri
kiečių ir pietinių korėjiečių 
jėgos. Todėl bolševikų ver-

yiies naralių išdaviką ir sa-
ko, kad jis grįžo į sostą ku
nigų laiminamas ir žanda
rų saugomas, bet darbo 
liaudies nekenčiamas.

VYRŲ REGISTRACIJA

Visi vyrai, kuriems suėjo 
18 metų amžiaus iki 25 me
tų amžiaus turi registruotis. 
Už nesiregistravimą gresia 
didelės bausmės. FBI vir
šininkas, E. Hoover, duoda 
tokius patarimus visiems, 
kurie privalo registruotis:

Registruokis greitai, už-
Generolas Dean Kinų Komunistai MCI • . • _ *" • 1

Dingo Mūšiuose Atakuoja Quemoy nevl man JUOS grązm
Pranešk lokalinei drafto 

komisijai apie pakeitimus

o • x t» • • t-, • - žimasis pirmyn dar nėra su-Sovietų Rusija Prancūzija Iaik gį irmadienj 
turėtų būti neutraliska. i'vcržė
Prezidentas Aunol sake, *
kad du pasauliniai karai
parodė, jog neutralumo iliu
zija yra tik iliuzija ir Pran
cūzija tik sąjungoje su lais
vuoju pasauliu gali būti 
saugi.

Gen. MacArthuro štabas. Kinijos komunistai pra- 
iš Japonijos praneša, kad eitą šeštadienį pradėjo puo 
24-os divizijos vadas, gene- limą prieš kinų nacionalistų 
rolas William F. Dean, yra laikomą Quemoy salą, 5 
dingęs Korėjos mūšiuose, mylios nuo Kinijos pakraš- 
Generolas paskiausiomis tu- čių, Formozos vyriausybė 
rimomis žiniomis su savo pranešė Washingtonui. 
kareiviais gynė Taejon mie- Amerikos vyriausybė yra 
stą ir pats aktingai dalyva-1 davusi įsakymą savo laivy- 
vo mūšiuose prieš rusiškus nui Pacifike neleisti Kini- 
tankus. Ar generolas yra įjos komunistams okupuoti 
žuvęs, ar paimtas Į nelaisvę, į Formozos salą, bet ar ame 
žinių nėra. Bet amerikie
čių karo vadovybėje vis dar 
tikimasi, kad gen. Dean
prasiverš pro bolševikų

Bolivijos vyriausybė pra 
neša, kad jos kariuomenė

ERENBURGAS GIRIA 
MASKVOS “TAIKĄ’

adreso ar pasikeitimus šei
mos padėtyje.

Registracijos kortelę vi
sada nešiokis su savim.

Jei padarei klaidą paduo
damas apie save žinias, iš
siaiškink su vietos drafto 
komisija.

Anglijos komunistai su- 
aukė “taikos kongresą,’ 
kurį atvyko iš Rusijos ži 

nomas rašytojas Uja Eren- 
>rug. Rašytojas pasakojo 
kongresui, kad Stalinas “iš
gelbėjo taiką” Korėjoj, nes 
jis nepasiuntęs rusų karei
vių muštis su amerikiečiais. 
Erenburg sakė, kad jei Sta- 
nas butų tą padaręs, tai tre
tysis karas butų jau prasi 
dėjęs ir pridėjo, jog “mes 
čia nebūtume susirinkę. 
Kad Stalinas pradėjo karą 
per savo lėlės iš šiaurinės 
Korėjos, Erenburg sarmat- 
lyvai nutylėjo.

J. T. SAUGUMO 
TARYBA POSĖDŽIAUJA

ORLAIVIS SU 
KAREIVIAIS NUKRITO

nkiečiai gins ir Quemoy sa- ______
lą nuo komunistų dar nėra Amerikos transporto or- 
žihoma. , ilaivis su 30 kareivių ir 3

Quemoy sala yra svarbifronto linijas. Bandymai .. * ■ i •generolų Dean gelbėti Tae- klnų "“^tetų oro ir lai- 
jon mieste nepasisekė, pen
ki tankai pasiųsti Į tą mies
tą susidūrė su stipria arti
lerijos ugnimi ir turėjo 
trauktis.

Dešimts Milionų
Atsišaukimų Korėjoje

numašino karišką sukilimą
jai priešinasi kontrolės įve- kurį praeitą šeštadienį pra- Amerikos lėktuvai išmėtė

vazvo fac /Įimtu nro’zi- rlSirt vionaa lmrpivin H 54151-dimui, nes tas duotų prezi 
dentui “diktatorišką galią 
nacionalizuoti pramonę.” 
Šias dienas kongresas bal
suos visus prezidento pa
siūlymus.

dėjo vienas kareivių bata 
lionas, vedamas kapitono 
Juan Torres. Sąryšyje su 
tuo nepavykusiu sukilimu

vyrų Įgula nukrito sekma
dienį žemyn, So. Carolina

vyno bazė. Jei amerikiečių valstijoj netoli nuo Myrtle 
laivynas tos salos negins, i Beach. Visi kareiviai li
tai gal netrukdys nė kinų tarnautojai žuvo nelaimėje, 
nacionalistams ją ginti. 'Orlaivis gabeno nacionali-

________________ _ nės gvardijos narius. Kai
orlaivis nukrito žemyn jis

iki pietinės Korėjos galo ir 
užėmė Mokpo uostą pietva
karinėj pusiasalio dalyje, 
280 mylių į pietus nuo 38 
paralelės. Ten prieš bolše
vikų jėgas priešinosi tiktai 
pietinės Korėjos policijos 
būriai.

Kiek galima spėti iš gen. 
MacArthuro štabo praneši
mo amerikiečiai dar trum
pins frontą ir trauksis, gin
dami tik nedidelę dalį pie
tinės Korėjos iki bus su
teiktos jėgos kontrpuolimui.

Labai kruvini mūšiai ei
na centraliniame fronte 
apie Yongdon miestą, neto
li nuo bolševikų seniau už
imto Taejon miesto.

Svetimi Submarinai
Kanados Pakraščiuose

Jungtinių Tautų saugu
mo taryba šią savaitę posė
džiaus du kartu. Posėdžiuo
se bus aptariama padėtis 
Korėjoj ir bus išklausytas 
gen. MacArthuro raportas 
Jungtinių Tautų organizaci 
jai. Posėdžiuose bus svars
tomas ir sovietų saugumo 
tarybos boikotas.

Paruoštas {sakymas
Surankioti Bolševiku*

Iš Kanados praneša, kad 
karo laivai rytiniuose Ka
nados pakraščiuose paste
bėjo keletą submarinų, ku 
rie, spėjama, yra rusų. Sub
marinai pasirodė virš 3 my
lių nuo pakraščių, interna
cionaliniuose vandenyse.

McCarthy Siūlo “Įrodymą”

Senatorius McCarthy šį 
antradienį pasiūlė kongre
sui patiekti neginčijamą 
“Įrodymą,’’ kad vienas bol
ševikas tikrai yra valstybės 
departamento tarnautojų 
skaičiuje. Senatorius tą 
bolševiką vadina “X,” jis 
esąs gimęs Maskvoje.

Kur Dingo 40 Bilionų?
Prezidentas Trumanas jau 

turi paruošęs Įsakymą Fe- 
deraliam Investigacijos Biu
rui surankioti žinomus ko
munistus. ir padėti juos į 
saugią vietą, kaipo Sovietų 
Rusijos agentus, šnipus ir 
galimus karo pastangų sa
botažninkus.
turi žinių, kad komunistų 
partija “mobilizuoja” savo

Amerika išleido per ketu- 
rius “šaltojo karo” metus 
virš 40 bilionų dolerių gy
nimosi reikalams, bet Korė
jos karas parodė, kad karo 
pajėgos nėra paruoštos. 
Amerikos spaudoje dabar ir 

Vyriausybė keliamas klausimas, kur gi 
buvo išleisti tie mokesčių 
mokėtojų sudėti 40 bilionų 
dolerių, kurie, pagal vadu 
aiškinimą, turėjo užtikrinti 
|Amerikai saugumą?

Bulgarija Uždarė
Sieną su Jugoslavija

Serbų laikraštis “Glas” 
praneša, kad Bulgarija už
darė sieną su Jugoslavija 
“pagal įsakymą tiesiai :s

išsprogo ir užsidegė.

Sako, Sabotažninkai
Išsprogdino Amuniciją

__ __ Anglijos vyriausybė pra-
šiaurinėj Korėjoj, kur aiš- i Maskvos.” Laikraštis ma neša. kad liepos 14 d. Poils 
kiną korėjiečiams kas pra- no, kad siena uždaryta to- mouth karo bazėj išsprog-

dėl, kad lengviau butu bul- dintieji laivukai su amuni-! pogrindį sabotažo darbui, 
garams meluoti apie ivvkius cija yra sabotažninkų dar- bet sabotažninkų veikla bus 
Jugoslavijoj. ' bas. , sutrukdyta.

10,000,0000 atsišaukimų

dėjo karą ir šaukia gyven-
policija padarė daug arės- j tojus nuversti bolševikų
tų. I diktatūrą Korėjoj.

is
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Poslapis Actra>

JEI NE SAVIKRITIKA, 
BET TIKRA KRITIKA?

je gauta nuostolių 145 milionač. 
popierio ir medžio pramonėje 
permokėta atlyginimų ir pada
ryta nuostolių už 218 milionų 
rublių ir neproduktingai sunau
dota 157 mik, laivų statyboj ne
produktingai sunaudota 117 mi
lionų rubliu.... Tautybių Tary-

Nepersenai buvo susirin
kęs Aukščiausias Rusijos 
Sovietas, kurs rusuose at
stoja parlamentą arba, ne-_________
lyginant, Amerikos kongre-1 bos referentas Chochlovas pra
šą, nors tam rusiškajam nešė, kad vietos pramonėje blo- 
aukščiausiajam sovietui to-|ga ir netikusi gamyba davė 
Ii gražu iki kongreso, mat j 40.4 milionų nuostolių, bloga 
sovieto deputatai yra mari- prekių kokybė—266 milionų 
jonetės (lėlės) Stalino ran- nuostoli^ Pagrindinėse preky- 
koše ir gali šnekėti tik tai, P“ <stai<^ °n»n.zad-
kas leistina. Vyriausias so- bilionaa ir milionu rubliu. 
vietas dėl akiu svarsto vals
tybės biudžetą, t. y., vals- Tai tik mažytė padalytų 
tybės pajamas ir išlaidas ir, j nuostolių dalelė. Pats fi- 
dėl žmonių akių, valdžios i nansų ministeris Zvierevas 
patiektąjį biudžetą pakriti- Į paaiškino, kad tik trijose 
kuoja. ministerijose buvusios pa-

Prieš keturias savaites so- darytas revizijos ir patikri- 
vieto posėdy, svarstant vai- nimai. Vienoj ministerijoj 
džios biudžetą, buvo pada- išrevizuota 37%; kitoj—
ryta labai Įdomių pastabų 46.5%, gi trečioj—64.4% 
apie ūkinę betvarkę, įsi vy- toms ministerijoms priklau- 
ravusią Lietuvos ūkyje. Lie-į sančių įstaigų- ir įmonių, 
tuvos tarybiniam ukiui pa- Štai kokią gerovę kasdien 
daryta priekaištų, kad Lietu-! liaupsina mūsiškieji ruskiai. 
vos fabrikai ir dirbtuvės ga- Bet kas iš tos gerovės bepa
reina mažaverčius gaminius siHktų, jei aukščiausio so- 
ir tuo sudaro milžiniškus Į vieto deputatai butų laisvai 
nuostolius. Kita vertus, tų rinkti ir galėtų laisvai ir ne- 
garainių pirkėjai taipgi ne- varžomai kritikuoti valsty- 
paprastai nukenčia, nes nu- bės vedamą ūkį?
siperka mažavertį šlamštą. Į -----------------------------
Mažavertės gi prekės pasi
gamina todėl, kad bolševi- ______
kinėje tvarkoje darbininkai I v ...verčiami lenktyniuoti, sku-L Kaip pranešu ‘ Lithuanian
bėti, kad išdirbti normą,®“11*1" , 16>’ |el
-a beskubėdami gadina1‘varkydamt Lietuvos admi-

PARAZITAMS LIZDAI

KARIAUJA PO JUNGTINIŲ TAUTŲ VfiLIAVA

Generolas MacArthur Japonijoj r^T*" iš generalinio šta
bo viršininko, gen. J. Lawton Collins, Jungtinių Tautų 
organizacijos vėliavų, po kuria Korėjų j kariauja ameri
kiečiai. pietiniai korėjiečiai ir kur buikiama daugiau ka
riuomenės iš kilų Jungtinių Tautų.

Tolerancijos 
Klausimu

Anglų-saksų žurnalas 
“Destiny,” leidžiamas Ha- 
verhill, Mass., š. m. kovo 
mėnesio laidoje kalba apie 
toleranciją ir tarp kitko pri
veda tokius pavyzdžius:

‘‘Dar kitas pavyzdys lie
čia grupę lietuvių, kurie su- 

• manė įkurti fondą stipen- 
įdijai duoti vienam nusipel
niusiam studentui lietuvių 
kilmės, lankančiam vietos 

; aukštąją mokyklą. Tuojau 
po to vienas rabinas užpro-

Kas Savaite
WaBace “Out”

Amerikos “progresyvių” 
partija, kurios vadovybėje 
bolševikai turi sprendžiamą 
balsą, o “wallaciniai” libe
ralai tiktai turavoja, dėl 
Korėjos pasisakė taip, kaip 
Maskva nori. Henry A. 
Wallace nesutiko su tokiu 
partijos pasisakymu ir pa 
darė savo pareiškimą, ku
riame jis smerkia Maskvą 
ir pasisako už Ameriką

testavo tą nutarimą, kaipo! To užteko. Komunistai
neamerikonišką ir neatatin- 
kantį amerikoniškas tradi
cijas. Ką tas rabinas galė
tų žinoti apie tradicinį 
krikščionišką musų šalies 
palikimą ir apie tikrąją an
glų-saksų toleranciją, kuri, 
vietoj pasmerkti tokį lietu
vių žygį, galėtų juos tik pa
sveikinti ir palinkėti jiems 
pasisekimo. Deja, vietos 
vyresnybė išsigando, kad 
nebūtų jai primestas anti
semitizmas ir tą lietuvių su
manymą neleido vykinti.

tz , o j j .i i • • • a “Nė vienas anglo-saksas,kad Sandara yra padorus atitekamu pinigu .r tuo reikalu pasisakė,’
nų ir gerų lietuvių organ.-,padėti musų visai jauna, ir nesijaU(iin0 atuo lictuviu 
zacija nieks neabejoja, betlabai neturtingai kolonijai! - - -
kad ji stovėtų “virš visų reikšti savo sugebėjimus ir
partijų,’’ to nėra ir tokios užsimojimus. Galimas da- 
padėties ir norėti nereikėtų, llykas, kad spausdinamos 
nes būti virš visko—gry-! Australijoj knygos ir vado-
niausias totalistų siekimas.

GERA PRADŽIA—
TAI PUSĖ DARBO£liavL'7r“p7g^inaWo^lni?tratJ7.ini Padalini™, ru- 

ir mažaverčius gaminius. 2*7'
Nebojant Maskvos “parla-į0.0/1 -»* «pSiu«4. Lietuvio77 leidėjai, kai į jų
mente” padarytų Lietuvos į'letuva1.^y'° a 1!?ta 1 sumanymą steigti nuosavą 

iui priekaištų, M. Ge<M-25 .. spaustuvę, atsiliepė didelis

Taip šneka “Australijos

vėliai pasitarnaus ir čionyk
ščiams lietuviams, nes tenai 
spausdinimo sąlygos bus 
lengvesnės. Iš savo pusės 
linkime “Australijos Lietu
viui” ir jo leidėjams geriau
sios kloties ii- gerai įrengtos 
spaustuvės.

“^LirtuvTminišteriTpišl^! 'apskričiai pavadinti
mininkas iš Stalino malo- ,ra^na,s- . Reforma. P?

- - daryta sąryšyje su žemes
’ ūkio kolektyvizacija, mat
"šiuo metu pramoninės ga- yra reikalingas didesnis 

mybos lygis respublikoje pra- valdininkų ir šnipų skai- 
lenkė prieškarinį daugiau
kaip pusantro karto, o pra
monės lyginamasis svoris 
Lietuvos liaudies ūkyje pra
šoka 50%.’’

O Maskvos “Pravda,” pa
sirėmusi biudžetinėmis dis
kusijomis, tvirtina, kad Lie
tuvos pramonė gamina ma
žaverčius gaminius ir tuomi 
sudaro milžiniškus nuosto
lius. Tad kuriam galui to
kia pramonė ir kam čia gir
tis?

Bet priekaištai Lietuvos 
pramonei yra tik “savikriti
ka.”

Rusiškoji savikritika, vis 
tiek kur ji pasireiškia, yra 
savotiškas diktatūros išradi
mas, kad jos pagalba dum5 
žmonėms akis ir demon
struoti neva laisvą žodį. Sa
vikritikoj neliečiami sovie
tinė tvarka, komunistų par
tija, . jos vadai, Stalinas, 
nors jie butų kalčiausi toje 
betvarkėje. Savikritikos pa
galba nuimama atsakomybė 
nuo vadų ir perkeliama ant 
mažesniųjų galvos, tuo bu
du liaudies masėse turi su
sidaryti įspūdis, kad vadų 
viršūnės geros, tik jų padė
jėjai netikę.

Valstybės biudžeto refe
rentas, finansų ministeris 
Zvierevas, savo kalboje nu
žymėjo tas įstaigas, kurias 
galima kritikuoti ir pulti. 
Negerovių atleidimo ožiais 
jis padarė įmonių ar įstaigų 
atsakingus pareigūnus. Štai 
keli faktai:

Žuvų pramonė supudė ar ki
taip sugadino žuvų už 168 mi
lionus rublių . . . stiklo pramo
nėje gavosi broko ar gaminių

čius, kad pasektų neramųjį 
ir nepatenkintąjį elementą 
kaime. Naujųjų apskričių 
centrai sudai-yti šiuose mie
steliuose : Anykščiuose, Jo
niškėlyje, Jurbarke, Kalva
rijoj (Suvalkų), Kelmėj, 
Kupišky, Kuršėnuose, Pas
valy, Plungėje, Radvilišky, 
Rietave, Širvintuose, Varė
noj, Vilkijoj. Nėra žinių 
kas padaryta su Eisiškiais 
ir Valkininkais. Eisiškiuo- 
se savo laiku buvo sudaly
tas to paties vardo apskri
ties centras.

Įdomus supuolimas. Vo
kiečiai 1916 metais minėto
se vietose buvo įtaisę ap 
skričių centrus ir juose ap
gyvendinę viršininkus ir 
žandarų burius, kad pagrin
diniai iščiulpti iš okupuotos 
Lietuvos jos žmonių gery
bes. Dabar rusai ir dar ko
munistai eina vokiškųjų im
perialistų išbandytu keliu, 
mat vienų'ir kitų tikslas tas 
pats—plėšti ir išnaudoti už
kariautus kraštus.

PERDĖTAI PASIGIRTA

ŠVEDAI PROTESTUOJA

Švedijos valdžia nusista
tė atsiriboti nuo vadinamo
jo “Stockholmo taikos atsi
šaukimo.” Švedijos atsto
vybė Washingtone paskel
bė sekantį savo vyriausybės 
pareiškimą:

Australijos lietuvių būrys. 
Kadangi Australijos lietu
viuose turčių nėra, tai spau
stuvei steigti lėšoms mobi
lizuoti paskelbtas pasirašy
mas paskolai sukelti. Pa
skola pasirašoma su dideliu 
užsidegimu. Šį sumanymą 
parėmė Lietuvių Kultūros
Fondo visuotinas suvažiavi-Į 
mas, priimdamas šio turinio 
rezoliuciją:

"Suvažiavimas sv e i k i n a 
spaustuvės steigėjus, laiko 
spaustuvę nepaprastai nau

dinga Australijos ir pasaulio 
lietuvių bendruomenei, paža
da savo moralinę paramą ir 
rekomenduoja visuomenei ši 
didelį darbą remti.”

“Sandara” (Nr. 28) 
skambios antraštės “Knisi
masis po Pagrindais Paro
do Tiktai Blogus Norus” 
skyrelyje talpina M. K. ši
liaus rašinį “ALT Sandaras 
Seimui Pasibaigus.” Tame 
straipsnyje nieko ” esminio 
nesakoma ko Sandaros sei
me norėjo įsibrovėliai ir 
“ekspansi vištai,” bet pasi
didžiuojama,
“Kad Sandara stovi virš visų 
partijų, kad ji yra visų pado-

sudužimo už 148 milionus, au-Į rių lietuvių, mylinčių savo 
tomobilių ir traktorių gamybo- tėvų žemę, organizacija.”

nutarimu. Tiktai rabinas, 
remiamas savo prietelių ne
tolerancijos, dėlto matė rei
kalo jaudintis. Butų tiktai 
naudinga, jei visos rasinės 
grupės stengtųsi padėti sa
viškiams. Lietuvių parodys 
ta dvasia butų naudinga vi
siems ir tik sukeltų drau
gišką bendradarbiavimą, o 
ne antagonizmą, kurį sukė
lė žydų opozicija šitam su
manymui.”

Čia paduotas atsitikimas 
tikrai parodo 'keistą “ame- 
rikoniskumo” supratimą iš 
pusės kai kurių piliečių. Juo 
labiau tas keista, kad tas 
pats žurnalas priveda pa
vyzdį, kaip žydai siekia at
gaivinti žydiškumą savo ap
snūdusiuose tautiečiuose ir 
ketina pradėti naują “pa

bės departamento pareigū
nus, dauguma balsų išnešė 
sprendimą, kuriame sako:

McCarthy savo kaltinimų 
neįrodė; paprašytas duoti 
įrodymus McCarthy kėlė 
naujus kaltinimus, bet ir tų 
neįrodė; McCarthy negar
bingai šmeižė nekaltus 
žmones; jis vartojo melą, * 
įtarinėjimus, pusiautiesas ir 
netiesas, l>et galų gale nė 
vieno savo kaltinimo nega
lėjo įrodyti.

Senato pakomisija labai 
griežtais žodžiais pasmerkė 
J. McCarthy kampaniją ir, 
galimas daiktas, jog senatas 
panorės išmesti iš savo eilių 
senatorių J. McCarthy, kurs 
pasirodė nerimtas žmogus 
ir ieškojo sau reklamos, o 
ne tiesos.

Bet senatoriaus McCar
thy pasmerkimas nereiškia, 
kad administracija neieškos 
neištikimųjų žmonių savo 
aparate. Gaudymas išdavi
kų ir bendrakeleiviškų šiuk
šlių bus tęsiamas, bet Mc
Carthy purvini metodai 
Amerikai yra visai nepriim
tini.

►<
“Baltoji Knyga”

Amerikos valstybės de
partamentas paskelbė “bal
tąją knygą” arba dokumen
tų rinkinį apie Korėjos ka
rą.

Baltoji knyga parodo do
kumentais, kad Korėjos ka
rą pradėjo šiaurinės Korė
jos bolševikiška valdžia, 
kuri yra priklausoma nuo 
Maskvos. Bolševikų pasa
kojimai, kad pietinės Korė
jos kariuomenė pradėjusi 
pulti yra tik melas.

Ypač įdomus yra Jungti
nių Tautų komisijos prane
šimai iš Korėjos. Jungtinių 
Tautų organizacija buvo 
pasiuntusi komisiją į Kore- 

. ją, kad ji prižiūrėtų Korė
jos vidaus tvarką ir prida
botų sieną su šiaurine Ko
rėja. Iš tos komisijos pra
nešimų matome, kad pieti
nė Korėja neturėjo sunkių
jų ginklų, kad galėtų pulti 
šiaurinę Korėją. Jungtinių 
Tautų komisija praneša ir 
apie pakartotinus ankstyve
snius pietinės Korėjos už
puolimus iš .šiaurės.

Baltoji knyga paduoda ir 
visus kitus dokumentus, lie
čiančius Korėjos karą, ir į 
nieką paverčia Maskvos 
propagandą, kad buk tai 
Jungtinės Tautos neturėju
sios teisės nutarti duoti pa
galbą užpultajai pietinei 
Korėjai.

Niekas negali Maskvai 
uždrausti meluoti. Bet do
kumentai parodo kiekvie
nam geros valios žmogui, 
kur yra tiesa.

—J. D.

tuoj H. Wallace įrašė 
Wall stryto plėšikų skaičių 
ir dabar peizoja jo vardą, 
kiek išmanydami. Atrodo, 
kad Wallace jiems pasitar
navo ir dabar išspaustas le- 
monas metamas į šiukšlyną.

Hemy Wallace gauna tą, 
ko nusipelnė. Liberalas, 
kurs eina talkininkauti bol
ševikams, yra tik liūdnas 
Don Kichotas, o ne politi 
nis vadas. H. Wallace ne
sutinka Amerikos išduoti, 
bet jis be jokios sarmatos 
išdavinėjo įusų pavertgas 
tautas ir turėjo geras akis 
meluoti apie “laisvę” Sibiro 
koncentracijos kempėse 

Šiandien tas bolševikams 
atsitarnavęs žmogus yra tik 
nupešiotas politinis žąsiu
kas.

>•<
10 Bilionų

Amerikos karo pajėgos 
mobilizuojamos. Ne iš syk, 
bet palaipsniui bus didina
mos karo jėgos, kad gali
ma butų pasitikti visokius 
pavojus, kurie gresia lais
vajam pasauliui.

Pirmai pradžiai preziden
tas reikalauja 10 bilionų 
dolerių ir įgaliojimų pradė
ti kontroliuoti kai kurias 
ūkio šakas, kurios yra svar
bios karo gamybai.

Prezidentas Trumanas ne
slėpė, kad tai yra tik pra 
džia. Korėjos karas jau pa 
reikalavo nemažai kraujo 
aukos, bet jei totalitarinis 
Rusijos siaubas bandys to
liau plėstis, aukų reikės ir 
daugiau dėti.

Amerikos jėgų mobiliza
cija yra ir apsisaugojimas ir 
rimtas įspėjimas Maskvos 
avantiūristams apsigalvoti.

Miuncheno Nebus

"Švedija kategoriškai smer- j kilimo erą” žydų diasporo
je ir “ypač Jungtinėse Ame
rikos Valstybėse.”

Haverhillio Lietuvių Pi
liečių Klubo sumanymas, 
apie kurį “Destiny” rašo, 
yra tikrai girtinas.

—S.

kia šlykštų komunistų užsi
mojimą išnaudoti musų sos
tinės vardą savo propagan
dai. Didžiulė švedų tautos 
dauguma smerkia komunistų 
taikos dirbtinas propagandi
nes pasakas."

Švedam? patartume savo 
teritorijoje neleisti komu
nistams šaukti propagandi- 

. ,nius kongresus. Bolševikai 
v y l iausiąs tikslas, skati- tokius kongresus gali šauk

nąs steigti spaustuvę, yra 
lietuviškos knygos ir vado
vėlių badas. Iš Vokietijos 
nei knygos nei vadovėliai 
jau neateina, didžiausi 
JAV naujokynai lietuviška 
knyga kaip ir nesidomi, 
Amerikoje gi iki šiol neįsi
steigė knygoms leisti orga
nizacijos, tad energingiems 
Australijos lietuviams pasi- 
liko tik vinas kelias—pa
tiems sudaryti kapitalus, 
įsisteigti nuosavą lietuviš
ką spaustuvę ir patiems im
tis leisti knygas ir vadovė
lius. Steigiamoj spaustuvėj 
spausdinsis ir “Australijos 
Lietuvis,” kurs dabar eina 
du kartu į mėnesi, išeina 
mašinėle rašytu šriftu iš 24 
puslapių.

Visus tuos sumanymus 
kelia ir realizuoja “Austra
lijos Lietuviui” leisti bend
rovė, taigi visai rimta ir vi
siško pasitikėjimo verta or
ganizacija, kurios priešaky
je yra žinomas visuomeni
ninkas ir “Australijos Lie
tuvio” redaktorius Jurgis 
Glušauskas.

Amerikos lietuviams yra 
gera proga paremti austra-

ti pas save namie, ta proga 
jie galėtų užsienių delega
tams demonstruoti komu
nistinės Matuškos Rosiejos 
visus prieš kapitalistinį pa
saulį privalumus.

TEISINGA! SUPRASK1M

“Izviestijos” rašo iš Vil
niaus, kad Lietuvoje vyksta 
protesto mitingai prieš “aki
plėšiškus Amerikos impe
rialistus," įsiveržusius į Ko
rėjos teritoriją. Siuvyklos 
“Laisvė” darbininkė, drau
gė Aleknavičienė, viename 
mitinge sušuko: “Rankas 
šalin nuo Korėjos!”

Mes manome, kad šis ru
sų sugalvotas sukis štai 
kaip reikėtų suprasti: Ran
kas šalin r.uo Korėjos reiš
kia, kad Stalinas galėtų 
tvirtai Korėjoje ant savų 
kojų atsistoti.

AMERIKOJE “NERAMU”

Nauji Leidiniai
ŽMOGUS KURIS AMŽINAI

KELIAVO. A. Vilainio. An
tras .sąsiuvinys, užvardytas 
“čia Musų žemė.” Kaina 50c. 
Leidėjo adresas: A. Vilainčs- 
šidlauskas, 5300 W. 23rd PI., 
Chėcago 50, III.
Antrame “amžinai keliau

jančio žmogaus” sąsiuviny
je yra įdėti reportažai apie 
gimtąjį vyskupo M. Valan
čiaus kaimą, apie S. Dau
kanto gimimo vietą Kal
vius, apie Žemaičių Kalva
riją, Platelių ežerą, Šatrijos 
Raganos (Marijos Pečkaus- 
kaitaitės) gimtąjį dvarą Me
dingėnus, apie Varnius, 
Madvegalio kalną, Kražius, 
Kelmę, Tytuvėnus ir Šilu
vą.

Leidėjas-autorius skelbia, 
kad “amžinai keliaujančio 
žmogaus” reportažų išeis 7 
sąsiuviniai, užsisakant visus 
sykiu kaina $3.50.

“Amerikonai vis kiečiau ir 
kiečiau reikalauja tuojau 
baigti karo veiksmus Korė
joje.”

Kiek šitame “Pravdos” 
korespondento pranešime
. ._ v- i-i_

“Pravdos” New Yorko 
korespondentas liepos 17 d. 
telegrafavo savo laikraš
čiui į Maskvą šitokią žinią: teisybės, kiekvienas žino

Amerikos atsakymas į 
Stalino šantažą (black- 
mail) dėl baigimo Korėjos 
karo derybomis, bet pirma 
įsileidus Kinijos komunis
tus į Jungtinių Tautų sau
gumo tarybą, yra aiškus ir 
garbingas. Amerika nesu
tinka Korėjos karo baigimą 
sieti su kitais pašaliniais 
klausimais ir nesutinka iš
duoti nacionalinę Kiniją, 
kaip Stalinas siūlosi išduoti 
savo lėles šiaurinėj Korė
joj. Amerika sako, kad 
apie priėmimą Kinijos ko 
munistų į Jungtines Tautas 
turi spręsti J. T. organizaci
ja savo keliu ir savo laiku, 
nesiejant to reikalo su Ko
rėja.

Korėjoj yra tik vienas 
sprendimas—Maskva turi 
atšaukti savo lėles atgal už 
38-os paralelės, o kol tas 
nebus padaryta, lieka tik 
vienas būdas gintis nuo ag
resijos—ginklais.

►«
McCarthy Pasmerktas

Senato pakomisija, kuri 
per šešis mėnesius tyrinėjo 
senatoriaus McCarthy iškel
tus kaltinimus prieš valsty

MUSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJ

Pranešam, kad musų 
skaitytojai Anglijoj gali 
atnaujinti prenumeratą 
per šiuos draugus:

Mr. K. Tamošiūnas,
4 Haslemere Avė., 

Hendon, London, SW 4., 
arba

Mr. A. Zamžickas,
R.N.O.H. Stanmore,
Middlesex, England.
Pas juos galima ir nau

jiems užsisakyti “Kelei
vį. Anglijoj “Keleivis’7 
kainuoja metams tris ir 
pusę dolerio.

“Keleivio” Administracija.

t
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA
l
Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KABO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Lietuvių Tag Day šventais metais privalo visi

. . . ., , be išimties naudotis šiomis
Chicagoj jau prasideda malonėmis, nes žmogus yra 

prisirengimai pne lietuvių mirting „ nuopeInų į^. 
Tag Day, kuri (vyks rugse- kia tul.ėtij laimėjus ar-
j? i - r,^Si"VlesaS auk^ žinos laimės vieta.” 
linkimas BALF’ui. į Kristus sakė,"kad deši-

Praeityje tokios progos nėn bus statomi tie, kurie 
gauti lietuvių tautai para-įbus dirbę vargšų šelpimo 
mos ir iš svetimtaučių per- darbų, o kairėn bus stato- 
siljinai tebuvo išnaudoja- mi tie» kurie tokiM darbų 
mos. Dabar gautai progai nebus dirbę.
išnaudoti turime gražaus' Taigi, jei kunigai vestų 
laiko—ištisą mėnesį. Per žmones Kristaus nurodytu 
tiek laiko galima kuo ge- j keliu, tai jie parapijomis 
riausiai prisirengti, jei atsi- ragintų aukauti ne bažny- 
ras noro. Bus svarbu ir įdo- puošimams, ne elektri
niu pamatyti, kaip ir kas iš i kiniam laikrodžiui bažny-Į 
mūsiškiu ta diena pasiro čios bokšte įtaisyti, ne au-
dys.

Naujas Laikrodis 
Bažnyčios Bokšte

Praėjusį pavasarį ištikęs 
nepaprastai smarkus vėjas

tomatiniams varpų skambi
nimams įrengti, o alka
niems, sergantiems, pasenu- 
siems tremtiniams šelpti ir 
Lietuvai laisvinti iš nevido
nų vergijos. Atlaidus skir-

KONSERVUOTAS LAIVAS grįžta j tarnybą

Korėjos karas privertė Ameriką sustiprinti savo juru. oro ir sausumos jėgas, čia 
matyti, kaip darbininkai nuima apsaugą nuo “marinavoto” karo transporto, laivo 
*ToIhx,” kurs grąžinamas į aktingą tamy bą. *

Kas Nauja Brooklyne
Inžinierių Veikla Brooklyno Socialdemokratai

v , ..... Pas KanadosKaip jau daugeliui žino- Socialdemokratu,
ma, prieš metus New Yor
ke įsisteigė Lietuvių Inži- Vasaros atostogų metu 
nierių ir Architektų Drau- liepos mėnesio pradžioje 
gija, kuri pradžioje turėjo keturi Brooklyno 19 kuopos 
tik 26 narius, o dabartiniu socialdemokratai, drg. Vin 
metu išaugo net iki 73 na- cas Kalvelis, Antanas Ma
rių. Šiai draugijai priklau- čionis, Aldona Valaitytė ir 
so ne tik iš tremties dabar- Jurgis Valaitis, be to, Jus- 
tiniu metu atvykę lietuviai tas Petkevičius ir Raimun- 
inžinieriai ir architektai,'das Ošlapas, padarė eks- 
bet ir amerikiečių lietuvių, kursiją į Kanadą, aplanky- 
gy venančių šiame krašte1 darni draugus kaminskie- 
nuo seniau arba čia girnų-’ čius Toronte ir kitus drau
siu, tų pat profesijų intelek-gus Montrealyje, Ottawoje 
tualai. Draugija priklauso ir kitur. Ekskursantai ypa- 
Pasaulio Lietuvių Inžinierių
ir Architektų Sąjungai, ku

tingai, maloniai ir vaišingai 
sutikti Oakvillėje, taip va

rios centras iki šiol randasi d i n a m o j e FYenzelynėje, 
dar Vokietijoje, ir skyriai draugų Frenzelio ir Ance-
yra įsikūrę viso pasaulio lie
tuvių kolonijose, k. t., įvai

vičiaus, kur tarp vienmin
čių draugų veik savaitę vie-

išmušė laikrodi iš šv. Jur. tM "e už bažnyčių lankymų,
o už pakietų, laiškų ir ga
rantijų siuntimą tremtyje 
esantiems.

Kai kunigai nemokina 
taip, kaip Kristus mokė, 
tai, matyt, kunigai mano, 
kad jie geriau išmano, ne
gu Kristus.
Perdaug “Good Time’ų’’

Prieš apie 20 metų būre
lis Chicagos Universiteto

gio bažnyčios bokšto. Iš 
didelės aukštybės didelis 
laikrodis su baisiu trenks
mu nukrito ant šaligatvio.
Laimei niekas tada toje vie
toje nebuvo. Tas įvyko va
kare apie 10 vai. Daug 
žmonių iš artimųjų namų 
buvo subėgę pamatyti, kas 
atsitiko.

Dabar senojo laikrodžio 
vietoje įtaisomas naujas: 
elektrikinis laikrodis. Kar studentų įkūrė Lietuvių

naminę pramogą turėjo lie
pos 15 d., o rytdieną vėl į 
“sand dunes.” Tik buvo 
nutarta nieko neturėti lie
pos 23 d. dėl įvykstančio 
“Margučio” festivalinio pik-

NASHUA, N. H. Keveža, Juozas, iš Vilkaviš
kio apskr.

Rimanto, Vlado, ir jo žmonos 
i Nalvinos Skrgailaitės-Kimar.- 

Liepos 15 d. čia mirė se-.tienės, iš Babtų vals., Kauno 
nas Nashua gyventojas, apskr., giminės prašomi atsi-

Mirė Vincas Okolovich

tu tame bokšte įrengiamas 
automatinis varpų skambi
nimas.

Aišku, kad tokiems įren
gimams reikės nemažai pi
nigų. Bet kunigams ragi
nant, parapijonai tokiems 
reikalams nešykšti pinigų. 
Kunigų nerangumas ir pa
rapijonų šykštumas apsirei
škia tada, kai reikia padir
bėti lietuvių tautos reika
lams arba likusiems užjū
ryje tremtiniams šelpti.
Tik Pinigų ir Pinigų

Po nesenai įvykusio pik
niko Marųutte Parko lietu
vių parapija turėjo bazarą. 
Tuo pat laiku bažnyčioje 
buvo daroma specialė ko- 
lekta bažnyčiai išpuošti. 
Klebonas ragino, kad dir
bantieji vyrai ir moterys 
aukautų po dolerį. Paskelb
ta, kad per tą kolektą gau
ta be biskio $500. 
Parcinkulio Atlaidai

Marąuette Parko lietuvių 
parapijos lapelis vardu 
“Nativity Parish News” lie
pos 16 d laidoje paskelbė 
apie Parcinkulio atlaidus. 
Paskelbime sakoma: “Už 
kiekvieną bažnyčios aplan
kymą galima pelnyti visuo
tinus atlaidus. Rugpiučio 
1 dieną per pietus atlaidai

riose USA vietovėse, Ar- šėjosi, įspūdžiais dalinosi ir 
gentinoje, Australijoje, An-{glaudesnius santykius ui- 
glijoje, Brazilijoje ir kitur. (mezgė. Teko, kiek patirta, 
Organizacija svarbiausiais1 jiems gėrėtis puikiu drau- 
tikslais pasistatė sau profe-'gišku kam i nsk iečių sugyve- 
sinį-mokslinį bendradarbia-' nimu ir organizaciniu veik- 
vimą, savitarpinę pagalbą 'lumu. Pilni geriausių įspu- 
ir Lietuvos valstybės atsta- džių brooklyniečiai grįžo į 
tymą bei gimtojo krašto namus ir pasakojo kitiems 
technikos pakėlimo proble- apie gražią Kanados gam- 
mų aiškinimą. tą, apie ten patirtą draugiš-

Lepos 15 d. vakare kurną, vaišingumą, apie tai, 
Brooklyne įvyko New Yor- kaip išeiviai ir buvę tremti

Vincas Okolovičius, gimęs 1-ePti
kto dFdZnTn i£ Lietuvoje 1891 metais. Ve- Laurušonis, Pranas, ir jo se- I elgti kitų didesnių lie Amerįkoje^.0 Marija Laurušonytė. iš

40 metų ir paliko čia nuliu MlTezo".H? km’ y**-
cusią žmoną Teklę Banytę- žvingiu parapijos, vainoto v._ 
Okolovicienę ir tns sūnūs— Tauragės apskr 
Joną, Waltei'į ir .Julių. Su- Lukšas. Jonas, iš Narvydžių 
nūs Julius yra leitenantas km., Kretingos apskr. 
Amerikos armijoj ir dabar Matinaitis, Jonas, iš Laužinin- 
kaujasi Korėjoj. Liepos 19 Sartinnkų vals., Tau-
d., keturios dienos po tėvo raig^s apskr., :r jo sūnūs Jonas 
mirties, vietos laikraštis1)61 dupkt® Bas*- 
“Telegraph” idėjo leitenan- Maumokaf\ AnUn?3’ “ Nau 
to Juliaus Ukovich paveik
slą ir pasikalbėjimą su juo 
Korėjos fronte. Leitenan-

niko. Kodėl panašiai ne

Studentų Klubą. Jin gali 
įstoti ir būti nariais ir bu
vusieji studentai ir mokslus 
baigusieji. Dabar jin įsto
ja nemažai naujai atvyku
siųjų iš tremties studentų.

Per savo dvejų desėtkų 
metų gyvavimo laiką tas 
klubas visgi neišaugo į žy
mią organizaciją Chicagos 
lietuvių tarpe. Bet naujieji 
lietuviai pagyvino tą klubą.

tuviškų parengimų proga? 
Juk labai pritiko panašiai 
padaryti, sakysime, Dr. Jo
no Šliupo paminklo atida
rymo proga. Tą pat reikia 
daryti “Naujienų,” “Sanda
ros,” “Draugo,” Lietuvos 
Vyčių parengimų proga. 
Lietuvių Studentų Klubui 
pritinka tokio bešališkumo 
laikytis dėlto, kad iame 
spiečiasi jaunimas visokių 
pažiūrų. Klubui pritinka su 
visais gražiai sugyventi ir 
visiems palankumą parody
ti. Klubas turi būti artima
me kontakte su plačiąja lie
tuvių visuomene. Tada ir 
jo parengimai turės plačio
sios visuomenės paramą.

Vienas iš pagirtinų klubo 
tikslų yra remti neturtingus 
studentus. Dabar vienas ki
tas dipukas studentas šiaip 
taip yra klubo šelpiamas.

Praėjusį pavasarį klubas 
rengė šokius neturtingų 
studentų naudai. Bet pra
moga nelabai gerai tepavy
ko. Kodėl? Viena prie
žasčių yra ta, kad klubas! 
permažai tesirūpina išsipo- 
puliarizuoti plačioje lietu 
vių visuomenėje. Klubas 
perdaug užsidaręs. Be to 
perdaug vaikosi “good 
time’ų,” ruošiant savybės 
pramogėles. Štai dabar, kai 
prasidėjo piknikinis sezo
nas, tai klubiečiai kas mielą 
sekmadienį vyksta automo
biliais į taip vadinamus 
“sand dunes” maudytis ir 
turėti “good time.” Ten vy
ko ir liepos 4 d. To nega
na. Kartais šeštadieniais 
mieste in corpore eina į te

Laisvamanis.

LOS ANGELES, CALIF.

Gegužinė! Gegužinė!

miesčio, šakių apskr.
Navarauskas. Stanislovas, iš

Upėnų vals., Šiaulių apskr. 
Petravičius. Ignas ir Stanis* 

tas Okolovich sako, kadi lovas, ir sesuo Vincenta, iš 
bolševikai visai nepaiso Kristeniškių km.. Raseinių ap. 
Raudonojo Kryžiaus ženklo Pieškaitė, iš Kuršėnų, šiau- 
ir amerikiečiai turėjo nuop’V apskr.
savo ligoniniu ir ambulansJ Runas- iš Bun<te« «<*«- 
pašalinti Raudonojo Kry či” vah- parapijos. Sakią ap. 
žiaus ženklą, nes bolševi- Sejonas, Gasparas ir Kazys, 
kams tas ženklas yra geras Vidiškių miestelio, žemait- 

• taikinys. Leit. Okolovich kiemio va,s” Ukmergės apskr.
: dar sako, kad nemažai su- Slominskas, Juozas, iš Aly- 
žeistų amerikiečių ligoninė-taus aps r‘

ko Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Draugijos meti
nis susirinkimas, kurio me
tu ikišiolinė valdyba davė 
savo metinės veiklos pra
nešimus ir buvo išrinkta
nauja vaidyba. T ■* • *

15 pil illl

se-prie fronto pateko į bol-
Starkev'čius, Juozas, iš Ne- 

dėlberžio km., Antanavo vals.,Studentų džiovininkų^ rankas ‘ir sužeistieji ^o^pZ^ 
naudai, kurie randasi trem- kareiviai buvo bolševikų iš-’ Vaičiūnas. Kostas i

prasidės, o baigsis rytojaus ,atrą ir po to į brangų ho- 
dieną vėlai vakare, šiais telį naktipiečiams. Tokią

LENGVAS BUDAS . . .
IŠMOKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA 85 CENTAI, kuriuos galima prisiųsti pašto 
ženkleliais.

KELEIVIS
636 East Broadvray So. Boston 27, Mass.

tyje, rengia gegužinę Kul
tūros ir Labdaros Klubas, 
rugpiučio (August) 6 d.

Pietus bus 1 vai. dieną 
Arrogo Seco parke. Kul
tūros ir Labdaros Klubas 
prašo visus Los Angeles lie
tuvius dalyvauti šioje suei
goje ir ištiesti ranką pašal
pos prašantiems studen
tams, kurie randasi tremty
je džiovos pakirsti, ir ser
gantiems seneliams. Šiame 
parengime bus priimama 
drabužiai, batai ir maistas, 
kaip tai lašiniai, taukai, 
aliejus, medus, cukrus, ka
va, arbata, cocoa ir kiti 
maisto produktai, kurie ran
dasi blėtinėse dėžutėse.

Vadinasi susirinksim at
likdami gražų labdaros dar
bą, sušelpdami sergančius 
studentus bei senelius. Da- 
lykimės ir atjauskim trem
tiniams, kurie neturi vilties 
niekur išvažiuoti, nei Ame
rika nei kitos šalys džiovi 
ninku neįsileidžia. Musų 
pareiga jiems pagelbėti.

Bus skanus pietus, žaidi
mai bus iki sutemosr eotia 
mai bus iki tamsos.

M. J. Aftukienė.
2111 Wollam Street, 
Los Angeles 65, Calif.

ir Leonar-
žudyti. das, iš Panevėžio apskr.

Velionis Vincas Okolo•' Valavičius. Jonas, iš Leipalin
vich be savo šeimos čia gio. Seinų apskr
Amerikoje paliko dar ketu
rius brolius ir vieną seserį 
Lietuvoje. Velionis ilgus 1: 
metus dirbo Textron kom
panijos audiny čioje. Tebū
nie jam lengva Amerikos 
žemelė.

Koresp.

LIETUVOS GENERALINIO 
KONSULATO NEW YORKE

PAIEŠKOMI ASMENYS

Pakalbinkite kaimynus ir 
draugu* užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina matams $3.

Ieškomieji arba juos žinan
tieji maloniai prašomi atsiliepti

Consulate General of Lithuania 
41 W. 82nd Street 

New York 24, N. Y.

LIETUVOS ISTORIJOS 
PRENUMERATORIAMS

Patria praneša visiems 
Lietuvos Istorijos prenume
ratoriams, kad iš Vokieti
jos Bremeno uosto gautas 
pranešimas, jog knygų siun
ta randasi Bremeno uoste 
ir laukia eilės pakrovimo į 
laivą. Tikimasi rugpiučio 
mėnesio vidury pasieks 
Amerikos krantus. Išgavę 
iš muitinės, tučtuojau bus 
išsiuntinėtos viršminėtos 
knygos prenumeratoriams 
pasai užsakymo eilės nu
merių tvarką.

Ambrazevičius, Jonas, iš V r- 
šužeglės km.. Panemunės vals.
Kauno apskr.

Berger, Joseph ir Matilda, iš 
Kybeikių km., Virbalio vals..
Vilkaviško apskr.

Christ, kilęs iš Klaipėdos 
krašto.

Čypas, Domininkas ir Justi
nas. iš Skapiškio, Rokiškio ap.

Daučiunienė, Marytė, ir vy
ras Jonas Daučiunas.

Dembinskaitė, Magdė ir Ona. 
viena jų ištekėjusi Masaitienė. 
iš Tarpučių km., Mariampolė; 
apskr.

Eibukas. Pranas, iš Purveliu___
Užbalių km., Surviliškio vals.
Gaidukas, Petras, sūnūs Ado Pavergęs Lietuvą priešą;
mo, iš Kujahškių km., Gulbinų ne<;iaaili nieko jai naikinti, 
vals.. Panevėžio apskr. nC ' . .lx.

Jočytė, iš Kauno apskr.. se- Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
šuo Rožės Proscevičienės.

Kasputienė-Stankunaitė, 
sė, gyvenusi Jurbarke, ir vyra 
Jurgis Kasputis. ivinti?

PATRIA
45 St. John’s PI., Stamford, Conn.

niai ten kovoja su gyveni
mu ir su optimizmu žiuri į
ateitį. —V.

■*» - ■ ■ -
CHICO, CALIF.

ninko inž. A. Mačiūno pra
nešimo paaiškėjo, kad drau
gija ne vien profesiniai vei
kė, bet ir kaipo lietuviškas 
sambūris aktyviai dalyvavo 
vietos visuomeniniame gy
venime, kaip tai antibolše- 
vistinėje akcijoje ir k. Su
sirinkimo metu pagerbtas 
demokratiškosios Lietuvos 
prezidentas Dr. K. Grinius, 
kurio mirties proga draugi
jos valdyba jo artimiesiems 
buvo pareiškusi užuojautą. 
Taip pat pagerbtas inž. Dr. 
V. Jakovickas, buvęs Kau
no Vytauto Didžiojo Uni
versiteto profesorius, miręs 
1949 metais Vokietijoje 
tremtyje. Jo kapo sutvar
kymui nariai suaukojo ne
mažą pinigų sumą.

Vienbalsiai perrinkta 
draugijos valdyba iš pirmi
ninko dipl. inž. elektr. A. 
Mačiūno, sekretoriaus inž. 
A. Kruliko, iždininko J. G. 
Sagevich.

Po' susirinkimo toje pat 
patalpoje, Povilansko sve 
tainėje, kolegos inžinieriai 
ir architektai turėjo bendrą 
vakarienę, kuri daug pasi
tarnavo asmeniškų pažin
čių sudarymui ir draugiš
kumui.

—V.

«i

aukos ir neparemsi ALT 
2°: vykdomo Vajaus jai išlais-

Mirė Jonas uiuurgas

Birželio 17 d. čia mirė 
senas “Keleivio” skaityto
jas Jonas Gidurgas, sulau
kęs 62 metų amžiaus. Ve
lionis mirė staiga širdies li
ga savo namuose. Velionis 
iš Lietuvos buvo kilęs iš 
Kražių parapijos, Grinių 
kaimo, Raseinių apskrities, 
Amerikoje išgyveno 41 me
tus. Atvykęs į šią šalį ve
lionis pirma gyveno Illinois 
valstijoj ir dirbo mainose, 
o paskui persikėlė į Kalifor
niją ir čia jį užklupo neti
kėta mirtis.

Po velionies paliko dide
liame nubudime žmona 
Adolfina, tiys dukterys, 
Stella, Anna ir Bronise, ke
turi anūkai ir dvi velionies 
seserys Amerikoj, viena, 
Mrs. S. Jerris, gyvena 
Springfield, III., ir Mrs. S. 
Lukas, gyvena Rock Island, 
III., o taip pat paliko dvi 
seserys Lietuvoje. Velio
nies žmona, Mrs. Ada Gi
durgas, gyvena Chico, Cal., 
950 Salem St.

Tebūnie velioniui lengva 
Amerikos laisva žemelė.

Koresp.

Remkit biznierius, korte 
“Keleivyje.”

LAIKAS UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1951 Metams
} Jau 39 metai, kaip “Keleivis kasmet leidžia didelį, 
} 100 puslapių kalendorių. 1951 metų kalendorius 
* jau ruošiamas spaudai. Laikas jį užsisakyti.

“Keleivio” 1951 metų kalendoriuje bus daug skai
tymų, informacijų, patarimų, eilių. Bus plati ka
lendorinė dalis su tautiškais ir bažnytiniais var
dais, saulės nusileidimais ir tekėjimais per apvalius 
metus ir kitos žinios.

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

“KELEIVIS”
| 636 East Broadvray -s- South Boston 27, Mass.
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albčpmas 
Maikio sa Tęva

Farmeriam Pasiskaityt KORĖJOJ FRONTAS NUOLAT KEIČIASI

Nelaimės Fanuose ' užsėti alfalfa ir dėka bi-
t • - • i .• tems farma travo 85,000Liepos menesio paskutinę’,,.. -, , . * .

savaitę visoje Amerikoje bitesl

:ju

lsamcmo*:

—Tegul bus pagarbintas,' —Ne, Maike, šventas Jur- 
vaike! gis tinka geriausia.

—O ką daugiau tėvas pa- —Kodėl? 
sakysi? i —Ogi todėl, kad šitas ab-

—Šį sykį. Maike, aš ne- rozdas parodo, kaip šventas 
turiu daug ką tau pasaky-j Jurgis duria su dzyda sma- 
ti; aš noriu, kad tu man ką; kui i gerklę Tai yra savo- 
nors pasakytum. Vot, pa-!tiška vaina, Maike, beveik 
sakyk man, kur aš galėčiauitokia pat, kaip dabar eina 
gauti švento Jurgio abroz-itarp Stalino ir Trumano

buvo paskelbta “Farm Safe- 
ty Week.” Agrikultūros de
partamentas ta proga ragi
na farmerius būti atsarges
niems ir sumažinti nelai
mingų atsitikimų skaičių 
fanuose. i

Pernai metais fanuose 
nuo nelaimingų atsitikimų 
žuvo 17,500 žmonių, o pus
antro miliono žmonių buvo 
sužeisti ir trumpesnį ar il
gesnį laiką turėjo pertrauk
ti darbą ir gydytis. Iš už
muštųjų nelaiminguose atsi
tikimuose šeši tūkstančiai 
žmonių žuvo įvairiose na
mų nelaimėse, 4,300 žmo
nių žuvo prie farmų darbų 
ir virš keturių tūkstančių 
žmonių žuvo motorinių ve
žimų nelaimėse.

Tokie milžiniški nelai
mingų atsitikimų skaičiai 
verčia susimąstyti. Agri- 
kultūros departamentas 
skelbia galybę, patarimų, 
kaip apsisaugoti nuo nelai
mingų atsitikimų. Bet • jo
kie patarimai neatstoja pa
ties žmogaus atsargumo ir 
sveikos nuovokos.

Daugelis bitininkų 
išnuomoja laukams ir so
dams apvaisinti. Jau yra 
nustatyta ir bičių išnuoma
vimo kaina. Minėta farma 
už apvaisinimą vieno akelio 
alfalfos bitininkui sumokė
jo po $18 nuo akerio. Tas 
apsimokėjo ir bitininkui ir 
farmeriui.

TANYANG kUTCHIN-

CMONCJU

'hamchang

rVOMOK;

dą?
—Sakyk----- iJlaurozu<|.
—Olrait,

veikslas.
—O kam

lingas?

paveikslą,*
tegul bus

rvt.

revoliucija Prancūzijoj iš
šaukė revoliuciją ir Belgi
joj ir belgai atsiskyrė nuo 
Olandijos. Jie norėjo pri
sijungti prie Prancūzijos, 
bet tam pasipriešino Angli
ja, kad neleidus Prancūzi
jai perdaug sustiprėti. Iš
eitis buvo surasta tame, kad 
Belgija buvo padaryta ne
priklausoma valstybe su vo
kišku karalių priešakyje. 
Nuo to laiko Belgija ir šmė- 
kliojasi valstybių tarpe.

Leopoldo grąžinimas į 
sostą dabar ir stato klausi
mą, ar Belgija nesubirės? 
Jei viena Belgijos gyvento
jų dalis nori užkarti kitai 
gyventojų daliai išdaviką 
monarchą, kurs aiškiai yra 
vienos partijos ir vienos 
tautinės grupės karalius, tai 
kodėl prancuziškajai Belgi- 
iai neatsiskirti nuo flama- 
nų ir negrįžti į savo tautinę 
valstybę—Prancūziją?

Gal tokio radikališko 
sprendimo šiuo tarpu ir bus 
išvengta ar vengiama, bet 
ilgainiui Belgijos vienybės 
išlaikymas vargu bus įma

SOUTHJaujų Gaisrai

Jei suėmus javus jauja 
sudega, visas ūkininko dar
bas nueina niekais. Agri- 
k u 1 t u r o s departamentas 
duoda tokius patarimus ap
saugoti jaujai nuo gaisrų:

1. Jaujos turi būti laiko
mos švarios, nereikia leisti 
atmatoms mėtytis ir susi
tvenkti jaujose.

2. Karts nuo karto rei
kia patikrinti elektros vie
las, kad laidai butų izoliuo
ti ir svičiai tvarkoje.

3. Jaujose reikia turėti 
ugnies gesintojus. Kad ir 
nebrangus ugnies gesinto
jas jaujoje padės užgesinti 
ugnį, kol ji dar nėra išsi
plėtusi.

4. Laikyti degamas me
džiagas, ypač gazoliną ir 
panašius daiktus saugioje 
vietoje.

Farmerio Vaikas.

KOREA

’pusan

Juoda spalva rodo pietinės Korėjos dalį, kuri pateko į 
bolševikų rankas. Frontas praeitą savaitę vėl žymiai 
pasikeitė, amerikiečiai atidavė bolševikams Taejon miestą.

Belgijos Galas?
Belgijos jungtinis parla-j jų, iš jų apie 5 milionai yra

mentas (atstovų rūmai ir flamanų, o kiti prancūzai. _____
senatas) liepos 20 d. 198 Prancūzai gyvena pramo- p . . .ha Uaia nrio.- ____ :____ - r J- Perduok Linkėjimus

nomas.
S. Drg.

JUOKAI

balsais prieš O nubalsavo 
grąžinti į sostą Leopoldą 
Tretįjį, karalių kvislingą, 
kuris per karą išdavė savo 
tautą ir pasiliko okupuotoj 
Belgijoj, kur jam Hitleris 
maloniai leido gyventi sa
vo palociuje ir džiaugtis 
“šeimyniniais malonumais,” 
kada belgų kareiviai belais 
viai buvo verčiami plušti

ningose srityse ir Briuselio 
mieste, sostinėje, kur gy
ventojai, tiesa, yra maišyti, 
bet prancūziškas elementas 
ir prancūzų kultūra vyrau
ja. Belgijos flamanai yra 
germanų kilmės ir savo kal
ba bei kultūra yra artimi 
olandams. Per du pasau
liniu karu vokiečiai bandė 
sukiršinti flamanus prieš

Vienas taksiukas paėmė 
vežti kunigą. Bevažiuojant 
įvyko susidūrimas su kitu 
taksiuku. Antrojo taksiuko 
šoferis pradėjo keikti tą šo
ferį, kuris vežė kunigą, bet 
tas tyli, nieko nesako. Pa
galiau antrasis šoferis pa
vargo bekeikdamas" ir jau 
taikėsi vėl sėsti i savo ma
šiną, o tada šoferis su kuni
gu jam sušuko:

—Ei tu, atiduok mano 
geriausius linkėjimus pane
lei tavo mamai!

Nuostabus Rusas

Emigruojanti į Ameriką 
rusą apklausinėja imigraci
jos valdininkas amerikietis. 
Komunistas? Ne. Anarchis
tas? Ne. Ar gyvenai daug
patystėje? Nez Ar nesiruoši 
griauti Amerikos vidaus 
tvarkos? Ne. Ką tamsta vei
kiai 1930 metais? Moki- 
naus. O ką veikei 1931 me- 
metais? Sėdėjau.

“Sėdėjai?” pakartojo val
dininkas. “Kur?”

“Kalėjime,” atsakė rusas.
“Už ką?”
Į šį klausimą rusas nesu

gebėjo atsakyti. Jis pats 
nežinojo už ką kalėjime sė
dėjo. Svarbu kad sėdėjo, 
bet už ką. tai visai nesvar
bu. Pagaliau rusas prabi
lo: :

“Aš didžiuojuos, kad sė
dėjau kalėjime!”

“Kvailas esi,” atkirto 
Amerikos vaidininkas, ne
suprasdamas, kad “Stalino 
saulės laikais” kiekvienas 
rusas turi savo laike atsėdė
ti kalėjime, kad ir visai ne
kaltas būdamas.

Gyvačių Pavojus

Vasarotojai, o daugiau 
šiai farmeriai dažnai susi
duria su gyvatėmis. Sako, 
pasaulyje esą 2,400 įvairių 
gyvačių rūšių. Amerikos 
rytinėje dalyje priskaitoma 
tiktai 60 gyvačių rūšių ir iš 
jų 8 įušys yra nuodingos ir 
pavojingos žmogui. Visos 
nuodingosios gyvatės turi

KORĖJOS PAPROČIAI
Karėjo j. Taigi šitas komu- 

ne'nistas rokuoja, kad ant 
švento Jurgio iis valės užra- 
šyt “Trumanas,” ant smako
“Stalinas.” ir pakabins ant 
sienos. Jeigu policija at-

pa

jis tėvui reika

—Aš noriu biznį pada-

nis?
—Koks gali būt iš to biz- kad jis yra “good boy.”

—Man rodos, kad

eis pas ji kada kratos daryt, j®'i- kūno šaknyje yra nuo
lat pamačiusi toki abrozd,!^' D? nuodingųjų gyva- 
atsiprašvs ir dar pagirs, c,u rus¥s v,a vandenines

—Aš tau pasakysiu. Mai
ke. # Vakar pas mane buvo 
atėjęs vienas komunistas ir 
sakė, kad jis užmokės man 
gerus pinigus, jeigu aš jam 
gausiu švento Jurgio abroz- 
dą. Sako, no mader kiek 
kaštuos, pinigai bus užmo
kėti raidavei. Taigi čia yra 
reras čenčius pasipinigaut, 
Maike.

—Bet kam komunistui 
gali būt reikalingas šventas 
Jurgis? Ar tėvas jo neklau-
sei?

tėvas
pats busi šitą pasaką sugal
vojęs. Bet kad komunis
tams dabar kinkos dreba, 
tai teisybė.

—Na. pasakyk, kaip tu 
rokuoji, Maike. ar ameriko
nai suplieks komunistus Ka
lėjoj. ar ne?

—Suplieks, tėve, su
plieks.

—Na. tai kas tada bus 
tiems Stalino pakalikams, 
kurie be jokio reikalo pra
dėjo vaina ir tiek daug ne

—Jes. Maike, klausiau. į kaltų žmonių išmušė?
Jis sakosi turis ant sienos

cių rūsys 
gyvatės.

Jei pasitaiko susidurti su 
gyvate, geriausias reikalas 
yra ją nudobti. Bet jei gy
vatė Įkanda, tada žinovai 
pataria griebtis tokių prie
monių:

Pas mus gedulo spalva 
yra juoda, bet Korėjoj ge
dulo spalva yra balta. Seny
vo amžiaus korejiečai pap
rastai dėvi baltos spalvos 
drabužius.

Viengungiai korėjiečiai 
vaikšto be kepurių, bet ve
dusieji dėvi skrybėles iš ar
klio ašučio.

Korėjiečiai nešvenčia ne- 
priklausomvbės šventės, jos 
vietoje jie mini “Tautos Iš
niekinimo Dieną”, kad prisi
mintų 1910 metų japonų

mainose, o patriotingieji prancūzus ir jiems tas ne- 
belgai tęsė karą prieš oku-į blogai pasisekė. Kaizerinės 
pantą iš Anglijos ir belgų, ir hitlerinės okupacijų me- 
kolonijų. Į tu vokiečiai pataikavo fla-

Karalius Leopoldas “sta-'manams ir smaugė prancu
tė ant Hitlerio.” Jis manė, 
kad Adolfas karą laimės ir 
tikėjosi iš austrijokiško ma- 
lioriaus gauti kokią nors šil
tą vietą. Jis apsiriko. Hit-

ziškai kalbančius belgus. 
Todėl tarp prancūziškai 
kalbančiųjų belgų neapy
kanta vokiečiams yra dide
lė, o flamanai i vokiečiu

leris karą pralaimėjo ir kai - i yra linkę žiūrėti/kaip į kai 
tu su Hitleriu karunavotas' mynus, su kuriais galima

Stalino feisą, tai bijąs, kad 
policija neužkluptų. Mat, 
dabar tokie čėsai, kad Sta
lino garbintojus pradeda 
gaudyt. Toliau gali būt dar 
siekčiau. Jeigu tarp Ame
rikos ir Rusijos kils vaina, 
tai visus komunistus gali 
suvalyt į ožio ragą. Dėlto 
dabar visas Bimbos vaiskas 
nusigandęs. Sako, butų 
dar pusė bėdos, jeigu uždą 
rytų i džėlą. ba čia nors 
binzų duotų: ale kas butų, 
jeigu, neduok Dieve, Tru
manas lieptų visus juos su-

—Aš manau, tėve, kad 
Korėjos komunistų vada: 
galės būt iškarti kaip kare 
kriminalistai, taip kaip bu
vo Vokietijos ir Japonijos 
karo vadai.

—Bet pats vyriausis Ko
rėjos komunistų pravady 
rius yra Stalinas, ar ne?

—Tas tiesa, tėve.
—Tai reiškia, kad ir jis 

bus pakabintas?
—Gali būt visaip, tėve. 

Jeigu Stalinas pamatys, kad 
su Amerika juokų nėra, ii 
daugiau ramybės pasauly

1. Sulaikvti nuodų pliti- . . ...i • • įvykdmta Korėjos aneksiją,nr.ą kraujuje, apnsant virs 1 ~ J
įkąstos kūno dalies suver
giamą raikštį, kurį galima 
daugiau ar mažiau suveržti 
(raikštis šu meduku, kurį 
sukant raikštį galima su
veržti). Visai sulaikyti krau- 
o cirkuliacijos nereikia, 

nes tai vra pavojinga, to
dėl raikštį reikia kas 15 mi
nučių pravalnintii

2. Sulaikius nuodų pliti
mą reikia stengtis nuodus 
ištraukti iš kūno. Tai da
roma ipiaunant kryžminai 
įkąstą vietą aštriu sterili
zuotu peiliu, kad kraujas 
tekėtų ir iščiulpiant nuodus. 
Nuodus geriausia iščiulpti
u burna.

3. Neturint vaistų nuo 
gy vatės įkandimo reikia pa 
siekti daktarą. Įleidimas 
vaistų prieš nuodus irgi rei
kalauja žinojimo, kaip juos 
įšvir

Korėjiečių tautosaka yra 
turtingą ir originali. Štai 
keletas pavyzdžių:

—Saugokis po kardu pa
slėptos šypsenos.

—Gėlė pražydusi auštant
nuvvsta vidudieni.•> £

—Įsignybk pats sau.—su
žinosi. kaip skaudu, kada 
avė kiti gnaibys

—Įstatymas visuomet la
bai toli. o kumštis čia pat.

—Daug kas krinta, kai 
ant jo kas kitas užkrinta.

—Argi jautis gali būti 
karalius tik todėl, kad j i s 
stiprus?

Belgijos kvislingas buvo 
atsidūręs užsienyje. Belgi-

sugyventi. Todėl flamanai 
ir savo karaliaus Leopoldo

os parlamentas po karo išdavystės nesmerkia, jie 
nutarė , kad “karalius yra net skaito tą karalių “pat- 
sutrukdytas eiti savo parei- riotu,” kurs nebėgo į užsie- 
gas” ir karaliaus pareigas nius, bet pasiliko per karą 
pavedė Leopoldo broliui/ krašte, kad “neštų” visus 
kuris nepataikavo Hitleriui.į okupacijos vargus . . . savo 

Karaliaus grąžinimą į so- palociuje. Prancūziškiems 
stą nutarė katalikų partija belgams karaliaus pasielgi- 
(socialiniai krikščionys), mas atrodo visai kitaip, 
kuri parlamente turi kelių jiems karalius yra išdavi- 
balsų daugumą. Tiesa, ka-jkas, o ne patriotas, 
talikai daugumą turi tik at-j Karaliaus klausime dabar 
stovų rūmuose, o ne sena- ir susikirto dvi tautinės gru
te. Todėl jie sugalvojo su- pės. Prancūziškoji Belgija

sodinti i kiaura šipa ir nu- neaid-vs' 5ai.,.^i !>«■ ka" 
siustu Stalinui! Jeigu H-Į“ k",» nw
pas nenuskęstų, tai pas Sta
liną reikėtų nuo bado kojas 
pakratyt. Ar šiaip, ar taip, 
vistiek butų kanut. Valuk 
to komunistai dabar perka-

kartuvių. Bet jeigu jis eis 
ir toliau Hitlerio pėdomis 
tai nėra abejonės, kad susi
lauks liūdno galo. Jį galės 
nudėti patys Rusijos žmo-

Bičių Naudingumas

Agrikultūros departamen
tas praneša apie bičių pa* 
vartojimą alfalfos žiedams 
apvaisinti. Vienoje farmo- 
je birželio mėnesį buvo at
gabenta į alfalfos laukus po 
penkius bičių avilius kiek
vienam alfalfos akeriui. Pa

si maldaknvges, škaplierius Į ne.?.’ k'aiP dalą1 nudėjo Mus 
ir kitokias brostvas, kad iš-ifo ‘PJ’ arJ?a ^ls e? ir Pats
rodytu kaip geri katalikai. '^U -^a ~Hitleris pasidarė. O jeigu 

—Tas aišku, tėve. Bet jis bus sugautas gyvas, tai
kodėl tasai komunistas ieš-. Jungtinių Tautų teismas jį 
lo būtinai švento Jurgio pakars, 
paveikslo? Juk tokiam ka-' —Tegul tavo žodžiai,
mufliažui galima pavartoti Maike, stojasi kunu ir gy- 
bet kurio šventojo atvaiz- vena tarpe musų ant amžių 896 svarų per akerį. Toje 
dą. .amžinųjų ir amen. ifarmoje buvo 132 akeriai

sėkmėje alfalfa davė dau
giau negu dvigubai didesnį 
derlių. Be bičių pagalbos 
derlius buvo 400 svarų sėk
lų nuo akerio, o su bičių 
pagalba derlius pašoko iki

KALBASI SL MASKVA

Anglijos a m basa dori on Mas
kvoje. Sir David Kelly, tarėjo 
kelis pasikalbėjimas sa Gro- 
miko dėl Korėjos taikos at
statymo. bet ii t y pašnekėsi? 
taikos visai nesimato.

šaukti bendrą senato ir at
stovų rūmų posėdį, kad su
darius kelių balsų daugumą 
ungtiniame posėdyje. Opo
zicija (socialistai ir libera- 
’ai) prieš tokį klerikalų ma
nevrą paskelbė boikotą ir 
iš posėdžio visai išėjo, pa- 
’ikdami katalikus vienus 
nešti atsakomybę už minkš- 
akaulio parsidavėlio grąži 

nimą i sostą.
Peligjos parlamento bal- 

-avimas “karaliaus klausi
mo” Belgijoj betgi neiš
sprendė. Toli gražu ne. 
Reikalas vra tas, kad prieš 
karaliaus grąžinimą pasisa

mano nenusileisti ir tarpe 
valonų didėja noras atsi
skirti nuo Belgijos ir prisi
jungti prie Prancūzijos, nuo 
kuriės jų niekas neskiria— 
nei kalba, nei kultūra, nei 
tikyba, nei dargi ekonomi
ka. Virš 500,000 belgų gy
vena Prancūzijoj ir dauge
lis jų ten yra įsipilietinę. 
Tų išeivių ryšiai su savo 
gimtuoju kraštu palaiko gy
vus ryšius tarp Belgijos ir 
Prancūzijos. Daugelis bei 
gų (apie 300,000) kasdien 
vyksta dirbti per sieną į 
prancūzų pramonę palei 
Belgijos sieną. Todėl eko-

ko labai griežtai milžiniška Romiškai prancūziški belgai 
dalis prancūziškosios Belgi- nieko nepralaimėtų, jei jie 
os, o už karalių stovi fla- įsijungtų į Prancūziją.

maniškoji Belgija. Pasida
lijimas “už ir prieš” kvislin- Belgijos valstybė yra kei

stas padaras. Ji gimė iš

Vyskupo Prašymas

Vienas buržujus pasikvie
tė vyskupą į svečius. Bc- 
duodant į stalą pietus vie
nas patarnautojas numetė 
vyskupui ant kelių karštos 
sriubos lėkštę. Vyskupas 
sušuko, bet vietoj keiktis jis 
kreipėsi į kitus svečius su 
tokiais žodžiais:

—Gerbiamieji, ar nėra 
jūsų tarne svietiškio. kurs 
galėtų pasakvti aiškiais žo
džiais visą, ka aš manau 
apie tą . . . patarnautoją?

---- r sias paoaras. ji gimė iš
gą eina pagal tautini Belgi- Anglija diplomatijos pa- 
JOS pasidal.Jtm,. !stangy 0 ne gyv^j,

Belgų tautos nėra, yra tik sprendimu. Po Napoleono 
belgų valstybė. Belgija su- karų, kada Prancūzija buvo 
sideda iš dvejų tautinių sumušta, pergalėtojai buvo 
'grupių—valonu (prancūzų) sukurę didžiąją Olandiją, į u* j-
ir flamanų. B viso Belgi kuri, įėjo visa šiandieninė
joj yra 8,400,000 gyvento-. Belgija. Bet 1830 metų bimus ir pajieškojimua.
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Apie Volterį
Mirė Jau 172 Metai, Bet Dar Vi* Puolamas; Rašytojas,

••Įorika*. Filosofas, Biznierius ir Poetas; Toleranci* 
Apaštalas; Karalių Draugas ir Revoliucininkas

Prancūzu rašytojas ir fi- jos jis parsivežė naujų pa- 
losofas Volteris (Voltaire), tyrimų. Anglijos valstybinė 
tikrąja pavarde Francois tvarka tada buvo daug pa- 
Marie Arouet, gyveno prieš žangesnė, kaip Prancūzijos 
200 metų. Jis gimė Paryžių- ir asmens teisės Anglijoj 
je 1694 metais ir mirė Pary- buvo jau tais laikais daug 
žiuje 1778 metais. Jis buvo geriau įstatymų saugomos, 
lietuvių rašytojo Kristijono negu Prancūzijoj, kur bet 
Donelaičio bendra laikis koks puskvailis bajoras tu- 
(1714—1780 metais). rėjo nepalyginamai dau-

Daug yra senų laikų rašy- giau teisių, kaip mokvčiau- 
tojų, kurių raštai ir dabar sias ar turtingas miesčionis, 
yra plačiai skaitomi, bet re-j Grįžęs iš Anglijos Volte- 
ta yra tokių, kurie ir po 200 ris paskelbė keletą svarbių 
metų butų dar kritikuojami istorinių veikalų ir Anglijos 
ir prieš kurių įtaką žmonės1 patyrimų įtakoje jis parašė 
netingėtų kovoti. Vienas iš1 platų veikalą apie “papro- 
tokių yra Volteris. Jo at-įčius ir tautų dvasią”, kur 
mintis yra ir gerbiama ir jis išaukština Anglijos tvar- 
puolama, jis ir giriamas ir ką ir nesigaili kritikos Pran- 
kritikuojamas. I cuzijos absoliutizmui.

Volteris buvo vienas iš j Aštuonioliktas amžius is- 
vaisingiausių ir gabiausių į tori joj kartais yra vadina- 
savo laikų rašytojų. Jis rašė Imas “apšviesto absoliutiz- 
eiles, tragedijas, pasakas, mo1 amžiumi”. Tame amžiuj

KELEIVIS, SO. BOSTON

Pirmoji marinų divizija, pagarsėjusi antraveiksle matosi marinų išsikėlimo laivukai, 
į Korėją, kautis prieš bolševikų agresiją. Po pasaulinio karo mūšiuose, dabar išplaukė 
kurie iš laivų kareivius perkelia į pakraštį.

miausią veikalą “Filosofi- iš pasaulių. Volteris ėmėsi atsimenant Volterio įtaką j 
jos žodyną”. Ten gyvendą-praktiškai parodyti, koks žmonių dvasios žadinimą, 
mas jis parašė eilę pasakų sis musų pasaulis yra "ge- nėra ko stebėtis, jei jėzuitų
ir kitokių raštų ir iš Ferney ras ' ir Leibnitz’o filosofijos mokyklos auklėtinis Volte-
jis vedė kovą prieš neteisin- šalininką jis savo pasakoje ris vis dar tebėra nekenčia- 
gus teismo sprendimus, pasiuntė pažinti pasauli sa- mas. Nekenčiamas todėl,
Ypač pagarsėjo jis savo ra ivo kailiu. Candide pažino kad jo įtaka ir dabar dar
šiniais prieš kelius, jo ma- karus, priespaudą, inkvizi- žmonėse reiškiasi. Prieš mi- 
nymu, neteisingus teismų ciją, kunigų kvailumą, ma'rusins niekas nekovoja, bet 

rą, teismų suktumą, bajorų

filosofiškus ir istorinius vei
kalus ir visuose savo raštuo
se, ir kaipo poetas, ir kaipo 
filosofas, ir kaipo istorikas 
pasirodė didelių gabumų ir 
nepalyginamo iškalbingu
mo vyras. Jis dar jaunas, 
1718 metais, vos būdamas 
24 metų, jau pagarsėjo, kai
po rašytojas. Jo tais metais 
paskelbta tragedija “Edi
pas” skaitančios visuome
nės buvo pasitikta su entu
ziazmu.

Volteris gyveno “karališ
ko absoliutizmo” laikais, 
kada baiorija ir dvasiškija 
buvo “valdantieji luomai”, 

‘tretysis luomas”—mies-o
čionija, buvo laikomas pa
niekoje. A.pie valstiečius- 
-baudžiauninkus ir proleta
rus netenka nė kalbėti, nes 
tai buvo beteisiai žmonės. 
Volteris buvo kilęs iš pasi
turinčių paryžiečių tėvų ir. 
pagal savo kilmę, buvo 
“niekas”, o pagal savo sme
genis ir gabumus iis jautie
si “viskas”. 1 7 2 6 metais 
jam teko susibarti su vienu 
dvarponiu, tulu de Rohan. 
Išdidus bajoras, ilgai nesi
ginčydamas. davė įsakymą 
savo tarnams Volterį sugau
ti ir primušti, o šito pasek
mėje Volteris atsidūrė Bas
tilijoj, garsiojoj Paryžiaus 
tvirtovėj, kur tais laikais 
būdavo laikomi politiniai 
kaliniai. Revoliucijos metu 
paryžiečiai tą tvirtovę su
griovė ir “Bastilijos paėmi
mo diena” dar dabar vra 
Prancūzijos n a c i o n alinė 
šventė (liepos 14 d.).

Prūsuose karaliavo “filoso
fas’’ karalius, Fridrichas II, 
vadinamas Didžiuoju; Ru
sijoj viešpatavo Kotryna II, 
vadinama irgi Didžiąja. 
Tokių “didžiųjų” ir mažųjų 
karalių tada buvo ir dau
giau. Jie buvo “absoliutus” 
valdovai, nesiskaitė nei su 
parlamentais nei su luomų 
savivaldybėmis, bet dėjosi 
apsišvietę, skaitė filosofų 
veikalus ir mėgdavo pasiro
dyti esą pažangesnės dva
sios. Prūsų Fricas ir Rusi
jos Katrė abu dėjosi esą pa
tys filosofais ir susirašinė
davo su anų laikų įžymiai
siais rašytojais. Volteris ga
vo net pakvietimą iš Prūsų 
karaliaus atvažiuoti gyven
ti į Potsdamą.

Tris metus Volteris gyve
no karaliaus Fridricho dva
re (1750-1753) ir kai iš ten

sprendimus. Iš Ferney fi
losofas vedė griežtą kovą 
prieš katalikų bažnyčios pa
stangas laikyti intelektuali
nį gyvenimą savo cenzūros 
globoje.

Vaisingas buvo filosofo 
Volterio gyvenimas. Jo ir 
įtaka buvo labai didelė. Jo 
gyvi raštai, aštrus liežuvis 
ir jo kova prieš tikybinį fa
natizmą, prieš kunigų kiši
mąsi į politinį gyvenimą, 
prieš inkviziciją, prieš ne
teisingus teismus, prieš ne
toleranciją ir prieš plačiųjų 
pavergtų valstiečių masių 
išnaudojimą, rado didelio 

visuomenėje, o ku-

ištruko, tarėsi lyg iš vergi
jos pabėgęs. . . . Potsdame 
filosofo pareiga buvo taisy
ti nemokšos karaliaus raš
tus ir iš blogos prancūzų 
kalbos padalyti padoriai 
parašytą dalyką. (Karalius 
Fridrichas skaitė vokiečių 
kalbą chamų kalba ir rašė 
tik prancūziškai.)

Po Potsdamo Volteris ap
sigyveno Fernev, prie Žene 
vos, “neutrališkoj” žemėj 
tarp Prancūzijos ir Šveica
rijos. Ten jis gyveno veik 
iki pat savo mirties, kaip 
koks “filosofų karalius” ir 
iš Ferney jis susirašinėdavo 
su viso pasaulio žymiaisiais 
žmonėmis. Volteris buvo di
delis laiškų rašytojas ir per 

Iš Bastilijos Volteris bu-savo gyvenimą jis yra para- 
paleistas su sąlyga, kad,šęs ne mažiau kam 12,000 

keliaus į užsienį ir ne-(laišku! Jis susirašinėjo su 
savo aštriu liežu- karaliais ir filosofais, su ra

viu aukštųjų bajoru. Volte- šytojaiai ir mokslininkais, 
ris išvyko' į Angliją ir ten Gyvendamas Ferney filo- 
gyveno tris metus. Iš Angli- sofas parašė savo gal žy-

vo
iis is 
bepykins

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, Mass.

atgarsio
nigija per ilgą laiką į jį žiu
rėjo, o kai kurie tamsunai 
kunigai ir dabar dar tebe
žiūri, kaip Į priešą Nr. 1.

Volteris nebuvo bedievis, 
bet jis nekentė tikybinio fa
natizmo ir kovojo visą sa
vo gyvenimą prieš prieta
rus, prieš tamsumą ir prieš 
kunigų pretenzijas tvarkyti 
žmonių gyvenimą. Volteris 
nebuvo nė antimonarchis- 
tas, jis nesiūlė versti nuo so
sto karaliaus, bet jis kovojo 
prieš bajorijos viešpatavi
mą, prieš absoliutizmo kvai
lumą, prieš netikusius įsta
tymus i r parsiduodančius 
teismus, prieš baudžiavos 
nedorybę ir prieš ūkiško gy
venimo varžymus. Todėl ir 
politiniame gyvenime Vol
teris buvo vienas iš didžio
sios prancūzų revoliucijos 
žymiausių pinntakunų. Vol
teris, kaip ir kiti XVIII 
amžiaus filosofai ir rašyto
jai paruošė dirvą revoliuci
jai.

Volterio įtaka buvo labai 
didelė todėl, kad jo raštai 
buvo parašyti labai lengva, 
įdomia kalba, o tų raštų jis 
yra prirašęs devynias galy
bes. Jis rašė pasakas, pam
fletus, leido šimtus timmpų 
atsišaukimų į v a i riausiais 
klausimais, rašė galybę lai
škų ir, kaip jau sakyta, rašė 
filosofinius ir istorinius vei
kalus. Jo įtaka buvo didelė 
ne tik Prancūzijoj, bet ir vi
soj tuometinėj Europoj, kur 
prancūzų kalba XVIII am
žiuje buvo šviesuomenės 
kalba ir todėl jo raštai be 
vertimo platinosi po visą 
Europą.

Viena Volterio filosofiška 
pasaka “Candide” dar ir 
dabar yra plačiai skaitoma 
ir ją verta paskaityti, nes ji 
yra budinga ir rašytojo sti
liui ir jo dvasiai. Volterio 
laikais buvo plačiai žino
mas vokiečių filosofas I.ei- 
bnitz. kuris skelbė optimiz
mą ir aiškino, kad viskas 
yra gera šiame geriausiame

sauvalę, vergiją ir panašius 
geriausiojo pasaulio” ge

rumus. Bet Volteris nebuvo 
pesimistas. Jis buvo kovoto
jas ir savo “Candide” jis 
parodo, šalia sukčių, teisin
gus žmones; šalia kvailių— 
protingus; šalia supuvusios 
tvarkos—gerą. Jo idėja bu
vo, kad už geresnį žmonių 
gyvehimą reikia kovoti, o 
ne .kentėti ir laukti iš kul
tai išganymo.

Šiandien gal sunku sup
rasti, kodėl koks nors fana
tikas kunigas ima ir išeina 
“į kovą” prieš Volterį. Bet

jei rašytojas ir po 200 metų 
vis dar yra gyvas, prieš jį ir 
kovojama.

Baigiant tenka pažymėti, 
kad Volteris buvo ne tik f i 
losofas, bet ir labai apsuk- 
į-us biznierius. Jis mirė la
bai turtingas. Pralobo jis iš 
loterijų ir visokių apsukrių 
spekuliacijų. Bet reikia pri
dėti, kad jis buvo pavyz
dingas darbdavys ir savo 
Ferney dvare buvo žmo
niškas valstiečiams pusinin
kams ir galėjo būti kitiems 
dvarininkams pavyzdys.

J. Petraitis.

kad toki yra Korėjos kau
tynių prasmė.

•
Jungtinių Tautų organi-t 

zacija turi 59 narius. Iš to 
skaičiaus 52 pasisakė už 
davimą pagalbos užpultai 
pietinei Korėjai ir tik 7 tau
tos iš Maskvos pajungto 
tautų bloko, Jungtinių Tau
tų nutarimui nepritaria. t

• i
Amerikos spauda ir visa 

visuomenė prezidento pa-' 
siūlytai mobilizacijos pro
gramai iš visos širdies pri į 
taria.

Visų samprotavimas yra 
toks, kad vieną kartą reikia! 
pastoti rusiškam imperializ-į 
mui kelią ir neleisti jam dar 
daugiau tautų pavergti. 
Kur nors reikia pasakyti' 
“gana,” o jei Rusija yra pa-' 
siryžusi pradėti visuotiną 
karą, tai nuo to karo tikrai 
nebus galima nei atsipirkti! 
nei atsiprašyti, o todėl pro
tingiau yra iš anksto pasi
ruošti, kad karas neužklup
tų visai nepasiruošus, kaip 
buvo užkluptos musų jėgos 
toj pačioj Korėjoj.

•
Kiek Amerika yra vienin

ga savo nusistatyme matosi 
ir iš to, kad toks adminis
tracijos kritikas, kaip Hen
ry Wallace, kurs ilgą laiką 
bendradarbiavo su bolševi
kais, dabar aiškiai pasmer-

Pūalapia Penkt— 

GERIAUSIAS ATLETAS

West Point karo akademijos 
studentas, kadetas Arnold 
Galiffa iš Donorą. Pa., yra 
vienas iš geriausiu armijos 
atletų. Jis pasirodė geriau
sias sportininkas krepšinyje, 
futbole ir kituose žaidimuose. 
Už tai jam buvo duota armi
jos dovana, kurią jis laiko 
rankoje.

nauji lietuvių
kia Rusiją už Korėjos karty > ■' TRANSPORTAI

Amerika Mobilizuoia
Liepos 19 d. prezidentas j troliuoti kreditą ir duoti 

Trumanas prašė kongresą paskolas toms ūkio šakoms, 
duoti jam įgąliojimus mobi- kurios yra svarbios gynimo- 
lizuoti Amerikos jėgas Ko si atžvilgiu.
rėjos karui užbaigti ir pa- Karo jėgOms sustjprįnti 
siruoeti galimam/ visuotino piezidentas prašė kongresą 
karo pavojui pasitikti. Pi e- panaikinti įstatymą, kurs 

siūlė, kad kongre- nustato, kad Amerikos gin
kluotose pajėgose gali būti 

biiio- ne daugiau, kaip du milio- 
ginkla- nu vyrų, ir tuoj skirti lėšas

zidentas 
sas:

Skirtų pradžiai 10 
nų dolerių karo ir
\imosi išlaidoms. Atlanto Pakto šalims gink-

Duotų prezidentui įgalio juotj
jimą skirstvti žaliavas, kon-i Greitu laiku prezidentas 

žada pasiūlyti kongresui 
įvesti naujus mokesčius ka 
iro išlaidoms dengti ir pra
šys kongresą skirti daugiau 
lėšų musų sąjungininkams 
ginkluoti.

Prezidentas prašė, kad 
biznieriai, darbininkai, var
totojai ir farmeriai susilai
kytų nuo kainų kėlimo ir 
nuo reikalavimų kelti už

darbius. Jei kainos pradė
tų kilti prezidentas žada ne 
delsdamas įvesti griežtą 
kainų ir uždarbių kontrolę.

Domenico Omogrosso, 58 me
tų Pittsburgho viešbučio sar
gas, nušovė du viešbučio tar
nautoju ir trečią sužeidė. Po
licijai jis pasiaiškino, kad tie 
tarnautojai jį skriaudę ir ii- 
nutaręs su jais atsiskaityti. 
Paveiksle matyti, kaip polici
jos nuovadoj slaUJtė jj rami
as.

pradėjimą ir sako, jog. M, _ 
kva gali bet kurią dieną. tą: 
karą baigti, jei ji tiktai no 
retų.

Amerikos vyriausybė vyk
do mobilizaciją ne visuoti
nam karui pradėti, bet Ko
rėjos karui užbaigti ir ap
sisaugoti nuo karo. Tas 
ypatingai svarbu pabrėžti, 
nes Amerika vis dar tikisi 
taiką išsaugoti. Bet dabar 
jėga yra vienintelis būdas 
taiką išgelbėti, jei Rusijos 
diktatoriai nėra pasiryžę 
sukelti tretį pasaulinį karą.

Kartu svarbu įsisąmonin
ti, kad Amerika nebeleis 
rusams daugiau kitų kaimy- 
mynų grobti. Jei Rusija 
bandytų kur nors naują, 
puolimą per savo “sateli
tus,” ar tai butų Balkanuo
se prieš Graikiją ar .Jugo
slaviją, ar kur kitur, kaip 
prieš Iraną ar Turkiją, 
Amerika tokiai agresijai

•: ' A*. •*-- ,
-'Liepos

Hersey“ 
lietuviu šeimos.

22 d. laivu “General 
į Bostoną atvyko 27 

Atvyko:

Aldona Buntinartė. Trudė 
Buntinienė, Ramūnas Buntinas, 
Stefanija čiuoderis. Jurgis Gal
vydis, Aleksandras Hagentor- 
nas, Vaclovas Jovaiša, Julijona 
Geiežunas. Stefanija Grybaitė, 
Olga Guzevskis, Juozas Kau
nas, Veronika GrebUau&Rienė, 
Teklė Macaitis, Otto Michaelis, 
Ingrida Mockaitytė. Aleksan- 

į nas Maculskis, Henrikas Ra
kauskas, Jadvyga Revinskienė, 
Aleksas Rosenbergas, Bronius 
Šateika. Albinas Stukas. Jonas 
Tamošaitis, Malvina Tamošiū
nas, Bronius Velminskas, Emi
lija Velžys, Albinas Vizgirda 
ir Alfonsas žiedas.

Liepos 27 d. laivu “General 
Haan’’ i New Yorką atvyksta 
29 lietuviu šeimos. Atvyksta:

Jonas Andrijauskas. Petras 
Bukšnys. Kazys Paliulis. Kazys 
Dapkevičius. Vytautas Eiduke
vičius. Juozas Galinaitis. Bro
nislova Grudinskas, Juozas Jai- 

Mar-
Gertrude Kon- 

rads, Petras čvlaunė, Lida 
Klausnigaitė. Vladas Kuzma, 
Petras Kazinevičius, Julija 

ĮLengvčnis. Antanas Leonavi
čius. Elvyra Mažinskas. Anta
nas Mickevičus. Stasys Pango
nis, Martynas Rakauskas. Emi- 

Tėvynė bus Tau labiau dė- lija Rupkienė. Marija Satulis, 
Ame- Tranas Sindauga. Julius Gas- 

pariunas. Janina Urbonas. Lai
ma Valiukėnas. Aleksandras

pnesmsis.
Taika ar karas dabar pri-lčerčs. Jurgis Juozupaitis, 

klauso nuo Maskvos dikta- garėta Kisielius,
Petrastonu.

nuo 
Tiktai nuo jų.

—E. P.

' Apie Korėjos karą prezi
dentas sakė, kad šiaurinė 
Korėja pradėjo “nuogą, ap
galvotą, neišprovokuotą už
puolimą, kuriam nėra nė 
šešėlio pateisinimo.” Tas 
karas, sako prezidentas, bu
vo “aiškus iššaukimas pa
grindiniams Jungtinių Tau 
tų organizacijos čarterio 
principams.”

Prezidentas dar sakė, kad 
šiaurinės Korėjos kariuo
menės puolimo “greitumas, 
platus užsimojimas ir sude
rinamos atakos nepalieka 
nė šešėlio abejonės, kad ag
resija buvo iš anksto gerai 
suplanuota ir paruošta.’’

įspėdamas Rusiją prezi
dentas Trumanas sakė, kad 
-neteisėta agresija bus pa
sitikta su jėga” ir pridėjo,'

Juo didesnė bus Tavo 
Lietuvai gelbėti auka, juo 

bus T
kinga. Aukas priima 
rikos Lietuvių Taryba ir jos 
skyriai. Vitkauskas ir Jonas Vidra.

SŪNŪS žl’VO KORĖJOS KARE

Juozas Ciborskis Chicagoje gavo telegramą, kad jo sūnūs 
Viktoras žuvo karo veiksmuose Korėjoj.
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Moterų Skyrius
si SKYRIŲ TVARKO 
M. MlCHELSONIENfi

Kodėl Reumatizmas Suka 
Kaulus?

Dr. Wm. Brady sako, jog svarą. Dr. Brady ir siūlo pa-• 
reumatizmas kankina žmo
nes dėlto, kad jie valgo ne 
tinkamą maistą.

Taigi tiems, kurie kenčia 
nuo reumatiškų skausmų 
raumenyse ar kaulų sąna
riuose, jisai pataria vartoti 
daugiau kalkių, fosforo ir

imti kasdien tinkamą kieki j 
kalkių, fosforo ir “D” vi
taminų. Kalkės, kaip žino
ma, naikina rukštį.

Bet jeigu kam neparanku 
ar negalima Įprastą mitybą 
pakeisti, ir jei negalima 
saulėje be drapanų pabūti

D” vitaminų. Tiesa, Dr. tai šis daktaras pataria imti 
Brady netvirtina, kad tai iš- tuos dalykus pilių bei kap- 
gydys kiekvieną ligą, kurią šulių fonnoje. gaunamu 
žmonės vadina reumatizmu, vaistinėse. Jis siūlo šitokią 
tačiau gali skaudėjimus pa dienos dožą:
lengvinti ir kartais gali vi- Kalkėms, 27 granus di-

caleium phosphate.
Fosforui, 18 granų cal-

cium glueonate.
. j Ir 2.250 vienetu “D” vi 

Nereikia tačiau suprasti, Įamjnu 
kad čia siūloma paimti sau- Galfma visa tai paįmti iš 
ją fosforo arba kalkių, ku- kano arba padalyti į du ar

sai juos pašalinti. O jeigu 
jau kam ničnieko negelbės, 
tai ir žalos nepadarys

riomis baltinamos lubos, ir 
sūmaumot jas.

Kalkių ir fosforo turi pie 
nas
daržovės

ir juros

tris kalius per dieną.
Kartoti tai kasdien per

10 savaičių, ir tada žiūrėti:
Jei

gu skausmai sumažėjo, tai 
j po pusmečio pakartoti tą

* f'*'- IV ii LdUd Z.IUI
, varškė, sūriai, žalios ipagelbėjo kiek. ar ne? 
žovės, kiaušinių tryniai, gU skausmai sumažėjo, 
>tnns» ir inrns'__Smetona, oistenai 

žuvys. šituose dalykuose i patj 
yra nemaža ir “D” vitami-l get jeigu po 10 savaičių 
nų. Be to, “D vitaminų sveikata nepagerės, tai li- 
galima gauti per odą is sau- geniui patartina išvažiuoti i 
lės spindulių. Nereikia bu-jgjtesnį klimatą ir prie kiek- 

pabutitinai kepintis prieš saulę. 
Užtenka dienos metu nusi
rengus pagulėti po medžiu, 
ar šiaip kur pavėsy. Nau
da bus ta pati, nes dienos 
šviesa reiškia tuos pačius 
saulės spindulius: jie taip 
pat veikia ir apsiniaukusią 
dieną, kuomet saulės visai 
nesimato: jie persikošia
kiaurai per debesius.

Taigi kalkių, fosforo ir 
‘D’’ vitaminų galima gauti 
valgant paprasčiausi maistą

vienos progos 
rpneus atviramC
šviesoje.

ore.
nusi-
aulės

SVARBIAU NEI KORĖJA

Štai vieno radio komen
tatoriaus kalba:

“Kuomet Korėjoj miršta 
musų jaunuoliai, kuomet jų 
motinos namie laužo rankas 
ir naktimis negali užmigti.

A. ČECHOV:

KELEIVIS. SO. BOSTON

GAZO SPROGIMAS SEATTLE MIESTE

Namo griuvėsiai pasisklaidė po visą gatvę po sprogimo didžiosios gazo dūdos Seat- 
tle. Mąsli.. mieste. Sprogimas buvo toks baisus, kad vienas namas buvo 
visas šalis. \ ienas žmogus buvo užmuštas ir 8 sužeisti laike sprogimo.

išnešiotas i

•nph u i

Pažįstamas Vyriškis

NORA GUGIS. BOSTONE: kad jo žmona atvyko su sa- i lėkštes ir ant jų pila šalt- 
vo sėbrais nulinčiuot jį ir barščius; tuomet kiaušiniai 
jo draugę Matthews. Tai- * nesusitrupina.
gi, nieko nelaukdamas, ji- . ---------
sai sučiupo šautuvą ir pra-: Kaip Suraugint! Pieną 
dėjo šaudyt per duris i tuos
žmones. Trys jų tuojau kri
to—jo žmona užmušta vie
toj, o du detektyvai sužeis
ti. Kiti išbėgiojo.

Bet Gehr dabar jau bijo
jo savo kempėj pasilikti. Ji
sai pasiėmė savo draugę 
Matthews, atsisėdo ąbudu 
automobilin ir patamsy lei
dosi per mišką. Bet išbė
gioję detektyvai tuojau su- 1>ugs^a dėl to, kad jis yra 
kėlė aliarmą ir Gehr su sa
vo drauge buvo sugauti.

Šiomis dienomis musų 
draugė Nora G ūgis vieši 
Bostone. Ji atskrido iš 
Chicagos orlaiviu aplanky
ti čia savo senus draugus ir 
pasitarti tūlais visuomenės 
klausimais.

Mes turime iš savo skai
tytojų paklausimų, kas rei
kia daiyti, kad pienas gra
žiai surūgtų. Esą, “ameri
koniškas pienas nerugsta.” 
Jeigu ilgai ji laikysi, tai tik 
apkarsta ir pasidaro nie
kam tikęs.

Reikia pasakyti, jog 
“amerikoniškas pienas” ne-

tai musų kongresmonai ir 
ir retkarčiais pabūnant nu- senatoriai \\ ashingtone ap
sirengus atviram ore. Bet 
faktas yra toks. kad daugu
mas žmonių valgo netinka
mą maistą, prikemša vidu
rius mėsos, bulvių, prideda 
daug druskos, pipirų, keču
po ir kitokių “prismokų,” o 
žalįų, daržovių ir pieno visai 
nežiūri, arba paima labai 
retai. Rezultatas via toks, 
kad sistema prarugsta ir. 
spėjama, nuo to atsiranda 
raumenyse ir kauluose viso 
kių skausmų, paprastai 
“reumatizmu” ir “artrai- 
čiu” vadinamų.

Todėl, kad atstatyti kūno 
sistemoj metabolizmo lyg-

gulę televizijos aparatus se
ka didžiausiu susidomėji
mu. kaip lengvabūdžiai ber
niokai spardo futbolą. . .”

Taip. kuomet amerikie
čiai vaikosi paskui futbolą, 
tai rusai stato milžiniškus 
tankus ir mokinasi šaudyt. 
Todėl Korėjoj šiandien ir 
liejasi amerikiečių kraujas. 
Amerikiečiai miršta nely
gioj kovoj, o Maskvos ber
nų pulkai žygiuoja pirmyn.

Nora Gugi*
Nors Amerikoj gimusi ir 

augusi, musų Nora nuo jau 
nų savo dienų dirba su pa
žangiąja Amerikos lietuvių 
visuomene kaip talentinga 
pianistė, dainininkė ir uoli 
organizacijų veikėja. Da
bartiniu laiku ji yra BALF 
centro sekretorė ir nuoširdi 
Amerikos Lietuvių Tarybos 
rėmėja.

Mums buvo labai malonu 
dabar su ja pasimatyti ir 
pasitarti opesniais musų vi
suomenės klausimais.

Šeimos Tragedija

pasteurizuotas, aiškiau ta
riant, jis yra virintas ir tuo

Gehr dabar teisinasi matęs;^U(^U _ru?įrr:o bakterijos ja- 
savo gyvybei pavojų ir to- me užmuštos. Jeigu ji lai
dei šaudęs. Nušautoji mo
teris buvo “dipuke,” vokie
tė, atvykusi iš Vokietijos.

VAKARAS

—Nebegris meilužis ...
Gęsta, blėsta spinduliai . . .
Gęsta žavimi tyliai 
Toli už giružės.

Tamsa slenka iš kalnų . . .
—Liūdna taip be jojo . . .
Baltmiglės ant vandenų 
Šilkus išplėtojo.

Sužibėjo aukštumoj . . .
—Džčaukis pi. širdele!
Sužibėjo aukštumoj 
Deimanto žvaigždelė . . .

Bet nukrito :uoj ir vėl 
Toli už giružės . . .
—Nebegris i. bernužėli.
Aplankyt meilužės . . .

K. Binkis.

VALGIAI

irkysit uždarytoj bonkoj, 
prie to dar šaldytuve, 
jis niekad nesurugs kaip 
reikia.

Pienui rūgti yra dvi būti
nos sąlygos: (1) šilima ir 
(2> rūgimo bakterijos. Tai
gi, norint pasteurizuotą pie- 

• ną surauginti, ji reikia iš
pilti iš bonkos i atdarą in
dą. Įdėti koki šaukštą rūg
ščios Smetonos, išmaišyti ir 
pastatyti šiltoj vietoj, apie 
80-90 laipsnių temperatū
roj. Tuomet i vieną parą 
jis surugs.

įkandimai.—Uodų, bičių 
ir kitokių vabzdžių Įkandi
mus patartina kuo greičiau
sia apdėti skepetaite, suvil
gyta amonijoj. Jei nėra po 
ranka amonijos, tai pridėti 
šlapios druskos, arba šla
pios žemės.

vai

Ir vistiek futbolu ameri
kiečiai interesuojasi dau
giau. negu šiurpulinga savo 
vaikų skerdyne Korėjoj!

VASARINĖ VESTUVIŲ SUKNELĖ

New Yorkas išmislija visokiu madų ir šiais metais ves
tuvių papuošalui Ceil Chapman firma siūlo tokią puošnią 
ir lengvą dresę.

Miške, netoli nuo Brews- 
terio miestelio, New Yorko 
valstijoj, pereitą savaitę 
Įvyko klaiki tragedija. Ne
didelėj kempėj, nuošaliai 
nuo svieto akių, miegojo 
vokietis Herbert Gehr su tu 
la Mrs. Matthews. Gehr 
buvo su savo žmona susipy
kęs ir jiedu krūvoj jau ne
begyveno ; jinai buvo ap
skundus ii už “žiaurumą” 
ir reikalavo divorso. Ma
tyt, ji žinojo savo vyrą 
draugaujant su kita mote
riške, bet neturėjo Įrodymų. 
Taigi ji pasiėmė keturius 
detektyvus, pasikvetė kelis 
liudininkus ir vieną perei
tos savaitės naktį visi nu
vyko prie tos kempės, kur 
nakvojo Gehr su Mrs. Mat- 
thews.

Gehro žmona pradėjo 
belstis Į kempės duris ir 
šaukti, kad Gehr atidarytų. 
Už jos stovėjo būrys vyrų. 
Gehr nusigando. Čia prie 
jo šono guli svetima mote
ris. Kempė stovi tamsiame 
miške, toli nuo kelio ir nuo 
žmonių. O čia pats vidur
naktis. Gehr pagalvojo,

Surūgęs Pienas Kaip 
Šakbaričiai

Proporcija maždaug to
kia:

Kvorta rūgusio pieno. 
Stiklinė andens.
2 kiauši: ai.
2 virt; burokėliai.
Agurką- 
Svogūnų laiškų.
Druskos.

Burokėlius reikia išvirinti 
minkštai, o kiaušinius kie
tai. Pieną gerai išplakti ir 
ipilti stiklinę vandens. 
Kiaušinius supiaustyt skilte 
lėmis, o burokėlius smulkiai 
sukapoti ii -udėti i pieną. 
Svogūnų laiškus sutrinti su 
druska; smukiai supiaustyt 
agurkų- Viską sudėti Į pie
ną ir sumaišyti lengvai. 
Įdėti sutrinto ledo ir duoti 
valgyti su karštom bulvėm. 
Šaltbarščiai bus daug gar
desnį, jei Įdėsite rūgščios 
Smetonos.

Jeigu šaltbarščiai nebūtų 
pakankamai rukštųs, gali
ma įpilti truputį uksusO. 
Tūlos šeimininkės supiaus- 
tytus kiaušinius deda tiesiai

TRIBUŠONIKAS?

šios vasaros sezonas 
visokių keistų madą ir štai 
jauna mergaitė užsidėjo šitų 
tribušoniko dresę ir neblogai 
atrodo. . . .

Žavingiausioji Vanda ar
ba, kaip ji buvo vadinama 
pase, garbinga pilietė Nas- 
tasja Kanavkina, išsirašiusi 
iš ligoninės, atsidūrė tokio
je padėtyje, kokioje ji anks
čiau niekados nebuvo: be 
pastogės ir be kapeikos ki
šenėje. Kaip verstis?

Ji pirmiausia nuėjo Į pa 
skolų kasą ir užstatė ten 
žiedą su turkiu—vienintelę 
savo brangenybę. Už žiedą 
jai davė įublį. Bet ... ką 
pirksi už rublį? Nenupirk
si už tuos pinigus nei mad
no,. trumpo palaidinuko, nei 
aukštos skrybėlės, nei kur
pelių bronzos spalvos. O 
be šitų daiktų jos buvo to1 
kia savijauta, tartum ji nuo
ga buvo. Jai rodėsi, kad 
ne tik žmonės, bet arkliai ir 
šunes žiuri Į ją ir juokiasi 
iš jos prastų drabužių. Ir 
galvojo ji tik apie drabu
žius. O klausimas gi—ką 
valgys ir kur nakvos, jai vi
siškai nerūpėjo.

“Kad nors pažįstamą vy
riškį susitikčiau,” galvojo 
ji. Aš pasiskolinčiau pini
gų. . . . Man nė vienas ne
atsisakys duoti, nes . . .”

Bet pažįstamų vyriškių 
neteko sutikti. Juos buvo 
lengva vakare Renesanse 
rasti. Bet Į Renesansą ne
įleis su šitokiais prastais 
drabužiais ir be skrybėlės. 
Kaip verstis? Po ilgo ka 
mavimos, kai jau Įkirėjo ir 
vaikščioti, ir sėdėti, ir gal
voti, Vanda nutarė išbandv- 
ti paskutinę priemonę: nu
eiti pas kokį nors pažįstamą 
vyriškį, tiesiai į butą ir pa 
prašyti pinigų.

“Pas ką nueiti?”—mąstė 
ji. “Pas Mišą negalima— 
vedęs . . . Rudasis senis da
bar įstaigoje. . .”

Vanda atsiminė dantų 
gydytoją Finkelį, perkrikš
tytą, kuris prieš tris mėne
sius padovanojo jai apiran 
kę ir kuriam ji vieną kartą 
per vakarienę vokiečių klu
be išpylė ant galvos stikli
nę alaus. Atsiminusi apie 
šitą Finkelį, ji labai nu
džiugo.

“Jis tikrai duos, kad tik 
aš jį namie rasčiau,” galvo
jo ji,rrei(iama pas Finkelį. 
“O neduos, tai aš jam ten 
visas lempas sudaužysiu!”

Kai ji artėjo prie dantų 
gydytojo durų, tai jau turė
jo paruošusi galvoje planą: 
ji juokdamos užlėks laip
tais, įpuls į gydytojo kabi
netą ir pareikalaus 25 rub
lių. Bet kai ji palietė skam
butį, šitas planas kažkaip 
pats savaime iš galvos išrū
ko. Vanda staiga pradėjo 
bijoti ir nerimauti—tai su 
ja anksčiau niekados neat
sitikdavo. Ji buvo drąsi ir 
akiplėšiška tik girtoje drau
govėje. Dabar gi, apsivil
kusi paprastais drabužiais, 
atsidūrusi paprastos prašy
tojos rolėje, kurią gali ne
priimti, ji pasijuto baikšti ir 
pažeminta esanti. Ji susi
gėdo ir pasibaisėjo.

“Gal būt, jis jau pamir
šo mane...” galvojo ji„ ne
siryždama truktelėti skam
bučio. “Ir kaip aš eisiu pas 
jį tokiais drabužiais?” Tar
tum elgeta ar kokia nors 
miesčionkėlė. . . .”

Ir nedrąsiai paskambino.
Už durų pasigirdo žings

niai: tai buvo šveicorius.
“Ar gydytojas namie F’ 

paklausė ji.
Dabar jai butų maloniau 

buvę, jeigu šveicorius butų 
pasakęs “nėra.” Bet šis, at

sakymo vietoje, įleido ją į 
prieškambarį ir nuvilko jai 
apsiaustą. Laiptai atrodė 
prabangus, puikus, bet iš 
visos prabangos jai pir
miausia krito į akis didelis 
veidrodis, kuriame ji pama
tė nuskurėię be aukštos 
skrybėlės, be madno palai
dinuko ir be bronzos spal 
vos kurpelių. Ir Vandai 
keista atrodė, kad dabar, 
kai ji buvo neturtingai apsi
rėdžiusi ir panešėjo į siuvė
ją ar skalbėją, joje atsirado 
gėda ir jau nebebuvo nei 
’žulumo, nei drąsos, ir min
tyse ji jau save vadino ne 
Vanda, o, kaip anksčiau, 
Naste Kanavkina.

—Prašau!—pasakė kam
barinė, lydėdama ią į ka
binetą.—Gydytojas tuojau. 
Sėskitės.

Vanda sudribo minkštoje 
kėdėje.

‘Taip ir pasakysiu: pa
skolinkite !”—g a 1 v o jo ji. 
“Tai mandagu, nes juk jis 
man pažįstamas. Tik šit 
kambarinė kad išeitų iš čia. 
Kambarinei esant, nepato
gu. . . Ir kodėl ji čia stovi?”

Po penkių minučių atsi
darė durys ir įėjo Finkelis 
—aukštas, tamsaus gymio 
perkrikštas, riebiais skruos
tais ir pūpsančiomis akimis. 
Skruostai, akys, pilvas, sto
ros šlaunys—visa šita jame 
atrodė taip sočiai, šlykščiai, 
atstumiančiai. Renesanse ir 
vokiečių klube jis paprastai 
būdavo įsigėręs, nesigailėjo 
ten pinigų moterims ir kan
triai kentė ių juokavimus 
(pavyzdžiui, kai Vanda iš
pylė jam ant galvos alų, tai 
jis tik nusišypsojo ir pagra
sė pirštu); dabar gi jis bu
vo paniuręs, miegūstas ir 
atrodė orus, kaip viršinin
kas, ir kažką kramtė.

—Ką paliepsite? — pa
klausė jis, nežiūrėdamas į 
Vandą.

Vanda pažiurėjo į rimtą 
kambarinės veidą, i sotų 
Finkelį ir kuris, matyt, ne
bepažino jos, ir nuraudo.

—Dan . . . tys skauda.— 
sušnibždėjo Vanda.

—Aha. . . . Kokie dan-
tvs? Kur?•

—Vanda atsiminė, kad 
jos vienas dantis yra kiau
ras.

—Apačioje, dešinėje,—
pasakė ji.

—Hm! Išsižiokite.
Finkelis susiraukė, sulai

kė kvėpavimą ir pradėjo 
žiūrėti nesveiką dantį.

—Skauda?—paklausė jis, 
rakinėdamas dantį su kaž
kokia geležėle.

—Skauda, — pamelavo 
Vanda. — “Priminti jam,” 
pagalvojo Vanda, “tai jis 
tikrai pažintų. . . . Bet . . . 
kambarinė! Kodėl ii čia 
stovi?”

Finkelis staiga sušniokštė 
kaip garvežys tiesiai jai į 
burną ir pasakė:

—Aš nepatariu jums 
plombuoti jo. Iš šio danties 
jums vistiek jokios naudos.

Pakrapštęs dar truputį 
dantį ir sutepęs Vandos lu
pas ir smegenis tabokinuo- 
tais pirštais, jis vėl sulaikė 
kvėpavimą ir įkišo jai į 
burną kažką šalta. Vanda 
staiga pajuto didelį skaus
mą, suriko ir pačiupo Fin- 
keliui už rankos.

—Nieko, nieko—sumur
mėjo jis.—Jus nebijokite. 
Iš to danties jums vis tiek 
maža naudos. Reikia būti 
drąsiai.

(Nukelta į 7 pusi.)
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llIš Plataus Pasaulio
Italijos Armija

Italijos vyriausybė nuta
rė padidinti kariuomenę iki 
taikos sutartyje leidžiamo 
dydžio. Pagal sutarti Itali
ja gali turėti 250,000 vyrų 
araiijoj, bet dabar turi tik 
100,000. Įtempta padėtis 
verčia Italiją būti pasiruo
šus.

Siamas ir Korėja

Siamo (Tailando) vyriau
sybė praneša, kad ji nori 
siųsti i Korėją kautis prieš 
bolševikus 4,000 vyrų ir 
kartu pasižada duoti Korė
jai maisto. Siamas yra vie
na iš daugelio valstybių, 
kurios pasižadėjo remti 
Jungtines Tautas Korėjos 
konflikte.

Atomini* Šnipas

Areštuotas philadelph ie
tis Harry Gold, kaltinamas 
šnipinėjime karo metu, pri
sipažino kaltas ir žada teis
me atvirai papasakoti, ko
dėl jis davė Rusijai atomi
nes paslaptis iš Amerikos 
atominių dirbtuvių. H. 
Gold jau padėjo sugauti ke 
lėtą kitų Maskvos šnipų. 

Irano Pasienyje

Rumunijos Valymai

Rumunijos komunistų par
tija, kuri save vadina “dar
bininkų partija,” išmetė iš 
savo eilių 200,000 narių, 
kaipo netikusių ir apsileidu
sių. Partija skelbėsi turin
ti 1,000,000 narių, tai dabar 
išvalė kiekvieną penktą, kai
po neištikimą.

Višinskio Atostogos

Sovietų užsienių reikalų 
ministeris, Andriej Višins
kį, nutraukė savo atostogas 
čechoslovakijos kurorte 
Karlovy Vary. Spėjama, 
kad jis išvyko i Berlyną, 
kur, sako, eina kominformo 
vadų pasitarimai. Dalyvau
ja pasitarimuose visi žymie
ji Europos penktakolumnis- 
tu vadai.

Iš Irano praneša, kad ru
sų kariuomenės judėjimas 
sovietiškame Azerbeidžane 
esąs “normališkas” kariuo
menės judėjimas vasaros 
metu. Irano vyriausybė 
skelbia, kad ji šiuo metu 
nelaukia sovietų armijos 
įsiveržimo j Irano teritori
ją

| Everestą

Keturi šveicarai atvyko j 
Indiją ir iš ten jie vyksta 
kopti i aukščiausią žemės 
kamuolio kalną Everestą, 
kurs iškyla 29,000 pėdų į 
padanges. Kol kas tik la
bai mažas skaičius alpinistų 
yra įkopę į tą sunkiai priei
namą kalną.

Lenkijos Laivai

Sovietų Rusija paėmė iš 
Lenkijos geriausią lenkų 
keleivinį laivą “Sobieski” ir 
dabai’ tas laivas, pakrikšty
tas “Gruzija,” plaukioja 
Juodosiose marėse ir yra 
vadinamas Sovietų laivyno 
“pažiba.” Pirma “Sobieski” 
plaukiojo tarp Neapolio ir 
New Yorko.

• barzda ir būtent kokio didumo 
Ii toj i barzda botų. Tačiau kad,' 

Dievas yra Viskas -ir jie randa
si visur ir kiekvienoje vietoje, 
taigi ir žmogaus prote, jo žino
jime, visko pažinime, jo sąži
nėje ir apskritai visur, visur— 
tas šventose Knygose įvairiais 
išsireiškimų variantais yra iš
reikšta.

Todėl labai man aišku pasi
darė, kad, gyvenant Amerikoje, 
nemokėjimas anglų kalbos ir 
nesistengimas jos išmokti yra Į 
lygu dievybės pilnumos griovi
mui. Tokiam ateivčui tikrai 
Dievas nepadės, nors jis ir ka
žin su kiek ilga barzda jį įsi
vaizduotų.

Prie šių minčių mane paska
tino šiandien, Chicagoje švento 
Jurgio lietuvių bažnyčioje pa
rapijiečiams išdalytas angliš
kas laiškas, pasirašytas prelato 
Urbos ir kunigų. Aš pagalvo
jau, kad šie dvasiškiai tikraė 
taip elgiasi, kad juos ir Dievas 
ir parapijiečiai suprasti gali: 
senoji karta išmirs, jaunoji gi 
angliškai besupras, gi ko da
bar senieji nesupranta—gaK 
pas jaunuosius pasiklausti, tad 
kam tos lietuviškos kalbos čia, 
Amerikoje,' bereikia.’. . * •

Teay.
Chicago, III.

KELEIVIS, 50. BOSTON

KANVOLĖMS STAUGIANT KORĖJOJ

Du kareiviai, sunkiųjų kanuoliu artileristai, kanuolėms 
šaudant užsikiša ausis, kad ausies bubnelis nesprogtų 
nuo didelio kanuolės trenksmo.

I .

neturime ką nors pasakyti 
daugiau įtikinančio, negu 
buvo sakyta iki šiolei.”

Šitie visai teisingi kriti
kos žodžiai tinka visai po- 
jaltinei Amerikos politikai, 
kada pavergtoms tautoms 
Amerika neturėjo nieko pa
sakyti. Ir ką galima buvo 
pasakyti Lenkijai, Vengri
jai, Lietuvai, Kinijai ir ki
toms tautoms?

Korėjos įvykiai galutinai 
užbaigė jaltiškąjį Amerikos 
užsienių politikos tarpą ir 
šiandien pavergtos tautos 
girdi Amerikos laisvės 
šauksmą ne protestais ir 
notomis, bet karišku žygiu. 
Korėjos įvykius pavergto
sios tautos supranta, kaipo 
jų laisvės aušrą, o laisvajam 
pasauliui tai reiškia milži
nišką pei-silaužimą Ameri
kos užsieniu jiolitikoj.

—H. P.

GREITA PAGALBA
SAK-SAK OINTMENT. Nauja 

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

iPUČKŲ, niežėjimo ausų, taip pat 
'labai gelbsti nuo PII.ES raudonoji 
gysla (hemorrhoidai) ir dėl niežėji
mo kojų (athlete’s foot). Gal ban- 

! dei visokius, tai dar išbandyk ge
riausius. Užtikrinant pasekmes, ar 
pinigus gruzinam. ‘Kaina S 1.00 ir

PAŽĮSTAMAS VYRIŠKIS

didelė dėžė $3.00. (38)
DEKENS PRODUCTS 

P. O. Bos b6o. Neuark 1, N. J.

REIKALINGAS DARBININKAS
Darbininkas į ūkį, mėgstąs žemės 

ūkio darbus, sąžiningas ir darbštus, 
gaus geromis sąlygomis darbą že
mės ūkyje. Gali būti iš tremtinių. 
Su kuom susitarsiu, kelionę apmo
kėsiu ir darbo išmokinsiu. Rašykite 
adresu: Mrs. Mary Stasiūnas, K. D. 
4, Cortland, N. Y. (33)
[-------------------------------------

REIKALINGAS DAKBtNLNKAS 
J FARMĄ

Darbininkas, norįs dirbti farmoje, 
gali gauti darbą. Atlyginimas ir 
pragyvenimas geras. Kalbama lie
tuviškai ir angliškai. Kreiptis: 
Mark J. Boyle, K. 1, Le Ravsville, 
Pa. (30)

PAIEŠKOJIMAI

TREMTINIŲ REIKALAI Nuo Jaltos iki Korėjos
Kas tai yra netvarkoje su pradėjo vadovautis “vilti- 

musų tauto, nes kitaip mes ne- mj” ka(j su Rusija galima 
būtume musų dabartiniame bus gUsitalli> susiprasti ir 
varge (plight) ir nusiteikime. bfeQdradai.biauti uikos iš_ 
Nepanašu } mus būti gynimosi,., Tai «vilbn
pozicijoj ir baimintis. Tat yra lai Vll€lai bu
kas tai nauja musų istorijoj.

Negerovė nėra materialinėj 
srityje. Mes pasiekėme rekor
do materialinių gerybių gamy-

Iš Vokietijos ateina vis 
naujų žinių apie tremtinių 
vis dar tebeinančius pertvar 
kymus. Vieni įjungiami į 
Vokietijos ūkį, kiti, nega
lintieji dirbti, apgyvendina 
mi atskirose stovy klose.
Perkilnojimai iš senųjų sto
vyklų į kitas taipgi dar eina, 
tad ir DP perkėlimas į nau- boję. Mums trūksta teisingo

(Atkelta iš 6 pusi.)
Ir tabokuoti, kruvini pir

štai parodė jai ištrauktą 
dantį, o kambarinė priėjo 
ir pakišo jai po smakni in
dą.

—Namie jus šaltu vande
niu bumą skalaukite,—pa
sakė Finkelis,—ir tada nu
stos kraujas bėgęs.

Paieškau Stanislovo, Adonio, Sil
vestro Drejeckų ir Juozo Saliamono, 
kilusių iš Ylakių, visi gyvena Ame
rikoj, taipgi pąieškau kitų giminių, 
paliktų Lietuvoje. J. Savickis, 1414 
Gariield Avė., Lincoln Park 25, 
Mich. (30)

BEGALINE ŠAKNIS

KAS MUMS RAŠOMA
Amerikoje Dievas Tik “Skaityk angliškai, gerbia-

Angiiškai Tesupranta masis, gi jei nemoki, tai moky- 
ikis .ir tik angliškai mokykis, 

Maždaug prieš metus laiko.'nes Amerikoje Dievas tik ang- 
budamas pakeliui i Ameriką, Hškai tesupranta ir tik tam jis
Wildflecheno DP stovykloje be- j tepadeda, kas į jį angliškai 
laukdamas tolimesnio transpor- kreipiasi.”
tavimo j Grohno pereinamąją Į Kaipgi, sakau, tėvai, juk 
stovyklą ir turėdamas gražaus Amerikoje yra taip daug lietu- 
ir malonaus laiko, skaičiau lie- vių kunigų ir lietuviškų parapi- 
tuvišką šventojo Rašto naująjį jų, kurių bažnyčiose žmonės 
testamentą, kurį buvau gavęs juk lietuviškai meldžiasi ir, aš 
iš Resettlement Centre stovyk- manau, jų Dievas taipgi išklau- 
ks kapeliono. »v !so, kaip ir angliškai kalbančių-

Lovos žemutiniojo aukšto J*?- 
kaimynas, už mane amžiumi! Senukas, matyt, nenorėda- 
bent trejetą desėtky metų vy-,roas, kad aš jį klaidingai sū
resnes T (buvęs finansų įstoi- prasčiau ir neužsigaučiau dėl 
gos tarnautojas), taipgi nore- mano tikėjimo jausmų ižeidi- 
damas nusikratyti nuobodžino- mo» nesileido su manim i di es- 
ju laukimo laiku, atsikėlęs iš nes diskusijas. tik pridūrė, 
apatiniosios lovos ir priėjęs .“Taip, taip. Amerikoje tam 
prie manęs užklausta: (Kevas padės, kuns mokės sne-

“Ką skaitai, kaimyne, ar an-į^ėti angliškai, 
gliškai?” j Gerai supratau senuko minti

Parodžiau jam lietuvišką ir labai susimąsčiau. Juk nie- 
knygos viršelio užrašą ir tuo kur šventose knygose nėra para- 
pačiu paaiškinau, kad Ketuviš- syta kaip Dievas išrodo ir iš vi- 
kai skaitau. Įso nekalbama apie tai. ar jis su

SUSIVIENIJIMAS LIETVVIŲ 
AMERIKOJE

Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių 
Organizacija Pasaulyje

TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Savo nariams ligoie pašalpų ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti $5,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose miė- 
stuo.ee Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki 
$5,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitčje $9.00 ir $12.00.
Dabar vedamas Susivienijimo 80 metų Jubiliejinis Va
jos. Įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
vimą apmoka Susivienijimas.
Tapk Susivienijimo nariu ir prirašyk savo ieimos na- 

Kreipkis pas vietinę kuopą arta Į Centrą adre-

UTHUAN1AN ALLIANCE OF AMERICA 
307 W. 901h St, Hmr York 1, N. Y.

jas sąlygas dar nėra baig
tas.

Vakiečiai, kurie po karo 
turi njilionus tremtinių sa
vo tautiečių iš Rytų Vokie
tijos, Lenkijos ir Čechoslo
vakijos, sugebės Sutvarkyti 
IRO perduodamus jiems 
kitų tautų tremtinius. Pa
vyzdžiui, Bavarijoj valdžios 
atstovas, vice-ministeris 
tremtinių reikalams Dr. Je- 
nicke, jau kalbėjosi su įvai
rių tautybių tremtinių ofi
cialiais atstovais ir sprendė 
tremtinių apgyvendinimo, 
jų atstovavimo, tremtiniams 
mokyklų išlaikymo ir trem
tinių busimo susitvarkymo 
klausimus, šitame pasitari
me dalyvavo 20-ies tautų 
atstovai, lietuvius atstovavo 
Lietuvių Bendruomenės Vo
kietijoje delegatas Dr. E. 
Noakas.

Bavarijoj busianti suda
ryta patariamojo tremtinių 
taryba, kuri veiksianti prie 
Bavarijos pabėgėlių mini
sterijos. Svarbu, kad tremti
niai butų organizuoti, nes 
būdami organizuoti jie ga
lės geriau savo reikalus 
ginti ir su jais daugiau skai
tysis ir vokiečiai.

Maikio ir Tėvo Kraičiui
Atnaujindami prenumeratą 

sekantieji musų skaitytojas 
skyrė dovaną laikraščiui sustip
rinti :

P. Motiečius iš Waterbury, 
Conn.—$25; M. Raugas iš Chi
cagos—$3; K. Bisltto iš Levok, 
Ont.—$1 .o0.

Po $1 skyrė: A. Buglys iš 
Jamaica, N. Y., M. Getty iš Al- 
canac. Mich., Mrs. T. Lašienė 
iš Michigan City, Ind.. ir St. 
Young iš Baltimorė, Md.

Po 50c skyrė A. Šukys iš 
Cleveland, Ohio, čr W. Zavis iš 
Easthampton, Mass.

Drg. S. Young rašo, kad jis 
Tėvui skiria 75c. o vaikui kvo
terį, nes vaikas atsisako Tėvui 
skolinti, o todėl, girdi, tegu vai
kas kada nors prašo pas Tėvą 
paskolos.

Aukavusiems laikraščio prie- 
teliams tariame širdingą ačiū.

ir dinamiško tikėjimo. O be to 
viskas kita mažai mums tegelb- 
sti. Tą trukumą negali paša
linti politikieriai, kad jie butų 
ir kažin kaip gabus; negali pa
šalinti nė diplomatai, nors jie 
butų ir labai apsukrus; negali 
nė mokslininkai, nors ir labai 
išradingi; negali nė bombos, 
nors ir labai galingos.”

Čia paduoti žodžiai yra 
imti iš John Foster Dulles 
knygos “War or Peace,” 
kuri išėjo prieš pat Korė
jos kautynių pradžią. “Kas 
tai yra netvarkoje” su Ame
rikos užsienių politika, kaip 
ji buvo vedama nuo Atlan
to Čarterio ir “keturių lais
vių” iki Jaltos ir per visą 
pojaltinį laikotarpį.

Per karą Amerika paskel
bė, kad. ji remia ir kovoja 
už tokią taiką, kuri grąžin
tų laisvę visoms tautoms, 
kurioms laisvė smurtu buvo 
atimta. To reikalavimo bet-

vo paaukotos Europos Ry
tų tautos. Tai pačiai “vil
čiai” buvo paaukota ir Ki
nija. Dėl Kinijos J. F. Dul
les aiškiai kaltina adminis
traciją, kad ji vedė klaidin
gą ir pražūtingą politiką. 
Jaltoje Kinijai buvo užkar
tos pažeminančios sąlygos 
duoti Rusijai koncesijas 
Mandžurijos gelžkeliuose ir 
uostuose, o po karo Ameri
ka siekė Kinijoj ne bolševi
kų pavojų pašalinti, bet tą 
pavojų įpiršti į visos Kini
jos vyriausybę. Rezultate 
gavosi, kad visa Kinija pa
teko į bolševizmo tinklą. 
Amerika įsitraukė į karą 
prieš Japoniją dėl Kinijos 
nepriklausomybės išlaiky
mo, bet po karo Kinija pa
teko i Maskvos rankas ir 
Amerikos pralietas kraujas 
ir laimėtas karas nedavė 
pergalės. Po Kinijos pra
laimėjimo teko ir Azijoj 
peržiūrėti Jaltos politiką, o 
Europoje tai buvo padaryta 
kiek anksčiau. J. F. Dulles 
savo knygoje sako, kad 
Amerika jau 1945 metų ru-

Begalinė šaknis 
(Mušk Root) auga ir 
Lietuvoje. Lietuvoj* 
jų vadina “begalinė," 
nes niekas nėra sura
dęs jos galo. 200 me
tų atgal Lietuvoje gy
dydavosi Begaline 
Šaknim nuo aziatiškos 
choleros, nuo visokių 
karščiavimų, drugių,Jis stovėjo prieš ją to-j

kini p kuri siioJčifii nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi-Kioje pozoje, KUl 1 aiSKiai|mui surakintų ir neveiklių sųnarių.
rodė, kad jis laukia, kada Begalinė gera nuo visokių nervų li- 

. .. .. .- . ... 1 gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kitigi, pagaliau, ji įseis, paliks vanoja begalinę ir nuo 'nuomario ir 
j j Įįiy be JO norolvnaiu Koralines ar-

—Sudie,—pasakė ii, nu
sisukdama į duris.

—Hm! O kas gi man už
mokės ūž darbą?—paklau
sė juokdamasis Finkelis.

—Ak, taip, — atsiminė 
Vanda ir padavė perkrikštui 
rublį, gautą už žiedą su tur
kiu.

Išėjusi į gatvę ji dar la
biau susigėdo, negu pirma,

la pasiskelbti “KoloisjjoJ
vie-

Cralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
tos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 

namus. Begalinės svaras $7.00. Už 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Broaduay 

South Boston 27. Mass.

NUO UŽSISEN’feJUSlŲ. ATVIRŲ

Skaudžių Žaizdų
IR ODOS UGŲ

Tie. kurie kenčia nuo SENŲ, AT
VIRŲ ir SKAUDŽIŲ ŽAIZDŲ, jie 
negali rainiai sėdėti ir naktimis 
miegoti, nes jų užsisenėjusios žais- 
dos niešti ir skauda. Kad pašalinti 
tų niežėjimą ir spaudėjimą seną.

gi nebuvo laikomasi. Kaii(|enb Londono keturių di 
“trys didieji” tarėsi susi
rinkti į Jaltą ir nustatyti 
pokarinio pasaulio valsty
bių sienas ir tų valstybių 
santykius, Amerikos prezi
dentas, prieš išvykdamas į 
Jaltą, išmetė Atlanto Carte- 
rį į šiukšlyną ir paskelbė, 
kad visas tas čarteris buvo 
tik vaikų žaislas, surašyti 
popiergaliuose pageidavi
mai, o ne rimtas valstybės 
vyrų nutarimas. Po tokio 
prezidento Roosevelto pa
reiškimo aišku buvo, kad 
Atlanto čarterio reikalavi
mai bus atidėti į šalį.

Prieš tai dar Gallupo vie
šosios nuomonės institutas 
“apklausinėjo’’ publiką dėl,
Atlanto Čarterio ir surado, 
kad virš. pusės amerikiečių 
nieko nėra girdėję apie tą 
dokumentą, o tie kurie ir 
yra apie jį girdėję, visai ne
žino, ką tas čarteris reiš
kia. . . .

Gallupo institutas paruo-

džiųjų konferencijoj, baigė 
“užgerinimo politiką,” bent 
kiek tai lietė Europą. • Bet 
Amerikos “tvirta’’ politika 
Europoje tikrai sutvirtėjo 
tik priėmus Marshallo planą 
ir vėliau sujungus Vakarų 
Europos tautas i Atlanto 
Paktą, o Azijoje tik dabar 
sulaukėme galutino persi
laužimo. kada Amerika nu
tarė priešintis pietinės Ko
rėjos užgrobimui.

Kelias nuo Jaltos, iki Ko
rėjos buvo nusivylimų ir sa
vęs apgaudinėjimų kelias. 
Jaltoje buvo padėtas pama 
tas trečiam pasauliniam ka
rui, o to karo besirenkan- 
tieji debesys dabar jau skel
biasi kan uolių griausmu 
Korėjos laukuose ir niekas 
nežino, kada kanuolių gar
sai pasigirs ir kitose pasau
lio dalyse.

Prieš Koreios įvykius J. 
F. Dulles sakė, kad “mes

šė dirvą Atlanto Čarterį iš- neturime nieko pranešti (no 
mesti pro langą be politinio1 message) pavergtoms tau- 
nuostolio rinkimuose, o Jai-Į toms. kad palaikius jų viltį 
ta galutinai tą čarterį palai- ir gyvą tikėjimą
dojo. prasme

nėra
«” sakė J. F. Dulles,

Atmetus Atlanto Čarterį “turėti garsesnį ir galinges- 
Amerikos užsienių politika nį ‘Amerikos Balsą,’ jei mes

bet jai dabar jau nebebuvo ' ggfo* 'gį** gySŠ 
gėda savo neturto. Ji jau 'ypatybės palengvina jūsų skaudėj!-
nebejautė, kad ji neturi š’vi&SVSį 
aukštos skrybėlės ir madno nudegimų. Jos taipgi pašalina nie- 
palaidinuko. Ėjo ji gatve,
spiaudė kraujais, ir kiek
vienas raudonas spiuvis kal
bėjo jai apie jos gyvenimą, 
negerą, sunkų .gyvenimą, 
apie tuos paniekinimus, ko
kius ji patyrė ir dar teks pa
tirti rvtoj, po savaitės, po 
metų—visą gyvenimą, lig 
pat mirties.

—O, kaip baisu!—su
šnibždėjo ji.—Kaip baisu,
Dieve mano!

Vis dėlto kitą diena ji 
jau buvo Renesanse ir šoko 
tenai. Ji dabar turėjo di
delę raudoną skrybėlę, nau
ją madną palaidinuką ir 
bronzinės spalvos kurpeles, 
ir vaišino ją vakarienei jau

žėjimų ligos vadinamos PSORIASIS, 
Taipgi pašalina perštėjimų ligos 
vadinamos ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiuvimų odos ir perplyšimų 
tarppirščių. Jos yra tinkamos var
toti nuo džiustančios ir soskilastaa 
odos. Jos yra geros gy
duolės nuo visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jums pagelbų nuo nu
vargusių, Perštamų ir 
niežiančių kojų. Legulo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., $1.25 ir 
$3.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite 
orderį j: (11-li

LEGULO. Dept. ».
4847 W. 14tb Rtrost. 

CICERO SS. ILL.

Musų tėvų krašto Lietu

vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos

nas pirklys, atvažiavęs išĮ vykdomas Vajus. Parcmki, 
Kazanės. tautieti, tad jos darbus!

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 dalų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėati 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
South Boston 27, Maso.

i t

stuo.ee
stuo.ee
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MARGAS

PILIEČIŲ DRAUGIJA NORĖJO NUVERSTI
NAUJOJ VIETOJ* W. YANUŠO NAMĄ

IR
PIKNIKAS

SIŪLO TYRINĖTI 
MĖSOS KAINŲ KILIMĄ

LANKĖSI DRAUGAS
J. BAKANAVIČIUS

South Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugija šj pirma
dieni persikėlė i savo nau
jas patalpas, prie Broad- 
way ir E St., buvusiame So. 
Bostono Savings Banko na
me, kuri L. P. Draugija nu
pirko pernai už $70,000. 
Per devynius mėnesius na
mas buvo remontuojamas ir 
pritaikomas klubo reika
lams. Viršutinieji namo 
aukštai ir dabar dar nėra 
atremontuoti, bet klubas ( 
jau persikėlė i erdvias ir 
jaukiai Įrengtas patalpas.

Persikėlimas i naują na
mą padarytas be triukšmo. 
Oficiališkas naujo namo 
atidarymas bus daromas vė
liau, praėjus vasaros karš
čiams.

P-lė Jurėnaitė Europoje

Didžiulis radio piknikas 
! bus rugpiučio 6 d. Maynar- 
jde, Yose’s pavilione. Pik
nike bus labai marga pro- 

i grama: dalyvauja jaunųjų 
' lietuvių bubnų ir trimitų 
'orkestras iš \Voreesterio su 

•’» vadove Julia Sinkevičiūte, 
“Miss

Praeitą ketvirtadienį,
j vai. popiet, 7-os ir E gatvių Į Naujosios Anglijos ___
susikirtime So. Bostone ivy- Lithuania” priešakyje; bus 
ko nelaimė. Sunkus: trobas j kaįiįų paroda; dainuos Ju- 
smarkiai atsidaužė i vieną ijaus Kazėno vedamas vyrų 
automobilį, automobilis ap- kvartetas; grieš Jono Dirve-
sisuko, užšoko ant šaligat 
vio ir trenkė į Wm. Vanušo 
namą. Namas liko šiek tiek 
apgadintas, o automobilio 
vairuotojas buvo sunkokai 
sužeistas ir nugabentas į li
goninę. Sunkusis trokas 
mažai tenukentėjo. Wm. 
Yanušas sako, kad namas 
gerokai apgadintas ir teks 
jį taisyti.

Lankėsi Petras Blažys

lio orkestras. Bus ir dova
nų dalijimas. Tarpe dova
nų yra televizijos aparatas, 
apmokama kelionė į Niaga
ra Falls ir daug kitų gerų 
dovanų.

Kaip kasmet piknikas ne
abejojamai sutrauks didelę 
minią žmonių, o pikniko or
ganizatoriai žada pasirū
pinti visokiais malonumais 

Į ir svečius neapvilti.

Bostoniškė mokytoja. Ire
na Jurėnaitė, SLA darbuo
toja, dabar lankosi Europo- h dabar ligonis nėra visai 
je su grupe mokytojų. Ji pasveikęs ir greit pavargs- 
keliauja per Angliją, Belgi- ta. Linkime greit pasveik- 
ją, Prancūziją, Šveicariją ir ti.
Italiją. ,

Praeitą savaitę musų Gabijos Choro 
įstaigoje lankėsi draugas Susirinkimas Penktadieni
Petras Blažys iš Wallpole,j ---------
Mass. Drg. Blažys nesenai šį penktadienį, liepos 28 
išėjo iš ligoninės, kur jis d., 7:30 vai. vakare Sanda- 
gydėsi 7 savaites ir turėjo ros svetainėje bus Gabijos 
pereiti sunkią operaciją po Choro narių susirinkimas, 
susižeidimo prie darbo. Dar Bus aptarta, kur šiais me-

L&nkėsi A. Valuckas

Šį antradienį musų re
dakcijoj lankėsi A. Valuc
kas, buvęs “Lietuvos Žinių” 
redaktorius, kuris dabar gy
vena Detroite. Svečias at
vyko į Naująją Angliją ato
stogų proga ir keta čia pa
būti kelias dienas.

Korėjos karas jau davė šj antradienį musų jstai 
progos nesąžiningiems pirk- goj lankėsi draugas J. Ba
liams pasipelninkauti ke- kanavičius iš Verdun’o, Ka

nadoje. Svečias yra Mont-liant be jokio pateisinimo 
prekių kainas. Seimelio at
stovas Mulligan sako, kad 
laikas padaryti tyrinėjimą,

realio Lietuvių Vytauto 
Klubo direktorius, j Naują
ją Angliją atvyko atostogų

kas kainas kelia ir kas iš proga ir sakė, kad šį ketvir- 
kainų kėlimo pelnosi, ypač,tadienį grįš namo. Svečias 
jis siūlo tyrinėti mėsos kai , paliko “Maiklui” rublinę ir
nų kėlimą.

Daugelis žmonių mano, 
kad tik griežta kainų kon
trolė gali sulaikyti pelna- 
gaudžių sauvaliavimus.

Bostoniikiai Gavo Premijas

užsakė laikraštį savo 
teliui V. Kiškiui.

pne-

PRAŠO DRAIVER1Ų 
MAŽIAU TRIUKŠMAUTI

tais Gabijos Choras turės 
savo išvažiavimą ir bus pa
sitarta dėl ateinančio sezo
no darbų. Nepoilgo jau

■ i - . r- -i- prasidės choro repeticijos.Jau Paskirtas Civiles
Apsaugos Direktorius Visi choristai ir norintie- 

prisidėti prie choro kvie
čiami atsilankyti į šį svarbųDe- l1-Gubernatorius P. A. 

ver paskyrė musu vabtijo,,susirinkj 
civiles apsaugos direktorių.
John F. Stokes. kurio ofisui ______
išlaikyti ir civiles apsaugos 
tarnautojams valstijos įz- p., ., 
das numato skirti 250.000j riKnlKas 
doleriu.

V/_l

LIETUVIŲ RADIO KORPORACIJOS METINIS

ir

I2V2” Motorola Televizijos 
Aparatas su Stalu ir lauko 

Antenna bus Leidžiamas 
Laimėjimui

8 gražios įžangos dovanos:

1— 50 galionų Stetson Fuel 
Oil (degamo aliejaus).

2— Pora Over-Globe vyriš
ki šventadieniai čevery- 
kai.

3— Fotografas Vernon Pho
to Studio, Jonas Černius 
iš VVorcesterio, padarys 
tuziną 8x10 dvdžio lai
mėtojo nuotraukas.

4— 5 dalykų moterų Kosme
tikos Setas.

5— O d i n i » Čemodanėlis
(veek end case) vertės 
$7.50.

6— 7-8—Trys Piniginės Do
vanos vertės Penkių Do
lerių.

Valdyba.

Sutraukė Minias

Melodijos Valandos pik
nikas praeitą sekmadienį 
sutraukė i Brocktono paro
dos patalpas milžinišką 

I žmonių minią, spėjama net 
daugiau, kaip pernai me- 

itais. Oras pasitaikė labai 
gera? piknikauti, tai svečiai 
linksminosi iki vėlumai.

Nesenai Clevelando lietu
viška parapija buvo paskel
busi konkursą bažnyčiai su
projektuoti. Dvi premijas 
laimėjo bostoniškiai archi
tektai: antrą T. Vizgirda ir 
trečią B. Galinis. Pirmą 
premiją gavo vienas Cleve
lando lietuvis inžinierius. 
Tai tur būt pirmas atsitiki
mas Amerikoje, kad lietu
viška parapija paveda lie
tuviams architektams baž
nyčios suprojektavimą.

—P.

Koncertų Deficitas

Per 22 metus Bostono 
muzikos mylėtojai vasaros 
metu turėjo progos klausyti 
gerų esplanados koncertų 
prie Charles upės. Bet da
bar koncertų deficitas pa
siekė 15,000 dolerių per 
metus ir kadangi pinigų 
nėra iš kur gauti nuosto
liams padengti, tai gal pra 
eito sekmadienio koncertas 
bus paskutinis esplanados 
koncertas Bostone. Jei sa
vanoriški aukotojai deficitą 
išlygintų, tai koncertai ne
bus nutraukti.

Motorinių vežimų regis
tratorius, Rudolf F. King, 
praneša visiems automobi
listams, kad jis gauna daug 
skundų dėl automobilių da
romo triukšmo ypač nakčia. 
Jis ragina automobilistus 
atsargiau leisti mašinos ra
gą į darbą nakčia, nes tas 
trukdo žmonių poilsį.

Apiplėšė Gazolino Stotį

Šį antradienį anksti rytą 
du plėšikai užpuolė gazoli
no stotį Roxburyje, prie 
Massachusetts Avė., ir atė
mė iš prižiūrėtojų $56. Plė
šikai beskubėdami neišplė
šė seifo, kuriame buvo keli 
šimtai dolerių.

RADIO PROGRAMOS
Lietuvių Radio Korp. ra

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

1— Worcesterio lietuvių 
drum corps armonistų or
kestrą.

2— Worcesterio drum 
corps trumpet trio.

3— Worcesterio drum 
corps choras.

4— —Drum corps daininin
kų trio.

5— Magdutės Pasaka.
Po programų! prašome 

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

Steponas M inkus

su

Jono Jurgučio
Registracijos

Vienos Dienos V akacija Visiem
įvyks

Nedelioj, Rugpiučio (Augusto) 6-tą 
VOSE’S POND, MAYNARDE

Gražiausioj Pikniku Vietoj Naujojoj Anglijoj

8 puikios laimėjimo 
dovanos:

1— Televizijos Aparatas
lauko antenna ir staleliu.

2— $300 vertės puikus I. J. 
Fox Kailinis Koutas.

3— Formica Top Breakfast 
Sėt (4 plasitka dengtos, 
kėdės ir stalas).

4— Apmokėta kelionė lėk
tuvu į Niagaros Krioklį 
ir atgal.

5— Pora Stalo Lempų ver
tės $75.

6— RCA nešiojamas Radio 
Aparatas.

7— Yankee Clipper Mahog-
any Elektriškas Laikro
dis.

8— Permaner.t Wave.

Puikus I. J. Fox Kailinis 
Koutas 1951 Mados

Kortelė

BALF’o piknike buvo at
rasta Jono Jurgučio svetim
taučių registracijos kortelė. 
Savininkas gali kortelę atsi
imti pas p. Vincą Montvilą, 
70 Bolton St., So. Bostone.

Iš Inžinierių Susirinkimo

Tyrinėja Upių Reguliavimą

Federalinė vandens ištek
lų komisija atvyko iš Wa- 

shingtono į Naująją Angli
ją patikrinti, ar negalima 
Naujosios Anglijos upių re
guliavimą sujungti su elek 
tos gamyba iš vandens pa
jėgos. Jei komisijos prane
šimas bus prielankus. Nau
jojoj Anglijoj ketama įkur
ti federalinė elektros ištai
ga, kaip Tennessee 
Authority, ir iždo 
finansuoti pigios 
gamybą.

šeštadieni, liepos 15 d. 
inžinierių . ir architektų 
draugijos susirinkime archi
tektas T. Vizgirda padarė 
pranešimą apie didelės Ii 
goninės statymą. Architek
tas Vizgirda dirba prie tos 
ligoninės planavimo. Ligo 
ninę statys Mass. valstija 
prie Worcesterio.

Linkėjimai ii N. Carolina

Brooklynietis d r a u g a f 
Pianas Vaitukaitis atsiuntė 
“Keleiviui” geriausių linkė
jimų iš Franklino miesto, 
North Carolina, kur jis jfra- 
žioj gamtoj leidžia atosto
gas.

tų jauniklių žyg-
JONO DIRVELIO Orkestrą—“vvonderful time” laukia I darbius. Policija įtaria, 
visus Maynarde, Vose’s Pond, Rugpiučio (Augusto) Ikad jauni žmonės dalyvavo 
6-tą Lietuvių Radio Korp. MINKŲ vedamam Piknike.
Atvažiuokit visi—praleisim dieną draugiškai ir linksmai.

Linksmas, įvairus programas, puikios dovanos, smagi

Užsidaro Nemažai
Mokyklų dėl Parapijų

Parapijinių mokyklų kū
rimasis privertė visą eilę 
Bostono miesto mokyklų 
užsidaryti, nes jos nebeturi 
mokinių. Taip praneša ma
joras J. Hynes. Šias dienas 
miestas uždarė dar dvi mo
kyklas ir jų namus pardavė 
karo veteranams. Miestas 
jau pardavė 40 mokyklų 
namų dėl parapijinių mo
kyklų atsiradimo šalia tų 
mokyklų.

PIRKĖJAI PADEDA
PELNAGAUDŽIAMS

DIDELIS BARO ES ĄS
Parsiduoda 2 šeimynų namas ir 

storas už $5,500. {nešti mažai, 
$2,000 ar $1,500. Prie štoro yra 6 
kambariai su atatinkamu šildymu. 
Galima tuoj užimti arba išrenda- 
voti. Store yra visi impruvmentai 
vertės daugiau, kaip $2,000. Namas 
geroj vietoj, prie kampo, galima da
ryti gerą biznį. Parsiduoda už mor- 
gičių. Kreiptis tuojau pas savinin
kę: W. Yanus, 224 E St., So. Boston, 
Mass. (33)

IEŠKAU MAŽOS FARMOS
Noriu nuo 10 -iki 15 akrų 

farmos vištų ukiui, netoli mies
to, bet kuriame šteite. gali būt 
su trobesiais ar be. Galiu pirk
ti vienas arba ant pusės su kitu. 
Rašykit šiuo adresu: J. J., 636 
Broadvay, So. Boston, Mass.

(31)

Išnuomojamas Kambarys
Išnuomojamas kambarys su bal

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

PARSIDUODA PIGIAI
Maža vištų farma greitai parsi

duoda, priežastį sužinosite ant vie
tos. Žemės apie 314 akrų, žemė visa 
lygi ir gera, visi augmenys auga 
gerai, žemė pagal kelią. Vietinis 
miestelis netoli nuo iarmos; stuba 
4 kambarių ir maudynė, visa apšil
doma; 18 mylių nuo Bostono. Vis
kas labai paranku. Kam reikalinga 
klauskite: Joseph Yanusas. 3 Evan- 
dale Terrace, Dorchesttr, Mass. Tel. 
GE 6-7595. (31)

Jokių prekių trukumo da
bar nėra ir maisto trukumo 
visai nebus. Bet visa eilė 
pirkėjų skubina pirkti kas 
jiems reikalinga ir kas vi
sai nėra reikalinga, kad pa- 

ValleyĮskui “nepritruktų.’” Ypač 
lėšomis graibstomas cukrus, nailo- 

elektros nas, kava ir kitokie produk 
tai. >

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadvray, South Boston

VIENINTELIS SUTAUPŲ 

Turtas per $35,000,000
BANKAS SOUTH BOSTONE 

Šutau pos per $31,000,000

PRANEŠIMAS

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)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

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

sų krautuvėj visokių mašinų iS- 
randavojimui, kaip tai Floor San-' 
ders, Wail Paper Removers, Boat 
Sanders ir kitų. Taipgi turime vi-l 
šokių pentų, variusių, sienoms po-i 
pierių, piumbing, elektros reikme-l 
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės.

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

628 E. Bmadway, So. Boatona
Tel. SO 8-4148

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GIt 2-3881

DR. D. PILKA
.. Ofiso Valandos: aaa S IU S 

ir aaa 7 (U S

546 BR0ADWAY
BO. BOSTON. MASS.

| Telefonas: SOUth Boston 1SSO

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

J
Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE * INSUBANCB

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bot. S7 ORIOLE STREBT

WeM Rot bary. Mot*.
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijoa ' 

X-RAY Aparatų
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.
---------- --------- 1

DR. G. L. K1LL0RY
18 T re mont SL, Kimba! Building 
.... Kambarys 205

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

SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 
IR NERVŲ LIGŲ

Daro Kraujo Patikrinimų Sastaokal
VALANDOS:

Nuo 9 iki 6 kasdien. 
Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

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

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141

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

visoj eilėj ginkluotų pl^Si- 
mų.

Tyrinėja Du Roxbury
Jaunikliu dėl Pleiimų

Policija pagavo du .Rox- 
i būry 16 metų berniokus
• kartu su vienu 26 metų vy-
• ru vogtame kare ir dabai 
' tyrinėja

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS, BONDSUS IR 
KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

Paimkit Nuomon Safe Deposit Boxą, Tik $6 ir Taksai

niekada nemokėjome mažiau, 
kaip 2,/i% už indėliu*

Geriausias ir plačiausias 
lietuviškai angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite šj A. I/alio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.
Neįrištas $12. įrištas $11. 

Gaunamas pas:
DR. D. PILKA 

546 East Broadvay 
So. Boston 27, Mass.

Lietuviška Aptieka
Savinfaikas H. CABIT

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

EDWARD C. CARROLL
KANDIDATAS J CITY COUNCIL 

WARD 7 
Rugsėjo 12—1950

Buvęs Senatorius 1932—1938
PRAŠO UI Jf BALSUOTI RUGSBJO 12, 1950




