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MOLOTOVAS TARIASI SU 
KINŲ KOMUNISTAIS

Numatom* Formozos Invazija, Kinų Įstojimas 
Korėjos Karan ir Sabotažas Japonijoj

Sovietų Rusijos vice
premjeras Molotovas šian
dien kursto naują ugnį To
limuose Rytuose. Žinios sa
ko, kad jau kelios savaitės 
kaip jisai yra išvažiavęs 
Kinijon ir tariasi tenai su 
kinų komunistų lyderiais 
dėl įsiveržimo Formozon. 
Formozą yra didelė sala 
tarp Kinijos ir Japonijos. 
Dabar tenai yra susispietu
si Kinijos nacionalistų val
džia su generolu Čiankai- 
šeku priešaky, šita valdžia 
turi savo atstovybę ir Jung
tinėse Tautose, kai tuo tar
pu Kinijos komunistų Jung
tinės Tautos neįsiledižia. 
Taigi Maskvai labai rupi 
užimti Formozą ir išnaikin
ti tenai nacionalistus.

Sakoma, kad tuo tikslu 
Molotovas ir tariasi su kinų 
komunistų erštais. Tuose 
pasitarimuose dalyvaująs 
Kinijos komunistų vadas 
Mao Tze-tung ir Japonijos 
komunistų partijos sekreto
rius Kijuši Tokuda, kuris 
laikomas Japoriijos “Stali- 
nu. i

Šin smalavirių sąmokslan 
įeina trys planai:

1. Formozos invazija.
2. Įstojimas Kinijos į 

Korėjos karą.
3. Organizavimas japo

nų komunistų sabotažo 
prieš amerikiečių karo įren 
gimus Japonijoj.

Maskva nori Ameriką 
kaip galima daugiau nu
varginti ir išeikvoti kuo 
daugiausia jos spėkų. To
dėl Kinijos įstojimas Korė
jos karan, ypač kai dabar 
amerikiečiai pradėjo tenai 
atsigriebti, butų didelė 
Maskvai pagalba. Taip pat 
ir plačiai organizuotas sa
botažas prieš Amerikos ka 
ro įrengimus Japonijoj. Bet 
ar Kinijos komunistai pa
jėgtų užimti Formozą, tai 
didelis klausimas.

“The New York Times” 
korespondentas Crane pra
neša iš Formozos, kad Ki
nijos nacionalistai tenai yra 
geriau įsitvirtinę, negu 
Amerikos spaudai ir visuo
menei išrodo. Nacionalis
tai turi tenai daugiau kaip 
750,000 ginkluotų vyrų. Iš 
to skaičiaus, 580,000 karei
vių sudaro sausžemio armi
ją, 45,000 jurininkų suda
ro laivyną ir 25,000 lakūnų 
yra aviacijoj. Sausžemio 
armija apginkluota Ameri
kos tankais, kanuolėmis ir 
kitais ginklais. Salos pa
kraščiai aplinkui esą labai 
gerai fortifikuoti, o iš vi
daus sala esanti japonų su
stiprinta kai jie tikėjosi 
amerikiečių invazijos 1945 
metais. Maisto saloje esą 
užtektinai. Sala gerai su 
tvarkyta, kai tuo tarpu ko

munistų valdomas Kinijos 
didžemis vra suardytas ir 
žmonės badauja. Taigi, jei
gu Kinijos komunistai kė
sintųsi šitą salą pulti, tai 
Čiankaišekas tikisi visus 
juos nuskandinti, o paskui 
išsikelti ir, su demokratinių 
valstybių pagalba, užimti 
visą Kiniją.

Maskva Jau
Meilinasi Iranui

Visai netikėtai Maskva 
pakeitė savo nusistatymą 
Irano atžvilgiu. Dar nese
nai ji siuntinėjo Teheranui 
grasinančias notas, kam 
rane sėdi Amerikos karo 
)atarėjai ir kam Irano or- 
aiviai skraido Rusijos pa

sieniu, o dabar, visai neti
kėtai, ji padarė “labai drau
gišką pasiūlymą” Iranui su
daryti prekybos sutartį su 
Sovietais.

Nors Irano vyriausybė 
nenori Maskvos antagoni- 
zuoti, vis dėlto ji davė Sta- 
ino agentams suprasti, kad 

siūloma jų prekybos sutar
tis negalės duoti pageidau 
jamų vaisių, iki Rusija ne- 
paliuosuos pagrobtų pasie
ny Irano kareivių ir iki ne 
sugražins Iranui $21,000,- 
000 aukso, kuris nuo karo 
laikomas Maskvos bankuo
se.

Nebraskoj Drebėjo Žemė

Pereitą savaitę Nebras- 
kos valstijos vidury buvo 
jaučiamas žemės drebėji
mas. Nelaimių nebuvo.

MAUKAS GRIŽO

Rusijos atstovas Jungtinėse 
Tautose, Jokūbas Malikas, 
baigi boikotą ir pirmininkau
ja saugumo tarybos posė
džiams. Kiti delegatai sako, 
kad jis ne tiek pirmininkas-

FRONTO VAIZDAS TRAUKIANTIS

Traukdamiesi amerikiečiai iš už tvorą, namą ir ravą atsišaudo nuo priešą.

Korėjoj Prasidėjo Baisiai 
Atkaklus ir Kruvini Mūšiai

JANKIAI NUGRŪDO PRIEŠĄ 
12 MYLIŲ ATGAL

Apsupti Komunistai Žudosi, kad Nepatektų 
Amerikiečių Nelaisvėn

\N orima Įtraukti
Ir Jugoslaviją

Trumanas pereitą savaitę 
I paprašė kongresą paskirti 
dar $82,000,000 “tarptauti
nei informacijai” ir “ap- 
švietai,” kuri yra skleidžia
ma per “Voįce of .Ameri-

Šios savaitės pradžioje 
amerikiečiai Korėjoj susi
laukė daugiau spėkų ir pra 
dėjo eiti kontratakomis. 
Komunistai atkakliai prie
šinasi. Jie taip sufanati
zuoti, kad amerikiečių ap
supti ir nematydami išei
ties, nepasiduoda nelaisvėn,

„ ,....................x bet žudosi. Todėl kova su
ica. Dalis pinigų is tos su-tokiais žv6rimis sunki ir 
mos numatoma ir Jugosla- arnerjjęįečių ofensyva eina

KIEK MAISTAS Visa Korėja Jau ALGŲ IR KAINŲ 
PABRANGO PaverstaGriuvėsiais

įvijai. Esą, jugoslavai no
rėtų atsiųsti Amerikon 85 
saviškius, kad susipažintų

Washingtono statistikos 
biuras skelbia, kad nuo lie-i 
pos 15 dienos maisto ir ki
tų reikmenų kainos pakilu
sios apie 3 procentus. Bet 
šita “statistika” neparodo 
tikro veido, nes į pragyve- 
nimo reikmenis ji skaito 
tokius' dalykas, kaip drus 
ka, javai ir daržovės, ku
rios vasaros metu visada at
pinga. Tuo tarpu kiauši
niai, mėsa, kurios darbinin
kai daugiausia suvalgo, pa
kilo ne 3, bet apie 30 nuo
šimčių. Kai kurios mėsos 
pašoko net po 20 centų sva
rui. Kiaušiniai taip pat pa
brango apie 20 centų tuzi
nui.

“The New York Times” 
korespondentas praneša, 
kad nuolat bombarduoja
ma iš oro, nuo vandens ir 
nuo žemės, Korėja per 6 
savaites jau paversta gnu 
yggiaig, Knmtmiatinėj Šiau
rės Korėjoj pramonės ir su
sisiekimo cenfFhs sunaikino 
Amerikos skraidomieji su- 
per-fortai, gi Pietų Korėjoj 
abidvi kariuomenių pusės, 
kai joms tenka trauktis, vis į

Karas Tęsis
Penkiolika Metų?

Pats prezidentas Truma
nas pasakė kongrese, kad 
covai su plėšriuoju Rusijos 
imperializmu reikia ruoštis 
eilei metų. Ir bendrai Wa- 
shingtone vyrauja nuomo
nė, kad iš Korėjos karo ga
li kilti visa eilė panašių 
konfliktų, kurie gali užsitę
sti 15 metų, jei ne ilgiau.

BRIDGES UŽDARYTAS 
KALĖJIMAN

palengva. Vis dėlto per 
dvi dienas jankiai nugrūdo 
priešą apie 12 mylių atgal.

Kai šis “Keleivio” nume
ris eina spaudon, tai radi- 

Kongresas vis dar negaliĮ“^“-- ~ jas praneša, kad komunis-
susitarti dėl algų ir kamų|n0 vaIdžia aki> kad šituo

KONTROLE?0 mus,iš,ke santvark(a- °mes galėtume nusiųsti 15 
.. amerikiečių Jugoslavijon J

kontrolės įstatymo. Tru-1 budu Jugoslaviją butų ga- 
mano pasiūlytas planas L įma įtraukti į kovą prieš 
“ekonominei mobihzaąjai komunizmą.
buvo jau kaip ir uzgirtas, g* kongrc9e pasireiškė 
bet žemesnieji kongreso n»- ODOzicįia šitokiam
™ JMS tikit,

doj . nes nimanas bu kad ye Jugoslavijos geng-
vo priešingas algų tr kainų Lteriai su^ g

įšaldymui. Jis nenori tok d& jtuoti
dalyti pnes rinkimus. nes komunHizm,r _ k i a u s i a 
darbininkai gali supykti, o kongresmoas Rooney.

ką sprogdina ir degina, kad jų balsai rinkimuose daug
priešui nieko neliktų.

$34fi00fi00fi00!
Jungtinių Valstybių se

natas pereitą savaitę užgy- 
rė $34,236,932,228 visiems 
valstybėms reikalams per 
šiuos metus. Tai yra di- 
džiausis biudžetas Ameri
kos istorijoj. Tai reiškia 
po $$225 kiekvienai galvai, 
skaitant visus 150,000,000 
Amerikos gyventojus: vy 
rus, moteris, senus ir vai 
kus.

DAR $1,155,930,000
KORĖJOS REIKALAMS

San Francisco teismas 
įsakė uždaryti komunistą 
Harry Bridges kalėjiman, 
kaip “pavojingą šalies sau
gumui žmogų.” Bridges 
yra nuteistas deportuoti, 
bet, kaip ir visi Maskvos 
pakalikai, ginasi. Tuo tar
pu iis buvo išleistas iš ka- 
’ėjimo po $25,000 kaucija. 
Teismas dabar tą kauciją 
atmetė ir liepė jurininkų 
unijos lyderį uždaryti sau- 
gion vieton.

STINGA DARBININKŲ

LAWRENCE, Mass.— 
Audimo fabrikai čia dirba 
trim pakaitom, gamindami 
audinius civilei rinkai, bet 
neužilgo Čia tikimasi dide
lių užsakymų armijai ir to-

švėna Jisai attinka užšal- R Submarino. 
dyti algas ir kainas tiktai Araeriko, P.kra^iuo«-? 
po rinkimų. Bet visuome
nės spaudžiamas kongresas

Prezidentas Trumanas 
pareikalavo, kad kongresas 
paskirtų dar $1,155,930,000 
Korėjos bėdoms lopyti. Iš 
tos sumos $950,000,000 esą 
reikalingi padidintai oriai 
vių gamybai. Prieš Korė
jos karą orlaivių statybai 
buvo numatyta tiktai $646,- 
000,000 suma.

Nuo to laiko, kai prasi
dėjo Korėjos karas, Trumą 
nas pareikalavo jau $15,- 
642,906,000 nepaprastoms 
išlaidoms.

NUTARĖ IŠTIRTI
KOMUNISTŲ VEIKLĄ

Massachusetts legislatu- 
ros senatas pereitą savaitę

nori viską užšaldyti tuojau. 
Todėl Trumano planas 
“ekonominei mobilizacijai” 
buvo palaidotas ir dabar 
kongresas stengiasi sukon
struoti tokį ekonominės mo
bilizacijos planą, kad butų 
pilna kontrolė ir algoms, ir 
kainoms.

Kinų Komunistai
Pulsią Tibetą
--------- ,

Kinijos komunistų gen. 
Liu Po-šeng pereitą subatą 
pasakė, kad Kinijos “rau
donoji armija” tuojau pul
sianti Tibetą. Tas esą rei
kalinga dviem tikslais, bū
tent:

1. Išvyti iš Tibeto kalnų 
“veržliąją Amerikos impe
rializmo įtaką.”

2. Sustiprinti Kinijos ap
saugos liniją iš Vakarų pu
sės.

Gali būt, kad tuo tikslu 
Maskvos komisarai dabar 
yra nuvykę Kinijon, kur 
jie veda slaptus pasitari
mus su tenaitiniais komu
nistų lyderiais.

Chuliganai Ardo Mokykla*

Vėlesniais laikais vis 
daugiau gaunama žinių, 
kad Amerikos pakraščiuose 
pasirodo kažin keno sub- 
marinos. Pereitą savaitę 
Kanados karo laivynas ga
vo pranešimą, kad kažin 
kokia nardomoji laivė ma
tėsi iškilui iš po vandens 
Nova Scotia pakrašty. Ka
nados laivyno viršininkai 
yra įsitikinę, kad tai Sovie
tų Rusijos žvalgybos sub- 
marina.

ja, kiek verda košę, nieluoja, j dėl numatoma patyrusių
kaltina ir prasimano. [darbininkų stoka,

priėm bilių komunistų veik-| SALEM, Mass.—Suchuli- 
lai ištirti. Žemesnieji rūmai ganėję vaikėzai čia pradėjo 
buvo jau pirmiau šitą bilių ardyti mokyklas. High- 
priėmę, bet senatas padarė schoolėj išdaužė 86 langus, 
kai kurių pakeitimų ir bilių išvertė duris, nuostolių pri- 
sugražipo rūmams atgal, darė už $3,000. Viena pra
šią savaitę biliua busiąs pri- din ė mokykla taipgi apar- 
imtas galutinai ' 'dyta. i 1

KAREIVIO DRAUGAS

Kareiviai atsivežė iš Ameri
kos mažą šuniuką ir dabar 
visa kuopa tą mažą šuniuką 
paskelbė savo įnamiu. Ka
reivis fronte neša šuniuką 
įdėjęs į šalmą.

tai sutraukė didelių spėkų 
ir laikinai amerikiečių 
ofensyvą sulaikė. Ties fron
to viduriu priešui pavyko 
net persikelti per upę ame
rikiečių pusėn. Mūsiškių 
buvo nugiststyta jiems to 
neleisti. Bet komunistai su
traukė daugybę rusiškų tan
kų ir tie tankai pradėjo 
smarkiai šaudyti per upę iš 
kanuolių, uždengdami nuo 
amerikiečių visą upę savo 
ugnimi. Po šitokia apsau
ga priešo pulkai persikėlė 
per upę į mūsiškių pusę ir, 
sakoma, sudarė rimtą pavo
jų amerikiečių fronto vidu
riui. Tuo pačiu laiku ki
tos komunistų gaujos, rusų 
karininkų vadovaujamos, 
apsupo aplink amerikiečių 
sparną ir užėjo iš užpaka
lio. Čia įvyko baisiai kru
vina kova, kuri vis dėlto 
pasibaigė amerikiečių per
gale. Komunistų gaujos 
čia buvo išnaikintos ir ame
rikiečiai nuėjo dar toliau 
pirmyn.

Washingtonas tačiau įspė
ja, kad amerikiečių kontr
atakos šią savaitę nėra di
džioji ofensyva, kuriai ruo
šiamasi vėliau. Šią savai
tę suduotas priešui smūgis 
esąs tik laikina strategija, 
kad sudaužyti priešo ruo
šiamąjį puolimą. -

ŽYDAI SIŪLO J. T.
MEDICINOS PAGALBĄ

Izraelio užsienio reikalų 
ministeris Mauša Šaret pa
siūlė Jungtinėms Tautoms 
medicinos pagalbą Korėjoj.

Dviejų Bilionų Dolerių
Slėptuvė nuo A-Bombų

New Yorko majoras siū
lo įrengti po žeme slėptuvę, 
kur žmonės galėtų pasislėp
ti nuo atominių bombų, jei 
priešas pradėtų tą miestą 
bombarduoti. Slėptuvės 
įrengimas kainuotų apie 
$2,000,000,000. Taikos me
tu tą požemį galima butų 
paversti garažu automobi- 

įliams. ,

I
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IŠNIEKINIMO DIENOS

Okupantas Pats Save Giria

Šių metų liepos 21 d. su
ėjo 10 metų, kai Sovietų 
Rusija įvykdė savo senai 
planuotą sumanymą užgrob
ti Baltijos kraštus. Oku
pantas ir tų kraštų plėšikas 
atšventė savo laimėjimo, 
dienas pats save ir savo 
tvarką begirdamas, štai lie
pos 21 d. ‘“Izvestijos” pa
skyrė Baltijos kraštams tris 
ketvirtadalius savo vietos. 
Vedamajame kalbama apie 
tai, kad lietuvių, latvių ir 
estų tautos ilgus metus sva 
jojusios apie laisvę ir nepri
klausomybę. Tos tautos bu
vusios išnaudojamos savos 
ir svetimų kraštų buržuazi
jos. Kokia nepriklausomy
bės laikais buvusi tų kraštų 
padėtis, laikraštis remiasi, 
šiais Lenino žodžiais:

“Šie mažieji kraštai ant sa
vo kailio patyrė Antantos le
tenas. Jie žino ką reiškia, 
kai anglų, francuzų ir ameri
konų kapitalistai šneka: ‘Mes 
garantuojame jums nepri
klausomybę,’ kas praktiškai 
reiškia, ‘mes superkame vi
sus jūsų turtus ir išteklius ir 
laikome jus pačius nevalioje.
Be to, mes su jumis elgia
mės, kaip akiplėšiškas kari
ninkas, atvykęs svetimą kra
štą valdyti, spekuliuoti ir nė 
su kuom nesiskaityti’.”

1 <X1 jj) asivzv
apie Baltijos kraštus rašęs 
pats Leninas.

Dabar, po dešimties bol
ševikinės okupacijos metų, 
po negirdėto teroro, NKVD 
siautėjimo, po žvėriško trė
mimo į Sibirą, nežmoniško 
okupuotų Baltijos kraštų iš
naudojimo, tie Lenino žo
džiai atrodo lyg ir pagyri 
mas kapitalistiniams išnau
dotojams. Kiekvienas bal- 
tietis, patyręs ant savo kai
lio bolševikiškąją tvarką, 
mielu noru grįžtų į Lenino 
vaizduojamą “kabalą,” į 
anų laikų Baltijos kraštų 
nepriklausomybės laikus. 
Vakarų kapitalistai, teisy
bė, musų turtus supirkdavo, 
sumokėdavo už juos gyvą 
pinigą ir per tą laiką joks 
estas, lietuvis ar latvis į Si
birą nebuvo išvežtas ir te
nai be jokios kaltės numa
rintas ar šiaip* nužudytas.

Toliau, tas sovietinio re
žimo geltonlapis rašo apie 
tai, ką Baltijos kraštai lai
mėjo :

“Sovietinė tvarka davė Balti
jos tautoms tikrą laisvę, nepri
klausomybę ir sudarė ūkinės ir 
kultūrinės pažangos galimybę. 
1940 metais tos tautos išsilais
vino iš čmperializmo jungo, jos 
vieningai pareiškė savo valią 
įsijungti į sovietinių tautų šei
mą. Tuose kraštuose dabar 
yra pramonė. Istoriniai pasi
keitimai įvyko žemės ūky. Lai
mingai ir linksmai gyvena So
vietinio Pabaltijo tautos. So
vietinė armija, genialiojo kar
vedžio draugo Stalino vadovau
jama, išvalė sovietinę žemę nuo 
priešų visiems laikams. Minė
dami sovietinės tvarkos dešimt
metį. Baltijos dirbantieji žiuri 
į Maskvą. Jie siunčia vadui ir 
mokytojui Stalinui, partijai ir 
valdžiai karštos meilės ir dė
kingumo žodžius už laisvąjį jr 
laimingąjį gyvenimą.

Joks išprotėjėlis, paliegė
lis ir maniakas tikrai nesu
galvos tokių šalto melo pa
sigyrimų, kokius sugalvoja 
savęs pateisinimui Maskvos 
parazitai.

Laikrašty išspausdinti

jos respublikoms sveikini- 
Inimai—kiekvienai respubli
kai po du. Sveikinimai vie
nodo dydžio, tų pačių nuo
bodžių, išpustų frazių ir to 
paties turinio.

Kad skaitytojas įtikėtų 
visam aukščiau skelbtam 
melui, trijų respublikų mi- 
nisteriai pirmininkai kiek 
vienas vienodo dydžio ir to
kio pat turinio straipsnyje 
patvirtina Maskvos aukšty 
bių melu persisunkusią ple- 
palynę. Lietuvos M. Ged
vilas rašo straipsnį “Nuo 
Laimėjimo iki Laimėjimo, 
Latvijos V. Lacis—“Latvių 
Tautos Laimė” ir Estijos A. 
Veimer—“Naujas Pražydo 
Gyvenimas.”

Iš M- Gedvilos pasigyri
mų tenka atžymėti šį dau
giau nei pasigyrimą:

“Lietuviai ūkininkai, pa
matę nepaprastus kolchozi
nės tvarkos laimėjimus so
vietinėse respublikose, patys 
pradėjo jungtis į žemės ūkio 
arteles. 1950 .metais birželio 
mėnesį respublikoje buvo 6,- 
549 kolchozai, apjungę 76 
procentus ūkių.”

Vilniuje, Rygoje ir Talli- 
ne vyko Aukščiausiųjų Ta
rybų iškilmingi posėdžiai. 
Visuose Stalinas renkamas 
garbės pirmininku, “tautų 
vadui” ir jo sėbrams ovaci
jos.

Po visų pasigyrimų ir me
lo visokiuose pavidaluose, 
pats laimėtojas—Maskva 
negalėjo gi apsikiaulinti. Iš
tikimiesiems šliužams reikė
jo gi atsidėkoti, tad tame 
pat “Izvestijų” numery pra
dėta spausdinti ordenais ir 
medaliais apdovanotų as
menų sąrašai. Pradėta, bet 
nebaigta: ištikimų šliužų 
daug, o ordenai mažai te- 
kaštuoja; kita vertus, orde- 
nus apmoka tauta, tad ko
dėl gi jų nedalinti! Lietu
voj atžymėtųjų skaičiuje 
yra Kapralov, Piotr Mi- 
chailovič, Lietuvos saugu
mo ministeris. Be reikalo 
nieks ordenų neduoda.

SS. BOSTON

AMBRIKIEMV BOMURIS DE »A PO PRIEŠO AH6AVDYMO

Kas Savaite

apkabas liepsnos po to, kai priedo lėktuvas 
Vaizdas nutrauktas

Pavergtųjų Laiškai
“Genialijam Vadui

Jei Maskvos biurokratai 
čiaudo, o Baltijos valstybių 
tokie pat “činauninkai” 
jiems “į sveikatą” atsako, 
toks žaidimas platesnėms 
masėms nedaro įspūdžio 
Bolševikiškieji visuomenės 
nuomonės falsifikuotojai tą 
labai gerai žino ir todėl 
Baltijos tautų išniekinimo 
dienoje buvo sugalvoti Bal
tijos darbininkų, kolchozi 
ninku, mokslininkų ir kitų 
sluoksnių laiškai pačiam 
tėvui ir mokytojui.”

“Izvestijos” (liepos 22 
d.)) tuos laiškus atspausdi
no. Latviai tą laišką įvar
dino “Didžiajam Sovietų 
tautos vadui, draugui Sta
linui, nuo latvių tautos”; 
lietuviai kiek kuklesni: 

draugui Josifui Visartano- 
vičiui Stalinui nuo lietuvių 
tautos,” gi estai paprasčiau 
ir tiesiau parašė: “Didžia 
jam Stalinui nuo estų tau
tos.” Laiškai parašyti pa 
gal tą patį kurpalį, vienoks 
dydis, plotis ir turinys. Lie
tuvių laiškas pamargintas 
eilėraščiais. Kiek čia nu
sižeminimo, tuščių pagyri 
mų bolševikų tvarkai, šliau
žiojimų prieš balvonus, tie
siog gaila tų, kuriems teko 

lankai

priimti viso krašto dirban
čiųjų susirinkimuose.

Lietuvių laiške yra šios 
įsidėmėtinos vietos:

“Apie 100,000 lietuvių tau
tos sūnų ir dukterų dalyvavo 
Tėvynės kare ir buvo atžy
mėti Sovietų ordenaįs ir mer 
daliais. . . .”

O apie tai, kad tie 
viai buvo 
zuoti ir kad tūkstančiai jųjj 
žuvo kovose ties Berlynu, 
apie tas savo žaizdas “tau
ta” neprisimena. Arba:

“Jus [Stalinas] grąžinote 
Lietuvai Vilnių ir Klaipėdą, 
sujungėte lietuviškas žemes į 
vieną lietuvišką sovietinę 
valstybę. . . .”

O apie tai, kad tas pats 
Stalinas vięnšališkai sulau
žė 1920 metų liepos 12 d. 
sutartį ir sauvališkai pasi
savino tąja suartimi Lietu
vai pripažintas žemes ir 
apie tai, kad rusai prisijun
gė Mažąją Lietuvą, lietuvių 
“tauta” nedrįsta žodžio tar
ti. Ta pačia proga Balti; 
jos respublikose buvo ren
kami parašai Stockholmo 
memorandumui — apgau
lingai taikai propaguoti 
Latviai savo laiške Stalinui 
nepamiršo įspirti ameriko
nams ir anglams:

“Mes nesibijome ameriko
niškųjų ir angliškųjų impe
rialistų provokacijų. Latvių 
tauta aiškiu balsu išdidžiai 
pareiškia: Latvių žemė—so
vietų žemė, latvių padangės 
—sovietų padangės.” ‘ ' 4

Mes visi gerai žinome, 
kad Baltijos tautos, jei tai 
nuo jų priklausytų, 
jokius balvonus nešliąužio- 
tų. Visa kas jų vardu pa
rašyta vra liūdnų šliužų 
darbas, pagal Maskvos įsa 
kymą.

tie

Darbininkai Budi*
D«<ko Partija

Labor Paity nacionalinis
vykdomasis komitetas po 
save posėdžio liepos 26 d.

tokį pareiškimą:
“Naujas įkalinimas cechų 

ir vengrų socialistų, kuris 
įvyko paskutiniu laiku Ry
tų Europoje, yra kriminali
nis nusikaltimas prieš inter
nacionalinį darbininkų ju
dėjimą.”

Mes įspėjame galinguo
sius,” sako tas pareiškimas, 
“kad Vakaru darbininkai 
stebi juos. Laisvės dvasia 
negali būti sunaikinta Rytų 
Europoje, kada ten bus at
statyta laisvė engėjai bus 
nubausti už savo kriminali
nius nusikaltimus.”

Toliau pareiškime duoda
mos sekančios detalės:

Laike paskutinių kelių 
savaičių komunistų ofensy- 
va prieš Rytų Europos dar
bininkus pasiekė kulminaci
nį tašką savo pasiutime. 
Žiaurus darbo įstatymai ir 
profesinių sąjungų teisiu

Mala
Maskvos atstovas Jokū

bas Malikas, kurs per 7 mė
nesius boikotavo Jungtinių 
Tautų organizaciją, dabar 
grįžo į tą organizaciją ir 
pradėjo malti propagandos 
malime rusiškus melus. Pa
gal tą maliką, Korėjos karą 
sukurstė “Amerikos valdan
tieji sluoksniai” ir Wall 
stryčio milionieriai.

Taip paprastai Malikas 
“išaiškino” Korėjos karo 
pradžią, o kitą dieną tas 
pats Malikas sakė, kad Ko
rėjoj eina tik pilietinis ka
ras ir jei pasaulis nori tai
kos, kaip Rusija jos nori, 
tai reikia palikti korėjiečius 
vienus, tegu jie persilupa ir 
kurie bus stipresni, tie ir 
laimės, o pasaulis turės tai
ką. . . .

Labai lengvai Maskva 
Duok jai 

Korėją, turėsi taiką, o jei 
neduosi, tai busi “Wall 
stryčio milionierius” ir ka-

lymas,” kuris prasidėjo pas
kutini mėnesį, palietė uni 
jnų darbininkų judėjimą. .,„įy taik“ 
Komunistų partijos polit- 
biuras kaltina profesines są
jungas už lėtą produkciją ir 
už netesingą poziciją už-i;;Yuret^to>' 
imtą Imk komunistų parti-j w
jos. Darbininkų unijoms 
metamas sabotažninkų ir iš 
davystės kaltinimas.

Tokie kaltinimai yra aiš
kus įvadas į radikališką 
profesinių sąjungų pertvar
kymą, kad galutinai paver
tus unijas į komunistų par
tijos botagą, kuris plaktų 
kiekvieną darbininką, ver
čiant jį į disciplinuotą “sta- 
chanovietį,” išspaudžiant 
galimai daugiau darbininko 
jėgų komunistų diktatūros 
labui.

Toks yra paskutinis Dar
bo Partijos pareiškimas dėl 
naujų darbininkų unijų ir 
socialistų persekiojimų Ry
tų Europoje. Bolševikiški 
budeliai, smurtu valdydami 
pavergtas tautas ir dėda
miesi “darbininkų valdžia,” 

panaikinimas iššaukė nėra-J yra šlykščiausieji darbinin- 
{mumus ir pasipriešinimus!kų neprieteliai ir išnaudoto- 
fabrikuose. liai. Prie to Darbo Partijos

Komunistiniai žiaurumai 
Rytų Europoje privertė so
cialistus vesti darbininkus į 
pasipriešinimą prieš darbį- 
siskų engėjus. Cechoslova- 
kijoj ir Vengrijoj nauja 
areštų banga prasidėjo, 

prieš Lygu Mirties Sprendimui
Vojtech Dundr, senas 

profesinių sąjungų veikėjas 
su 55 metų stažu darbinin
kų judėjime, ilgametis ce
chų socialdemokratų parti
jos generalinis sekretorius,

pareiškimo, kuris išreiškia

Kyšis Diktatoriui
Amerikos senatas nutarė 

pridėti prie Marshallo pla
no lėšų 100 milionų dolerių 
paskolai duoti Ispanijos 
diktatoriui gen. Frankui. 
Toki geradėjystė padaryta 
“geografiniais sumetimais,” 
kad buk tai Ispanija bu
sianti labai svarbi strategi
nė pozicija galimame kare. 
Bet ar tik dėlto?

Už davimą paramos kru
vinajam Ispanijos diktato
riui senai jau šūkauja Ame
rikos kardinolai ir katalikų 
bažnyčios diriguojamos or
ganizacijos. Atrodo, kad 
senatas daugiau atsižvelgė 
į amerikoniškus dievobai
mingojo diktatoriaus fran
tus, kaip į tikrą reikalą ir

jos ir Vakarų Europos kraš
tams ginkluoti.

x
11 Komunistų

Amerikos komunistų par
tijos vadų byla pasistūmėjo 
dar vieną žingsnį pirmyn. 
Apeliacijos teismas patvir
tino prisiekusiųjų teisino 
sprendimą ir teisėjo Medi
na paskirtą komunistų va
dams bausmę, nuo 3 iki 5 
metų kalėjimo, už rengimą 
sąmokslo nuversti konstitu
cinę šalies vyriausybę. Tei
smas pasisakė ir už Smith 
akto teisėtumą. Tą aktą 
komunistų partija savo lai
ku aukštai garbino ir rei
kalavo ji pritaikinti “troc- 
kistams” ii- fašistams.

Dabar komunistų vadai 
dar šauksis aukščiausiojo 
teismo ir tik po to teismo 
pasisakymo jie gal turės ei
ti į kalėjimą.

Ir po apeliacijos rūmų 
pasisakymo mes galime tik 
tiek pasakyti: laimingi bu
tų demokratai, socialistai, 
katalikai ir liberalai, jei jie 
turėtų tokius teismus ir to
kį teisingumą bolševikų val
domuose kraštuose!

x
Bimbos Nieks Nematė!

Praeitą trečiadienį bolše
vikai New Yorke suruošė 
“taikos’’ demonstraciją, ne
gavę iš policijos leidimo tą 
daryti. Komunistai visvien 
demonstravo ir buvo Dolici- 
jos išvaikyti. Pora tūkstan
čių rėksnių parėkavo Union 
aikštėje, o publika šalygat- 
viuose pasižiurėjo spektak
lio, kaip policininkai tąsėsi 
su demonstruojančiais mas- 
kvinės “taikos” agentais.

Bet tame tąsymosi spek
takly niekas iš stebėtojų 
lietuvių nematė garsiojo 
Antano Bimbos su jo dar

todėl numetė Ispanijos dik- Sai'se^ni11 cizoriku. Jau kas
tatoriui riebų kaulą iš mo
kesčių mokėtojų kišenės.

Europoj šita “paskola’ 
Ispanijos diktatūrai bus di

viso pasaulio socialistų Pėdelė propaganda prieš 
sipiktinimą, jungiamės ir Ameriką. jį padės įtikinti
mes Lietuvos socialdemo
kratai, išsimėtę dabar po vi
są pasaulį. Mes. protestuo-

kai kuriuos Europos žmo
nes, kad Amerika glosto 
Hitlerio ir Mussolinio išdė-

jame prieš darbininkų^ zu- jjus jr kartu nesitiki atlai- 
dymus, kalinimus ir nezmo- kyti Europą iki Pirenėjų 
nišką, išnaudojimą Lietuvo- kainų, bet mano vėliau ją 
je. Mes protestuojame pnes Ispanijos “išvaduoti.” 
musų tautos nakinimą ir zu- Amerikos vyriausybė šito-

SVEIKINAM VgNVAMH
Vokietijoje jau pasirodė darbų kalėjimu—tas lygu 

Mažosios Lietuvos lietu- mirties sprendimui 71 metų 
viams skirtas laikraštis amžiaus žmogui.

dymą tremiant galybę žmo
nių lėtai ir žiauriai mirčiai 
į Sibiro vergų stovyklas. 
Atsiskaitymo valanda ateis.

A. Zamžickas
Londone, Anglijoj.

“Keleivis.” Laikraštis ski
riamas ne vien Vokietijoje, 
bet plačiame pasaulyje gy
venantiems Mažosios Lietu
vos lietuviams, Klaipėdos ir 
Tilžės kraštų išeiviams. Se
niau “Keleivis” eidavo iš

Zdenek Peska, kitas so
cialdemokratų partijos va
dovas, cechų rezistencijos 
vadas prieš Hitlerį nuteistas 
25 metams sunkiųjų darbų | 
kalėjimo

Vengrijoje virš 500 so-
Klaipėdos ir turėjo platų cialdemokratų partijos na- 

--------- ”■ ’ ’ 'rių, jų tarpe daug vadovau
jančių asmenų, yra slaptai 
įkalinti be teismo. Tokie

skaitytojų ratą. Redakcijos 
vedamajame straipsny “Ke
leivis” rašo:
“. . . jis tarnaus savo kesi- 
tui ir prūsų lietuviui kartu 
ir visai lietuvių tautai. Ne
užmestomis akimis' eisime 
savo keliu, bet sekame tai. 
kas darosi aplinkui mus ir 
dėl musų. Reikalui esant, 

tarsime žodį tiems, kurie kalba 
apie mus neteisybę ir mus 
niekina.”

Laikraštį redaguoja A. 
Lymantas. Laikraščio ad

žinomi asmenys, nusipelnę 
darbininkų judėjime, kaip 
Auna Kethly, Ferenc Sze- 
der, socialdemokratų parti
jos sekretorius, Ferenc Ta
ksės, buvęs pramonės mini- 

Oedoen Kishazi, se- 
profesinių sąjungų va- 
išvardytieji yra tik 

maža dalelė naujai pražu
vusių, kurie atsidūrė saugu
mo policijos naguose.

skaityti, klausyti
resas: “Keleivis,” (20-a) 
Hannover-Stoeken, Garbse- I Naujas Vri/maa

M Sovietų aukštybių Balti-jir pritarti; mat, jie travo nėr Landstr. 7, Germany. | Vėliausias Vengrijoj “va

PATEKO NELAISVĖN

kas, bet Bimba, rodos, tu
rėjo nueiti ir savo taikųjį 
peiliuką parodyti pasauliui, 
bet jo nebuvo. Nežinia, ar 
Bimbos cizorikas dabar at
buko, ar jo dūšia nusileido 
į kulnis, kad jis neišėjo pa
demonstruoti už Korėjos 
pavergimą ir Maskvos im
perijos ribų praplėtimą?

kiai “paskolai” nepritaria 
ir gal dar ir kongresas ap
sižiūrės ir ją išbrauks.

x
Anglija Ginkluojasi

Anglijos vyriausybė pra
nešė Amerikai, kad ji yra 
pasiryžusi ginklavimosi rei
kalams per artimiausius tris 
pavojingus metus išleisti 
3,400,000,000 svarų sterlin
gų, arba virš trijų bilionų 
dolerių kasmet Anglijos 
vyriausybė sako, kad su to 
mis išlaidomis Anglija gin
klavimosi reikalui išleis 
10% metinių krašto paja
mų, arba maždaug tiek, 
kiek ir Amerika dabar yra 
pasiryžusi išleisti krašto gy
nimo reikalams.

Anglijos vyriausybė dar 
pastebi, kad dėka priversti
nam kariškam jaunimo ap 
kiminui Anglija turi virs 
miliono- jaunų vyrų paruoš
tų karo tarnybai. Todėl vy 
rų paruošimo žvilgsniu An
glija yra padariusi viską, 
kad galėtų gintis.

Papildomai skiriami pi
nigai bus leidžiami Angli-

SIULO KONTROLĘ

Prekybos sekretorias, Ckufcs 
Sawyer, liudija kongrese apie 
■"tinę reikalą įvesti 
kontrolę, kad ttvengas 
cijaa ir kainę kiHno.

Pavergęs Lietuvą priešas 
nesigaili nieko jai naikinti, 
Ar, Tu, lietuvi, pagailėsi 
aukos ir neparemsi ALT 
vykdomo Vajaus jai išlala, 
vinti?

L
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Kas Girdėt Chicagoje ATSIVftRC PO DRBBftJIMO Lewiston, Me., Padangėje
Laikrodis Jaa Įtaisytos ,tės Giedrės, Laimutės, Ru-

Chicagos lietuviu žv juJtelės ? tt’. Taigi’ Li«' 
• J? •iZllVlK * ’ ituva ke«čia už supagonėji-

gio parapijos bažnyčios J
bokšte didžiulis laikrodis sui v * i » i •u«» laiaiuuus bu Kas nesupranta, kad Lie-
frfertįaU* ketunose boks, tuva nemažiau kentėtų, jei 

J,a“ visi be išimties niiotų
5i*I!vaS>c ?ut<M’>a^s y^' garsiausių šventųjų vardus? 
pų skambinimas. Abu įtai
symai atsiėjo $8,000. Baž
nyčioj parapijonams buvo 
išdalyti konvertai su įsaky
mu juos grąžinti su aukomis 
minėtų pagerinimų biloms1
padengti. Konvertai ėmė, ... , . .
grįžti su dolerinėmis, pen- m',!r vienuoliams bei vie- 
kinėmis, dešimkėmis ir ^. nuolems pasakoją kad tik 

per maldas pasaulis tegali

Kas Išgelbės?

Parapijonai gavo sužino
ti, kad pasaulį išgelbės mal
dos. Sako, .dabar po vie-

X“‘ nuolynus važinėją misionie- €ru£ *

tokiomis sumomis. Galimas 
daiktas, kad reikalaujama 
suma su kaupu bus surink
ta.

Jei lietuvių tautos vado
vybė paskirtų tokią kvotą 
lietuvių tautai gelbėti iš 
Maskvos vergijos, tremtyje 
likusiems šelpti ir kultūri
niams reikalams, tai kunigų 
ir parapijonų pasipiktini
mui nebūtų galo. Tokiems 
reikalams iš parapijonų būt 
sunku išgauti ir 80 dolerių. 
Parapijų Karnivalai

Kaip pavyksta Chicagos 
lietuvių tarpe parapijiniai 
karnivalai? Štai pavyzdys: 
Marąuette Parko lietuvių 
parapijos lapelis “Nativity 
Parish News” liepos 30 d. 
laidoje praneša apie tos pa
rapijos rengto kamivalo pa
sėkas. Pajamų buvę $o,- 
574.27, gryno pelno Ūko 
$5,050.36. Tame pat lape
lyje randame tokį praneši
mą:

“Mokyklos žemės ištaisymas 
kainavo $5,912.81. Automobi
listams dabar yra patogiausia 
vieta automobiliams pasistaty
ti. Prašome visų automobilis
tų už tuos patogumus truputį 
daugiau bažnyčioj paaukoti, 
kad šiek tiek -išlaidos sumažėtų 
parapijai. Visi žinote, kad nu
važiavus į miestų su įvairiais 
reikalais reikia už automobi- 
liaus pasistatymų užmokėti. 
Taigi neužmirškite ir bažnyčiai 
už automobiliaus pasistatymą 
truputį paaukoti, kuomet kuni
gai kolektuoja.”

Tai va kokios sumos su
dedamos ir kokiems reika
lams išleidžiamos, kuni
gams vadovaujant
Dėlko Lietuva Kenčia

Iš senų, dievobaimingų 
parapijonų teko girdėti aiš
kinimą dėlko dabar Lietuva 
taip kenčia. Tą aiškinimą 
jie paremia tuo, ką patyrė 
iš naujai atvykstančių lietu
vių. O jie patyrė tą, kad 
naujųjų lietuvių vaikai pa
vadinti ne krikščioniškais, o 
senovės lietuvių pagoniš
kais vardais. Tų lietuvių 
vaikai vis Vytautai, Gedi-

K*Wenrfjoj, prie CaKpetria. beve jaučiamas stiprm že- 
■ms drsbf jianr Pa drebėiimo trmr i—,;i— Hunlv&usi 
pailgam plyšiais. Drebėjimas bevo tiek stiprės, kad nu
traukė telefoeo sosisiekiatą ir daugelis langų išbyrėjo.

būti išgelbėtas. Jei ne, tai 
kils toks karas, nuo kurio 
išsigelbėjimo niekam nebu
sią. Visiems busią kaput 
Savo keliu vienuoliai ir vie
nuolės tą paslaptį perduo
da parapijonams.
, Kad esame baisaus karo 
prieaušryje, tai galima pri
leisti. Bet maldos nuo jo 
tiek išgelbės, kiek vėjo švil
pimas tvorose ar kaminuo
se. Prie pasaulio išgelbė
jimo gali prisidėti laisvųjų 
tautų bendro fronto sudary
mas. Bet prie to neveda 
nei misionieriai, nei vysku
pai, nei pats popiežius.
Piknikas Vienuolyno 
Patvoryje

Liepos 30 d. šv. Kazimie
ro vienuolyno sodo patvory
je ant gatvės ivvko to vie* 
nuolyno naudai rengtas pik
nikas. Toje vietoje nėra nė 
vieno pavėsingo medžio.
Lengva įsivaizdinti, koks 
buvo “good time’’ kepinau- Į akademija atliko per pasta- 
čioje saulėje. Laimei, tą ruosius metus lietuvių tau- 
dieną saulė dažnokai pasi-’^į gelbėti? 
slėpdavo už debesų. Na, o Tiems priekaištams pa
čia pat už tvoros vienuoly-, neigti niekas nei žodžio ne- 
no sodas, pilnas medžių,'galėjo pasakyti, 
kur labai patogu piknikau-Į

Bet vienuolyno sodas Nesusikalbama Lietuviškai 
uždarytas piknikui ir jo 
naudai rengiamam. Pikni
kas tebuvo visai menkas.
Pikniko metu netikėtai iš
girsta skambinant po dūšių.
Sužinota, kad šv. Kryžiaus 
ligoninėj mirė kun. P. La
pelis. ' _________ _

Bet piknikierių tarpe P^'Įgafcė nemokanti lietuviškai, 
sitaike žmonių, su kūnais Buvo papragyta leisti kaibė. 
buvo galima įsileisti i ryn‘Įti 8U kuo nors lietuviškai, 
tą pasikalbėjimą. Tokių bu- pQ atsakyta, kad
relyje buvo pakeltas kbusi- nieko nėra kas ,ietu.
mas apie naudą iš sv. Kazį- vgkai ka]ba^
miero vienuolyno, jo veda
mos akademijos ir naujai 
statomų tos akademijos rū
mų reikalingumą.

Greitai atsirado tai įstai
gai pritariančių. Girdi, to
ji akademija jau daug pri
sidėjusi prie pakėlimo lietu
vių vardo. Toje akademi
joje bendrieji mokslai esą 
neprasčiau pastatyti, negu 
bet kurioj panašioj Chica-

akademijoje esąs .aukštai
pastatytas muzikos ir teat
ralas menas. Girdi, akade
mijos orkestrą ne sykį esan
ti laimėjusi kontestuose pir
mas dovanas. O teatralių 
parengimų atvykstąs ir Chi
cagos majoras pamatyti.

Tokioms nuomonėms ne
truko oponentų. Buvo pa
tarta prisiminti, kiek tas 
viskas lietuviams atsieina? 
Kiek tas viskas prisideda 
lietuvybei palaikyti? Kieki 
Čia toikinm^a tikybinis auk-į 
Įėjimas prisidėjo prie krikš
čioniškų darbų išplėtimo 
lietuvių tarpe? Ką tas vie
nuolynas ir jo vedamoji

minai, Mindaugiai, mergai gos mokykloj. Be to toje

LENGVAS BUDAS .. .
IŠM ŪKTI ANGLIŠKAI

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

KAINA K CENTAI

KELEIVIS
So. Boston 27, Mass.

—Čia yra visai paprastas 
reikalas. Lietuviškųjų or
ganizacijų susirinkimuose, 
kada vyksta valdomųjų or
ganų rinkimai, labai yra 
sunku su kandidatais, nes 
veik niekas nenori užimti 
kokios nors vadovaujamos 
vietos organizacijoje, turint 
omenyje visų įtemptą darbą 
prie staklių fabrike. Tačiau 
bolševikuojantieji kaip tik 
turi įsakymą lysti į vadovau 
jančias vietas, nežiūrint pa
sitaikančių kliūčių. Taip

pradėjo briautis į pažangią
sias organizacijas ir steng
tis užimti vadovaujančias 
vietas, kas jiems kai kur

x . pasisekė, nes šios partijoseio metais Lewisto« jsirtei-
®v’ Haltrauiiejaua Drau-^ j, f junginiai hipnai fi- 

gija. Savo įstatuose <» jra- „aaeuojmm bolševikinių or- 
se straipsni, kad kiekvienas ganizaeijų. Taip atsitiko ir 
draugijos narys įpareigoja- su Uwistono DLK Gedimi. 
mas bent yieruą kartą me- D„ugija N(„ toje 
tuose eiti išpažinties, o kas |(jraugįjOje bolševikuojančių

.to nepildo, negali būti drau- buvo tik jabai mažas pro. buvo atsitikę ir su musų Ge-
gijos nanu. Ir ne vien tik centas, tačiau vadovybė dimino draugija, 
įstojant, bet ir esantieji na- pertjo j j rankas ,r 
nat turėjo pildyti ^ straipe-ant tautiniai socialistinio 
įų nes buvo atsitikimų, kad j „ d 0 suorganizuota
?J™.U?l,?s^b"’0.S??*,,nt*idraugija, nešiodama istori- 

nes Lietuvos didvyrio Gedi
mino vardą, pradėjo nuslys
ti nuo savo tikrojo pagrin
do ir pradėjo linkti į Lietu
vos priešų pusę. Tačiau lai
ku tos pavojingos machina-

Apie D. L. K. God 
Draugiją; Truputis 

Istorijėlės

Pirmaisiais šio šimtme-

asmenys, kurie neatliko ve
lykinės išpažinties, nežiū
rint to, kad tuo laiku nuola
tinio lietuviškai kalbančio 
kunigo čia nebuvo, čia kar
tą metuose atvykdavo kuni
gas specialiai iš Bostono.

Esant tokiai padėčiai, lai
svesnių pažiūrų žmonės, ne- 

BALF nariai, kaip seni,'galėdami dalyvauti jau pa- 
taip ir jauni. Tikimasi su-minėtoje draugijoje, nutarė 
šliaukti svečių ir iš kaimynė'steigti kitą draugiją, tvar- 
aių apielinkių. Ryžto nor-' kantis tokiais pat pagrin- 
voodiečiams užteks savus ir'dais, tik išmetus iš įstatų 
svečius sutikti, palinksmin-straipsnį, pagal kurį buvo 
ti. Be to bus turtingas bu
fetas su valgiais ir gėrimais.
Tad įsidėmėtina rugsėjo 10 
d. Nonvoode.

K. Šimėnas.

Liepos 27 d. viena mote
ris silpnai kalbanti angliš
kai telefonu kreipėsi į šv. 
Kryžiaus ligoninę, kazimie- 
riečių vedamą, su klausimu 
apie vieną ligonę. Iš ligo
ninės atsiliepė angliškai. 
Lietuviškai kalbinama, pa

NORWOOD, MASS.

BROOKLYN, N. Y.

LSS 19 Kp. Susirinkimas

Po vasaros atostogų 
Brooklyno LSS 19 kuopa 
vėl pradeda veiklą. Rug- 
piučio 11 d. (penktadienį) 
7:30 vai. vakaro, Atletų 
Klubo patalpose, 168 Mar- 
ey Avė., įvyks 19-tos kuo
pos visuotinas susirinkimas. 
Visi nariai kviečiami būti
nai atsilankyti. Kviečiami 
maloniai taip pat ir kuopos 
prieteliai ir prijaučiantieji 
atsilankyti.

Sekretorius.

Sambūrio Šviesa Piknikas

Norvvood lietuviai suspė- 
ne tik savo kolonijoje 

įvairius pobūvius ir minėji
mus atlikti, bet visokiomis 
progomis susiorganizuoja ir 
busais nurieda aplankyti ki
tas kolonijas į koncertus, 
teatrus ir piknikus. Kelio
nės būna nenuobodžios, jo
se skamba gražios sutarti
nės. Viskas vyksta ačiū ge
riems, veikliems organiza
toriams, o jų čia netrūksta. 
Pažymėtini Jurgis Versiac
kas, Vincas Kudirka, Juo
zas Versiackas, pp. Tvas- 
kienė, Adomaitienė, Vasi
liauskienė, Pazniokaitė ir 
daugelis kitu.Dabar vietinis BALF 22 
skyrius rugsėjo 10 d. pla 
nuoja gražiose Norwoodo 
apielinkėse, Finish Athletie 
Parke, Fisher St, surengti 
pikniką. Jis tikrai pasiseks, 
nes visi su entuziazmu re
mia, kad ir nebūdami

ja

cijos buvo pastebėtos tau
riųjų tos organizacijos na
rių ir spėta laiku užbėgti 
galimiems pavojingiems jos 
vadovų žygiams už akių. 
Tai įvyko šį pavasarį, kai 
buvo pavaryta prokomunis
tinė vadovybė ir išrinkta 
nauja vadovybė iš garbin
gų ir tautos reikalams pa
sišventusių asmenų.

—Kas tamstą paskatino 
leisti išstatyti savo kandida
tūrą į tos draugijos prezi
dento postą?

—Būdamas tos draugijos 
nariu, atydžiai tėmijau jos 
veiklą. Pastaraisiais laikais 
pastebėjau, kad kelias, ku
riuo pasuko buvusieji musų 
draugijos vadovai, aiškiai 
prieštarauja musų įstatų 
dvasiai ir musų dabar bol
ševikų žudomai tėvynei Lie
tuvai, todėl aiškiai apsi
sprendžiau, kad tai pavo
jingai akcijai reikia pastoti 
kelią.

—Kokia tamstos nuomo- 
apie toje draugijoje

briaunamasi į žmogaus są 
žinės reikalus ir griaunama 
sąžinės laisvės pagrindai.
Taip gimė Levristone DLK 
Gedimino Draugija, kuri 
sau tikslu pasistatė tėvynės! Išrinkus DLK Gedimino 
meilės ir savišalpos reika-lDraugijos pirmininku seną 
h». , [lietuvybės veteraną Stasį

Tenka pažymėti, kad jaulEismontą, nutariau atsi
FILIC P. fwl 1TTJ1 lA/ll Ir iro, nti noq jį joj lfttlioio

Organizacijos Geras 
Vardas Išgelbėtas

11*’T

New Yorke - Brooklyne 
veikiantis sambūrio Šviesa 
skyrius rugsėjo 2 d., šešta
dienį, Great Neck, L. I.,
Kasmočiaus parke rengia 
lietuviško jaunimo geguži
nę su linksma vasariškai 
jaunatviškos nuotaikos pro
grama, šokiais ir žaidimais.
Žavingame Long Island pa
jūryje jaukiam Kasmočiaus 
parke tinkamiausia vieta 
susiburti ir pasilinksminti.
Iš Brooklyno į Great Necką 
vyksime autobusais 1 vai. 
po pietų.

Sambūris įsikūrė tremty
je Vokietijoje akademinio 
jaunimo sambūrio šviesa 
vardu. Su emigracija sam
būris paplito po visą pasau
lį, prisitaikydamas naujom 
sąlygom ir dabartiniu metu 
apjungia visus akademinio, 
aukštesnio mokslo arba to
lygaus išsilavinimo lietu
vius be pasaulėžiūrinių nu
sistatymų skirtume, tačiau 
tautiškai demokratiškos 
dvasios.

šis piknikas su programa 
bus pirmas iš tremties atvy
kusių ir čia skaitlingame 
skyriuje susiorganizavusiu 
lietuvių akademiką jauni
mo pasirodymas. Todėl čia -
bus proga ne tik linksmai 1 tvje su jais kulturinį bei 
laiką praleisti, bet ir susi- tautinį darbą net ir išeivi- 
pažinti su sambūriu, gu jau- joje. 
nais lietuvių akademikais ir šviesletis.

Draugijai, šv. Beltraraie-[klausimėliais, liečiančiais jo 
jaus Draugija taip pat tu-(atstovaujamos organizaci 
rėjo išbraukti iš savo įstatų * - —»•-»— «
straipsnį, kuris pagundė Ge
dimino draugiją.

DLK Gedimino Draugija 
buvo įsteigta ant tvirto tau
tinio pagrindo ir ji taip iš
silaikė iki pirmojo karo po
kario laikų. Joje vyravo ir 
dabar vyrauja socialdemo
kratinės orientacijos žmo
nės, bet pokario metais Ru
sijoje įsigalėjus bolševiz
mui, jo bacilos persimetė ir 
per okeaną, todėl to plauko 
žmonių atsirado ir Ameri
kos lietuvių tarpe.

Kadangi kuniginės orga
nizacijos sąmoningai nesky
rė socialisų nuo komunistų 
ir viešai skelbė, kad kas 
neina bažnyčion yra bolše
vikas, tai tas praktikuojan
čius katalikus aiškiai nusta
tė lygiai prieš komunistus, 
lygiai ir prieš pačius socia
listus, ko pasėkoje susidarė 
tik dvi srovės—einą bažny
čion ir neiną. Toks akyplė- 
šiškas kuniginių organizaci
jų apšaukimas laisvai ma
nančių žmonių komunistais, 
pastaruosius privertė pasi
daryti kunigijos priešais, 
nežiūrint to, kad nemaža 
dalis nuosaikiųjų socialistų 
nebuvo religijos priešais, 
bet buvo daugiau ar ma
žiau nusistatę prieš kunigų 
gobšumą ir jų perdidelį no
rą kištis į politinius reika
lus, nieko bendro neturin
čius su tikruoju kunigo pa
šaukimu.

jos reikalus. Pirmininkas 
Eismontas mielai sutiko at
sakyti į jam patiektą vieną 
kitą klausimėli.

—Kokios nuotaikos orga
nizacijoje, tamstai perėmus 
jos vadovavimą?

Turiu pasidžiaugti, kad 
jos yra kuo puikiausios. 
Dauguma narių pajuto mo
ralinį palengvėjimą, nes 
anksčiau turėtas vardas 
moraliai juos slėgė ir kėlė 
pagrįstą nerimą, kai aiškiai 
priešbolševikiniai nusista
čiusius tos draugijos narius, 
dėl narių apsileidimo leidus 
draugijai vadovauti komu
nistiniams elementams, bu
vo pradėta žiūrėti kaip į 
kruvinojo komunizmo pase
kėjus vien todėl, kad jie bu
vo tos draugijos nariai. 
Dabar tos neteisingos nuo
monės pradėjo atslūgti.

—Kodėl toje draugijoje 
esant didelei daugumai 
žmonių aiškiai nusistačiusių 
priešbolševikiniai, tos drau-

ne
esančius ir bendrai Lewis- 
tono-Aubumo bolševikuo- 
jančius lietuvius?

—Aš juos čia visus pa
žįstu jau nuo pat jų atsira
dimo. Jie yra, palyginti, 
geri žmonės, tačiau tenka 
pripažinti, kad jie labai blo
gai orientuojasi bolševizmo 
pažinimo klausime. Visas 
jų žinių bagažas yra mask* 
vinės propagandos “Lais
vė” su savo melo mašina. 
Ir jie jai tiki, nors jau di
dokas jų procentas pradeda 
suprasti ir atpažinti tikrąjį 
bolševikų veidą. Reikia ti
kėti, kad laikas juos visus 
išgydys nuo tos pavojingos 
ligos ir jie vėl bus geri savo 
tautos vaikai ir šios valsty
bės piliečiai, nes lietuviai iš 
prigimties yra geri žmonės.

—Kokie tamstos planai 
ateičiai?

—Aš nepagailėsiu savo 
visų jėgų, kad DLK Gedi
mino Draugijai butų vėl at
kovotas jai tinkamas var
das garbingų Amerikos lie
tuvių organizacijų tarpe, 
kurių Šukiai yra: Laisvė 
musų senajai tėvynei Lietu
vai ir sutriuškinimas pasau
lio gėdos, kruvinojo komu
nizmo! Tai mano troški
mai ir siekiai.

Aš neabejoju, kad gerb. 
S. Eismontas, pilnas energi
jos ir gilios tėvynės meilės 
kupinas, pasieks savo tiks
lo, DLK Gedimino Draugi-

gijos vadovavimas ilgus me-'ja atgaus gerą vardą ir bus 
tus buvo patikėtas proko- naudinga visiems lietu- 
munistiniai nusistačiusiems viams. Tame kilniame dar- 
žmonėms, kurie yra uolus be tenka tik palinkėti ge- 
“Laisvės” skaitytojai ir pla- riausio pasisekimo, 
tinto jai? Vaitnori*.

LAIKAS UŽSISAKYTI

Komunbtuo jautieji
jribriMHM Vaši vykiu

pasinaudodami U proga, 
komunistuojantieji, dabar 
vadinamieji “bhnbiaiai,” 
įeitiTN dirbti.atei:

Keleivio" Kalendorių 1951 Metame
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, patarimu, 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”
27,

«



KELEIVIS, SO. BOSTON

Darbininkai Nuvertė 
Karalių

partija nutarė paaukoti Le
opoldą ir susitarė su socia
listais ir liberalais dėl jo 
pa varymo nuo sosto. Mi
nisterių pirmininkas, valo
nas Jean Duvieusart, ėmėsi

Belgų Leopoldą. K«r.l..vo 10 Dienų; Generalini. Strm- ^rPi"‘"ka!'ti..tarP 
Li; D-:__ ,__________________________________ karaliaus ir iki rugpiucio 1rugpiucio

d. ryto išgavo iš karaliaus 
sutikimą pasitraukti. Rug
pjūčio pirmoji buvo skirta 
diena “žygiui j Briuselį,”

Liepos 22 d. Belgijos ka- vaikyti su žandarais. Liege

kas Privertė Atsistatydinti; Pergalės Manifestacijos 
"Gedulo Vėliavos”; Karalius Norėjo Pilieti-ir

nio Karo, Bet Neatsirado Savanorių Mirti 
Vi Jo Sostą

ralius Leopoldas grįžo iš 
“karališkų atostogų” Švei
carijoj, kur jis gyveno pe> 
penkis metus. Leopoldas 
grįžo parlamento daugu-į 
mos pakviestas užimti sos
tą. Rugpiucio 1 d. tas pats

'karalius Leopoldas paskel- 
Įbe savo pavaldiniams, kad 
jis pasitraukia nuo sosto ir 

| perleidžia karališkasias sa
vo teises 19 metų sunui 
Baudoin’ui.

priemiestyje žandarai, be
vaikydami demonstrantus, 
nušovė tris socialistus ir 
septynius sužeidė. Pralie
tas kraujas buvo aliejus į 
ugnį ir po visą prancūzišką
ją Belgiją darbininkai pra
dėjo telktis daryti “žygį į 
Briuselį.” Iš visų pramo
nės centru. Mons, Charle- 
roi, Liege ir kitų vietų dar
bininkai telkėsi tūkstančiais 
vykti į sostinę ir prie kara

Kas įvyko per tas 10 die- liauš palociaus pareikšti sa- 
nų, kad karalius Leopoldas vo pasipiktinimą dėl darbi- 

' turėjo pasitraukti nuo sos- ninku žudymo ir prieš patį 
to? įvyko tas, kad kara- karalių. Vyriausybė buvo 
liaus pavaldiniai nedvipras- įsakiusi žandarams ir ka
ndai pareiškė, kad. jie ne-riuomenei sulaikyti žygiuo- 
nori Leopoldo karaliaus ir jančius į sostinę darbin'-n 
tą savo pažiūrą pareiškė kus, todėl darbininkai nusi 
streikais, demonstracijomis statė, jei reikės, su ginklais 
ir butų pareiškę šautuvais, prasiveržti pro žandarų už- 
jei karalius nebūtų “susi- tvaras. Socialistų partijos—Au du-di-du, Maik! • —Šito, Maike, tai aš ne-

—Tėas, turbut, norėjai žinau. pratęs.
pasakyti “How do you do?”j —Tėvas daug ko nežinai, i Karalius Leopoldas grižo'?!ep<J 30 d; PareiskėJ “Jei 

—O ar aš ne taip paša- Bet aš galiu tėvui paaiškin-'—i_ « (Šiandien nebus susitarta dėl

i pirmininkas, Max Buset,
• oa j _ __ :xi,x .

prieš griežtą socialistų ir Ii- . ., . .f , • •• T. •- karaliaus pasitraukimo, ry-beralų opoziciją. Jis grizo . . , . . ’ y,
. x j-j , -i * toj turėsime pilietini karą.pnes didelę prancuziskosios T. • • . . * T

—Gali būt, vaike. Mat,,' _Kalbų. tėve, pasaulyje Belgijos gyventojų daugu-lmente^Arthur  ̂GeiHv^dė' 
senam žmogui sunku tą an- vra tūkstančiai. Aišku, kad mos norą. Karalius grižo- ; ’ A • v y’

'ŠkiktHež^ r kH° n\-Š Ba,lfli°kT^en1 pąrtii°\<kr^ion;v7ekti"derŽnSanų’į"Zd
aos, žmogus suki nezuvj . Fnt=mgai, teve, tas kalbų demokratų) pakviestas, o ta: v- i - - - - -
kaip reikia, ale išeina Ki; gausumas j<aįp jr paro- partija parlamente vos turi n*’ sa e a^’ 
taip, ir dac oi. Bloga, kad j jo ^a(j žmonės gyveno ii- keturių balsų daugumą.
ant svieto nėra vienos kai-įg^ amžius atskiromis gru- Prieš kelis mėnesius įvyks- 

įpėmis, toli vieni nuo kitų ir šiame plebiscite, kur visi 
todėl tą patį daiktą viern’palgyventojai turėjo progos 
vadino “varlės” vardu, kiti pareikšti savo pažiūrą dėl

kiau?
—Ne.

tiesa. 
Ar ne

“jus”?
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ti. Ar nori?
—Koman, koman!

tos.
—Tas tiesa, tėve.
—Tu sakai, kad 

Bet kas čia kaltas? 
jus?

—Kokie
—Ogi bedieviai.
—Nebūk juokdarys, 

ve.
—Maike, aš nejuokauju. 

Aš kalbu iš Rašto Švento. 
Tenai parodyta juodu ant 
balto, kad iš pradžios ant 
svieto buvo viena tauta ir 
viena kalba. Ale kaip be
dieviai užsimanė sulipti į 
dangų ir pradėjo būdavot 
Bafcilionijos bokštą, tai Die
vas sumaišė jų kalbą, kad 
negalėtų vienas kitą supras
ti. Valuk to, vaike, ir da
bar žmonėms sunku susiro- 
kuoti.

—Tai yra senų davatkų 
pasaka, tėve.

—Ne, Maike, tai ne pasa
ka, ale tikra teisybė. Juk tu 
ir pats matai, kad žmonės 
šiandien šneka visolęais lie
žuviais. Tą patį gyvūną lie
tuviai vadina varle, ruskiai 
—leguška, paliokai sako 
žaba, ir taip toliau. Jeigu tu 
netiki, kad dėl to buvo kal
ti bedieviai, tai pasakyk, 
kokiu spasabu galėjo tiek 
daug visokių kalbų ant svie
to atsirasti?

—J tėvo klausimą aš at-

kitaip. Vadinasi, kalbų įvai- 
nima? visiškai sumuša pasa
ką apie “Babilionijos bok
štą,” kurio niekas ir nesta-

tė-tė.
—Maike, ne aš tą bokštą

Leopoldo grąžinimo, 57% 
pasisakė už karalių ir 43% 
pasisakė prieš jį. Taigi už 
karaliaus grąžinimą pasisa
kė nedidelė gyventojų dau
guma. Bet prancušikai kal-

Pagal Bel
gijos konstituciją visi pilie
čiai turi teisę demonstruoti 
taikiai ir be ginklų. Jei ta 
teisė piliečiams yra atima 
ma, tada Belgija nebėra lai 
sva šalis ir mes turėsime at 
siminti vyriausią musų teisę 
daryli sukilimą.

spaudą ir per socialistų va 
dus žygiuojantiems darbi
ninkams buvo pranešta, 
cad karalius sutiko trauktis 
ir parlamentui bus patiek 
tas įstatymo sumanymas 
perleisti sostą Leopoldo su
nui. “Žygis į Briuselį” pa
sirodė nebereikalingas, bet 
visuose miestuose darbinin
kai surengė didžiules “per
galės demonstracijas,” o 
caraiiaus šalininkai, kurie 
už karalių nenorėjo eiti 
muštis, iškėlė gedulos vėlia
vas, kaipo liūdesio ženklą, 
kad* jų Leopoldas nusirito 
nuo sosto. Antverpene, die
ną vėliau, monarchistai iš
sprogdino kelių socialistų 
vadų butus ir unijų buvei 
nes. Bet šiaip jau Leopol
do nukarunavojimas praėjo 
pusėtinai ramiai.

Pats Leopoldas norėjo 
“kautis.” Jis net reikalavo, 
kad Jean Duvieusart užleis
tų vyriausybę kam kitam ir, 
sako, buvęs pasikvietęs po
rą konservatorių politikie
rių, kad tie paimtų vyriau
sybę sudaryti ir įsakytų 
žandarams šaudyti darbi
ninkus. Bet katalikų parti
ja šitokiam Leopoldo nusi
statymui nepritarė ir kara-

KORĖJOJ FRONTO LINIJA SUSITRAUKĖ

Ameriltiečiai ir pietiniai korėjiečiai turėjo trauktis ir 
dabar fronto linija pietnėj Korėjoj atrodo šiitaip. Bet 
frontas ten nuolat keičiasi ir dabar amerikiečiai nebesi- 
tenkina gynimosi, bet vietomis pradėjo ir patys pulti.

MARGUMYNAI
PIETŲ AMERIKOS i motoro raktą, todėl jauni

WASHINGTONAS vagišiai be jokio vargo iš-. i laužia duris, išėda ir vašias dienas po visą Ame- žiuoja Tok§ savininkų ne-
nką (siąunnę ir pietinę> atsargumas )Ta p^atjnį. 
yra minimas Pietų Amen- mas auniems 'žmonėms 
kos išvaduotojas generolas ,. ivažinėtr, svetjma 
Simon Bolivar, kuris loty-'šina Jei automobilis. 
nų Amenkoje yra taip pat ui b j
gerbiamas kaip Washing.;nebut |eVgva j.
vn į*ngtlnese Amenkos mas nulfniaukti
Valstybėse.

Simon Bolivar gimė 1783 Daugelyje miestų dabar

išmislijau. Atsimenu, d ardančioje Belgijos dalyje
Lietuvoje būdamas girdė- 
’au vieno kunigo pamokslą 
per Šidluvos atpuskus. Jis 
tada rankas laužydamas 
šaukėsi Į dangų ratunko 
prieš bedievvius. Ir jis sakė 
akurat tą patį, ką aš dabar 
sakau. Esą bedieviai buvo 
rradėję tą bokštą budavoti, 
norėdami į dangų sulipti; 
užtat Dievas sumaišė jiems 
kalbą. Valuk to šitas kuni
gėlis liepė neskaityti bedie
viškų raštų, ba Dievas ir vėl 
galėsiąs užleisti koronę. Sa
ko. iau dusyk svietas buvo 
korotas. Vieną sykį patapas 
buvo užleistas; kitą sykį 
kalbos buvo sumaišytos; o 
jeigu užeis dar trecia ryk
štė, tai jau šiur bus Sudna 
Diena. Taigi tu, Maike, sar
matos man nedaryk ir nesa
kyk, kad aš nieko nežinau. 
Matai, kad ne iš mano pa
kaušio tas bokštas išaugo.

—Vistiek, tėve, tame pa
kaušyje nėra tvarkos. Iš 
pradžios tėvas sakei, kad 
pasaką apie tą bokštą remi 

sakysiu savo paklausimu, šventraščiu, o dabar teisi- 
.Teigu sutiksime, kad kalbosįniesi, kad įdėjai kunigą 
buvo sumaišytos statant tą tokį pamokslą sakant. Nela- 
nebutąjį “Babilionijos bok- bai nuosaku.

prieš karalių pasisakė mil
žiniška gyventojų daugu
ma. Todėl ir tautiniu žvilg
sniu karalius grįžo tik vie
nos tautinės grupės, flama- 
nų, kviečiamas. Tokiose 
sąlygose butų visai supran
tama, kad pats karalius bu
tų susipratęs ir užleidęs sos
tą kam kitam. Bet Leopol
das manė, kad jam užteks 
ir kelių balsų daugumos, 
kad jis galėtų vėl atsisėsti 
į sostą, čia tai jis ir apsi
riko.

Kaip tik Leopoldas grįžo 
socialistai ir darbininkų 
unijos paskelbė protesto 
streiką neaprėžtam laikui. 
Virš pusės miliono darbi
ninkų metė darbą. Visuose 
Belgijos miestuose streikuo-

Prancuziškai kalbantieji 
belgai i karalių Leopoldą 
žiuri, kaip į šalies išdaviką 
ir hitlerinį šliužą. Socialis
tai, be tautinių skirtumų, 
Leopoldą vertina, kaipo ku
nigų ir stambiųjų kapitalis
tų klapčiuką. Nekenčia ka
raliaus dėl jo laikysenos ka
ro metu ir liberalai. Visa 
opozicija nusistatė nuvary
ti nuo sosto nepageidauja
mą karalių, dargi jei dėlto 
reikėtų ir ginklų griebtis. 
Krikščionių demokratų par
tija buvo įspėta, kad kara
liaus grąžinimas bus pavo
jingas reikalas ir gali net 
reikšti Belgijos galą, nes 
prancūziškieji belgai buvo 
nusistatę geriau skirtis nuo 
Belgijos, negu turėti kara
lių kvislingą. Bet krikščio
nys demokratai įspėjimo 
nepaklausė ir manė su žan 
darų ir kariuomenės pagal

iras paliko bekabąs ore, 
todėl ir pats “susiprato” pa
sitraukti, bet savo- prokla
macijoj nusiskundė, kad jis 
buvo priverstas trauktis.

Leopoldo “klausimas” 
juvo didelis siftugis Belgi
jos krikščionių demokratų 
>artijai. Kalbama net, kad 
partija skilsianti, nes kara
liaus karštieji šalininkai ne
gali dovanoti pažanges
niems katalikams, kad jie 
nepanorėjo lieti žmonių 
kraują dėl sosto išalkusio 
karaliukščio.

Belgijos darbininkai su 
pagrindu didžiuojasi atsi
kratę nekenčiamo karaliaus 
ir savo vieningumu ir ryžtu
mu išvengę kraujo pralieji
mo.

S. Dgr.

Keičiant Adresą, 
Pažymėkit Zoną

metais dabartinėj Venezue-išleidžiami patvarkymai,
loj, Caracas mieste. Jis mi-(kad nevalia palikti gatvėje 
rė 1830 metais. Jis mokėsi mašinos su motoro raktu. 
Madride, Ispanijoj, ir iš ten į Jei policija pastebės maši- 
buvo nuvykęs į Prancūziją, ną gatvėje su motoro rak- 
kuri tada pergyveno didžią-Ju, ji turi teisę “parašyti ti- 
ją revoliuciją. Ten jaunas kietą,” kaip ir už kiekvieną 

kitą nesilaikymą važiavimo 
taisyklių. Tokios pabaudos 
su aiškinimais, kad žmonės 
neužmirštų pasiimti iš mo
toro rakto, žymiai sumažin
tų automobilių vagystes. 
Tiesa, vagys profesionalai 
dėl to visvien maginas pa
vogtų, bet jaunikliai, kurie 
susigundo kvailu padėjimu, 
bet nėra profesionalai va
gys, dėl žmonių atsargumo 
mažiau mašinų nukniauktų 
ir mažiau kvailų jaunuolių 
atsidurtų teismuose.

1_
~ — lais-S. Bolivar “užsikrėtė 

vės idėjomis. Vėliau jis dar 
kartą lankėsi Europoje ir 
Jungtinėse Valstybėse ir 
1809 metais, iš antro karto 
grįžęs į Venezuelą, nutarė 
dėtis prie jaunųjų patriotų 
judėjimo, kurs siekė atsikra 
tyti Ispanijos valdymo, ir 
šiaurinės Amerikos pavyz
džiu “pasiimti laisvę” savo 
jėgomis iš smunkančios Is
panijos. Nuo tada Bolivar 
ir pradėjo savo karišką kar
jerą. Jis stojo maištininkų 
kariuomenės priešakyje ir 
kovėsi prieš ispanų kariuo
menę Venezueloje. Karas 
tęsėsi 'virš dešimties metų 
ir to karo eigoje, Bolivarui 
vadovaujant, ne tik Vene- 
zuela, bet Kolombija, Peru, 
Bolivija, Ekvadoras ir Pa
ragvajus iškovojo sau ne
priklausomybę. Bolivija sa
vo išvaduotojo garbei pasi
vadino net jo vardu.

Griaučiai Puotauja

štą,” tai jos butų sumaišy- —Olrait, Maike, užbai
to9 tiktai Babilionijoj. Tuo kim apie tą bokštą, ba prie

tolko neprieisim, o man jau 
karšta pasidarė.

—Gerai, tėve, pasimaty-

tarpu gi mes žinome, kad 
• ra daug tautų Pacifiko sa
lele. Siaurės Azijoje ir ki-(
♦nr. kurios Babilionijoj nė-Įsime kitą sykį. 

buvusios, tačiau kalbarn _______ _ _____ ____
skirtingomis kalbomis. Pa-J ^uo didesnė bus Tavo 
vyzdžiui, japonai nesusikal- Lietuvai gelbėti auka, juo 
ba su kiniečiais, kiniečiai Tėvynė bus Tau labiau dė- 
r«upranta korėjiečių, ir Aukaa
taip tol au. Taigi pasakyk, s .2, ...
tėve, kas jų kalbas sumai- Lietuvių Taryba ir jos 
šė? (skyriai. . ,

jantieji darbininkai išėjo į ba Leopoldą išlaikyti soste 
protesto demonstracijas. Bet kada kilo pilietinio ka- 
Vyriausvbė bandė demon- ro pavojus ne įspėjimų for 
struojančius darbininkus iš- moję. bet gatvėje, katalikų

Simono Bolivaro atmintis 
yra gerbiama visoje Lotynų 
Amerikoje ir ypač tuose 
kraštuose, kuriuos jis išlais
vino nuo Ispanijos valdy- 

naująjį adresą ir pažymė- mo’

Musų skaitytojai pra
šomi:

Keičiant adresą neuž
mirškite tuojau pranešti

KARO LAIVAS BUDI

Korėjos pakraščiuose karo laivai badi. Vaizdelyje matyti 
karo laivo kanooMa, ii karių apšaudoma pastebėtas prie* 
ias sausumoje.

ti buvusį, senąjį.
Didesniųjų miestų gyven 

tojai visokiuose susiraši
nėjimuose būtinai turi sa
vo adresuose žymėti zo
nos numerį.

Pabodami tų dalykų 
palengvinsite mums dar
bą ir greičiau gausite 
laikraštį.

S. Šimkau Dainos

Kaip Sumažinti Automobilių 
Vagystes?

Kiekvieną dieną Ameri
koje vagys pavagia virš 400 
automobilių ir daugiausiai 
automobilius vagia jauni 
žmonės. Pernai metais 19,- 
000 žmonių buvo areštuota 
už automobilių vagystes ir 
iš to skaičiaus virš pusės 
buvo jaunikliai iki 21 metų 
amžiaus! 3,500 vagišių ne
buvo nė 18 metų amžiaus, o

1939 metais viename Sus- 
sex kaime, Anglijoj, gyve
no senmergė, Ada Kent. 
Kartą jos draugė, eidama 
pro šalį, užsuko ją aplan
kyti. Pasibeldė, bet jos 
nieks neįleido ir i Leidimą
si neatsakė. Bet atėjusioji 
turėjo panašų durų raktą, 
įėjusi į namus ji šeiminin
kės nerado. Namuose vis
kas buvo tvarkoje.

Praėjo savaitė. Apie Adą 
Kent nebuvo jokios žinios. 
Jos draugė dar kartą apžiu
rėjo namus ir nieko įtarti
no nepastebėjo. Apie pa
slaptingą Ados Kent dingi
mą buvo daugJcalbų ir spė
liojimų. Namus apžiurėjo 
detektyvai, bet nepastebėjo 
jokių pėdsakų. 1942 me
tais namus dar apžiurėjo, 
rezultatai buvo tie patys.

1949 metais, 10 metų 
praslinkus nuo Ados Kent 
dingimo dienos, bankas, 
saugojąs jos indėlius, pra
nešė valdžios Įstaigoms, 
kad pagal įstatymus indėli- 
ninkės namas turi būti iš 

(naujo apžiūrėtas. Ši kartą
Ką tik išėjo iš spaudos 33 343 buvo vaikai iki 15 metų 
liaudies dainos. Surinko ir amžiaus, 
spaudai parengė kompozi-į Pagal policijos praneši- įėjusieji į namus policinin- 
toriaus sūnūs Algis Šimkus, mus 9 mašinos iš 10 pavog- kai pamatė šitokį vaizdą: 
Su gaidomis ir tekstais, 64 tų buvo pavogtos nuo gat- ant staliuko buvo indas su 
puslapiai. Kaina $2. Ra- vės tik todėl, kad motoro nepaliestomis valgio lieka
šyti:

“Keleivi.”
636 East Broadway

So.

raktas nebuvo išimtas. Sa- nomis, ties stalu kėdėje sė- 
vininkai perdaug dažnai už- dėjo žmogaus griaučiai mo- 
miršta, palikdami mašiną terš rūbuose. Tai buvo 
gatvėje, pasiimti su savim Ados Kent griaučiai.
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Naujakurio Nuotykiai 
Vermonto Farmose

Pasiekus laimingai Dėdės apačioje buvo serganti se- 
Samo žemelę, teko pamaty- nutė, gulėjo lovoje. Senu
ti šio krašto gyvenimas kaip tė jau gerokai pagyvenusi, 
per sapną. Atvykus mums gal 85 metų amžiaus. Ta 
dviem lietuviams į New senutė kai iškilo tas faitas, 
Yorką, mus pristatė į New
Yorko stotį, kur mus pasiti
ko IRC pareigūnai ir labai 
apsidžiaugėme, kai Inter- bariuko 
national Rescue Committee Help!
atstovė Aldona Valaitytė r- :* • . •

i Greltal nusiritau laiptais

atsikėlė šiaip taip iš lovos, 
perslinko per “mūšio lau
ką,” priėjo prie mano kam- 

ir šaukia: Help!

prabilo į mus lietuviškai, 
nuoširdžiai pa pasako j o 
mums musų kelionės tikslų ".ir musų padėtį. Iš maltZ ‘a,pt-’J tarnbaW nebeJau
nios IRC atstovės nasakoii- na zmona su pagyvenusiu mos 1KC atsto\es pasakoji . f . j . y
mo sužinojau, kad mano - « ,kelionė į numatytų farmų, ras Zm°?? f’“-

. t . kų laiko, o senutė pastvėrėvargu bus galima, nes tos - L n- • i i • •t • • i - »< vyrą uz baltinių kalmenausfarmos savininke, Mrs. M. .* f ,, .... . ,„ . ’ , , ir kaklaraiščio ir tempia,H., faunoje negyvena, bet , j . . . ,i • i * • v j • • kad vyrui jau net akys įsh- randasi kur tai Kanadoje ir • • - v * i i, • • , *• i po j viršų, bet plaukų jissu ja nepavyko susisiekti. . . . ...r JJ * * vicvion nanuloinTio Pmen-
Todėl mums pasakė, kad 
laikinai turėsime vykti į 
Mr. R. M. N. farmą. New

iš mano kambariuko žemyn 
ir žiuriu, kad prie mano

KELEIVIS, SO. BOSTON

JUNGTINIU TAUTŲ SAUGUMO TARYBA KARSTAI GINČIJASI

Jungtinių Tautų saugumo taryboje delegatai per keturias dienas ginčijosi dėl “darbų tvarkos.” Pirmininkas, Rusijos 
atstovas Jokūbas Malikas, pasiūlė savo dienotvarkę, o kiti delegatai pareikalavo, kad butų svarstomas Korėjos respub* 
likos skundas dėl agresijos. Ginčai dėl dienotvarkės buvo karšti ir tarpais labai piktu Paveiksle matyti, kad dele
gatai balsuoja. Ruso pasiūlymai buvo atmestu

Yorko stotyje buvome pa
valgydinti ir kadangi iki 
traukinio išėjimo buvo apie 
4 valandos, tai turėjome ten 
pasėdėti.

Prieš traukinio išėjimą 
IRC atstovė vėl pasirodė, 
davė mums bilietus ir sėdo
me į traukinį. Važiavome 
visą naktį iki paskirtos sto
ties. Ten, mums sakė, at
vyks Mr. L., kuris mus pa
ims ir nugabens į tą farmą, 
kur mes laikinai turėjome 
sustoti. Nuvažiavome į sto
tį ir ten tikrai mus pasitiko 
M r. L. ir nugabeno apie 7 
vai. iš ryto pas vargingą 
ūkininką ir sako, čia yra ta 
farma, kurioje sustosite.

Įėjome į vidų. Namo 
stuba atrodo, kaip po di
džiausios audros, netvarko
je. Šeimininkų stuboje pra
džioje nebuvo. Kiek vėliau 
įėjo moteriškė ir vyras, jau 
pagyvenę žmonės. Moteris 
labai maloni, ji, kiek pasi
šnekėjus, sako man, štai čia 
viršuje bus jūsų kambarys. 
Vyriškis palipęs laiptais pa
rodė man tą mano kambarį 
ir išėjo savais keliais.

Gyvenu vieną dieną, gy
venu savaitę ir jau pradedu 
apsiprasti su mano naujo
mis gyvenimo sąlygomis. 
Bet vieną gražią dieną šei
mininkas išvažiavo į mies
tą ko tai parsivežti. Sugrį
žo jis jau gerokai įsilinks
minęs ir tik įėjęs į kamba
rį pradėjo ginčytis su žmo
na. Ginčas darėsi vis smar
kesnis, o Dievo Paukštelis 
sėdi savo čiukure, klausosi 
ir galvoja, kas čia toliau 
bus, o apačioje tuo tarpu ir 
indai ir stalai laksto, mat

visvien nepaleidžia. Prišo
kęs atitraukiau vyrą nuo se
nutės, o senutė, susilaukusi 
pagalbos, pasidarė drąses
nė ir visai nepaleidžia vy
ro apykaklės. Tada be ce
remonijų patraukiau ir se
nutę į šalį ir išvadavau vy
ro kalnierių iš jos nagų. 
Besukama senutė dar mėgi
no vyrui įspirti į koją, bet 
pataikė pro šalį. Muštynės 
baigėsi be sprendžiamo re
zultato, o tarpininkas savo 
darbą atliko mažai nuken
tėjęs. Tai buvo mano ar
timesnė pažintis su šeimi
ninkais.

įtekėjo už Rockefellerio, 
mes vos nepasiutome. Nuo
traukos, aprašymai, sensa
cija. “Vedžiau narsios tau
tos dukterį,’* pasakė jauna
sis, ir mes jau net turbut 
pradėjome sapnuoti, kad 
tuoj tos narsios tautos pa
bėgėliams, gyvenantiems 
Vokietijoje, iškris koks pus- 
milionis, už kurį pirksime 
kokį tai kaimą Amerikoje, 
persikraustysime į jį, augin
sime paršelius, karvutes, 
gersime pieną, kvėpuosime 
tytu oru, išsirinksime savo 
komitetą ir bujosime, kaip 
Valančiaus Kazės rubuiliai. 
Amerikonams Rockefelle- 
rienės lietuviškumas buvo 
egzotika, mums — tautinis 
pasididžiavimas. Gal tik 
vienas “Dievo Paukštelis” į 
šį reikalą žiurėjo rimtai (ar 
teisingiau, taip, kaip reikė
jo žiūrėti).

O dabar Rockefelleriai 
skiriasi. Charakteriai nesu
tapo. Amerikonai rašo apie 
tai, bet jiems tai jokia sen
sacija. Mes? Jeigu gau- 
dytumėm sensacijas, tai čia 
butų tikrai gera žuvis. Var
do populiarinimui, taigi ji 
(Ievutė) vistiek liko “nar
sos tautos duktė.” Šiaip ar

farmos darbai man nėra manė, kad tas ūkininkas Bendrai noriu pastebėti, bininkų padėtis yra nevie-
svetimi. gali nepriimti, bet aš jam kad darbininkas, ar tai bu- noda. Farmoje daugiau

P-s A. Jenkins man pa- paaiškinau, kad mano sena- tų farmoje ar fabrike, turi negu dirbtuvėje daug kas
aiškino, kad atvažiavus į sis šeimininkas sakė, jei ten už savo būvį kovoti ir jį priklauso nuo šeimininko. 1^- didžiųjų antraščių
farmą farmos darbus ir rei- nepatiks—grįžk atgal. Taip gerinti. Nesvarbu, ar dar-Jei pataikysi ant gero žmo-I^J^ ia;vražėi,insA 5inm iw. 
kia dirbti. Aš su tuo pil- ir padariau.
niausiai sutikau, nes aš ir Praėjo kuris laikas. Kar- 
esu farmoje ir dirbu visus tą pareinu iš darbo ir žiu-

Po poros savaičių mano 
šeimininkė pradėjo pagrin 
dinę švarą ir man paaiški
no. kad pas mane atvažiuos 
svečių, o todėl reikia geriau 
pasirodyti. Atvažiavo sve
čiai, o jų tarpe ir p. A. Jen
kins. Jam paaiškinau, kaip 
mes čia gyvename. Anksti 
iš ryto prasideda barniai ir 
užsibaigia jie tik vėlai va 
kare. . Barniai dar nieko, 
bet prieina prie muštynių, o 
tvarka tai irgi savotiška— 
,kai vienas pietus valgo, tai 
kitas prie stalo neina, kai 
vienas pusryčius verda, tai 
kitas miega, o aš esu, kaip 
žuvis pakabinta, pusiau 
vandenyje pusiau ore. Svar
biausia, aš nežinau, kuriam 
iš “faitorių” pritarti ar vi
sai nepritarti, nes šeiminin 
kų muštynės ir barniai ir 
mane kažkaip paliečia, 
bent norėčiau žinoti, su kat
ruo man sėsti prie stalo, 
kad nepalikčiau visai neval
gęs. Tada ir pasiaiškinau, 
kad esu žemės ūkio darbi
ninkas, bet tremtyje išsimo
kiau elektrotechniko darbo 
ir, būdamas tremtyje, že
mės ūkyje nedirbau. Žemės 

šeimininkai kokį tai ginčą1 ūkio darbą pradėjau dirbti 
sprendžiu ir dalykus “aiški- turėdamas 15 metų amžiaus 
naši.” ir nors ne koks iš manęs ta-

Gretimame kambaryje da buvo darbininkas, bet

farmos darbus. Svečiai pa 
sikalbėjo ir sū šeimininkais, 
o šie pareiškė, kad aš čia 
esu tik laikinai ir kada nors 
persikelsiu į didesnę far
mą.

P-s A. Jenkins man dar

riu, koki tai ponia sėdi. Pa 
sirodė, kad tai yra Mrs. M. 
H., kuri man sudarė darbo 
sutarti. Ji pasakė, kad tik
prieš porą dienų sužinoju- kų padėtį gerintų!

bininkas yra “DF* ar vie- gaus, su protu ir sąžine, ga
rinis, sunki padėtis yra Įima verstis, o jei pataikysi 
abiem sunku ir kas drįstų i pas kitokį, tai kartais ge- 
peikti darbininką už tai, riausias išėjimas yra pasi- 
kad jis nori geresnio gyve- ieškoti kito.
nimo? Juk unijos tam ir j Tai tiek pastabų norėjau 
yra sukurtos, kad darbinin- parašyti dėl “musų bėdų”

; Tų bėdų yra, bet aš manau
si, kad aš laikinai čia su
stojau. Mrs. M. H. pakal-

Vermonto farmose, kaip, mes jas įveiksime ir įsikur- 
tur būt, ir visur kitur, dar- sime. Dipukas V. M.

paaiškino Amerikos gyve-įbino mane važiuoti pas ją 
nimo paslaptis, kokią rolę .dirbti. Aš surikau, bet pir- 
čia losią doleris ir darbas į ma panorėjau vienas nu- 
ir tt. Į tuos paaiškinimus Į vykti pažiūrėti, kaip ten 
aš neturėjau ką sakyti, tik įteks dirbti i“ gyventi. 
galėjau galvą kraipyti, oi M. H. sutiko.
širdyje pamaniau, kad pa-Į Mrg „ H. ,abai maloni 
gyvenam .r viską pamaty- motcris, .. man parodė jos

sodybą. Ūkyje yra 40 kar
vių, 3 arkliai ir mažesniu 
gyvulių. Šeimininkė paaiš
kino, kad ji sodybą pirkusi 
prieš du metus už S20.000 
ir dar skolų neišmokėjusi. 
Toje sodyboje kitų darbi
ninkų nėra,'man teks buri ir 
šeimininku ir darbininku, 
nes pati šeimininkė sodybo
je negyvena. Jokių mašinų 
sodyboje nėra, visą darbą 
reikia atlikti arkliais. Dar
bo numatoma nuo šviesos 
iki tamsos, atsakomybė di
delė. Darbo aš nebijau, 
bet vesti ūkį, tai reiškia 
imti didelę atsakomybę, o 
čia sąlygos neįprastos ir at
lyginimas visai neviliojan- 
tis, tai ką daryti? Nuta
riau tos atsakomybės neim
ti ir pasakiau šeimininkei, 
jei ji sutinka farmos dar-

sim. Sprendžiant iš mano 
šeimininkų, tai “kaip dan
guj, taip ir ant žemės,” 
žmonės visur panašus, nors 
vieni turi dolerio valiutą, o 
kiti frankais ir markėmis 
savo turtus skaičiuoja.

Sekančią savaitę gavau 
pranešimą, kad turiu va
žiuoti pas naują šeimininką 
dirbti. Turtas mano men
kas, įmečiau čemodanėlį į 
vežimą ir važiuoju. Kelio
nėje užtrukome apie 3 va
landas. Kai pasiekėme 
naują farmą, tai mums pa
sakė, kad šeimininkas dir
ba kur tai lauke. Nuvažia
vome jo ieškoti ir surado
me tarp kalnų miškų vieno
je bakūžėje. Pasikalbėjus 
šeimininkas paišikino, kad 
čia toje bakūžėje aš ir gy
vensiu. Parodė ir ta ba

G. Žemkalnis:

Jaquues, Ievutė ir Co.
Mes, lietuviai, turime vie- kalbos kūrėjas Dr. Zamen- 

ną keistą ypatybę—tiesiog hof yra “lietuves.” Apie jį 
per prievartą lietuvinti įvai- Dr. Grinius sako savo “Atsi 
rias garsenybes. Štai skai- minimuose ir Mintyse” 
tome savo laikraščiuose “Zamenhof, kilęs iš Balt- 
apie Prancūzijos kino stogės žydas. Esperanto 
žvaigždę Jokūbą Šerną (iš kalbos išradėjas, gydytoja- 
tikrųjų Jacųues Šernas),
kurio tėvas netgi pasirašęs 
Nepriklausomybės Aktą.
Ką gi, šnekame, kad ir Jo
kūbas vra lietuvis, norime 
visus tuo įtikinti ir patys 
įsitikinti, bet nepaklausiam 
paties Jacųues, kaip ten yra 
su jo ta lietuvybe. Ar jis 
pats noriai visur sakosi lie
tuviu esąs, ar jis kalba lie
tuviškai? Tiesa, jis pats, 
pradėjęs mokintis kalbėti 
Prancūzijoje, nėra dėl to 
kaltas, bet jį vadinti lietu
viu, netgi ir norint musų 
vardą populiarinti (ko jis

vo Dzūkijoje.” Norint nu- 
sisavinti daugiau garseny
bių gal ir užtenka to pa
grindo, kad- gydytojavo 
Dzūkijoje, bet kalbant rim
čiau. viskas truputį panašu 
į muilo burbulą.

Vokiškame “Simplicissi- 
mus” žurnale mačiau kari
katūrą. Muzėjaus sargas 
stovi prie garsių vokiečių 
biustų, ant kurių yra naujai 
prikabintos kortelės su už
rašais, kam jie priklauso. 
Beethovenas — olandams,

musų laikraščiuose šiam įvy- 
ciui paminėti nėra. BALF 
kasoje pusės miliono irgi 
nėra. Abejoju, ar iš viso 
nors pusę dolerio “narsios 
tautos duktė” paaukojo 
BALF’ui. Jei mano užme
timas yra neteisingas, tai aš 
čia pat ir atsiprašau. Musų 
reikalams Ievutė, atrodo, 
padarė tik vieną pasitarna- 
vimą, kuris, tačiau, irgi ne 
iš jos geros valios išėjo: sa
vo laiku laikraščių reporte
rių tarpe sužadino susido
mėjimą Lietuva.

Kai mirė Pilsudskis, buvo 
Lietuvoje pasklidęs kvailas 
gandas, kad savo testamen
te jis prašęs atiduoti Vilnių 
Lietuvai, bet lenkai tą tes
tamentą sudeginę. Tada 
taip pat prisiminėme, kad 
Pilsudskis buvo lietuvis.

Pagal lietuvinimo teoriją 
galime išvesti, kad ir pir
masis žmogus Adomas bu
vo lietuvis, nes adomas 
(adyti, adomas maišas) yra 
lietuviškas žodis. . . .

Ši tema neišsemiama. Ir 
pavyzdžių irgi ‘“milionai.” 
Išvada, kurią noriu padary
ti, yra sekanti: Tik tas yra 
lietuvis, kuris nesibijo lietu
viu vadintis, kuris galvoja 
lietuviškai ir kuris kiek ga
li, tiek dirba Lietuvai. Ki
tiems ponams mes turėtu-

kužę: trys kambariai, vie- bams vadovauti ir nurody-

ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o 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 Eaat Broadway, South Boston 27, Mass.

nas stalas, lova be matraco, 
žadėjo vėliau atvežti pečių, 
o laikinai, sakė, galima 
naudotis krosnimi lauke. 
Paklausiau, kur čia van
duo? Sako, vandens kas 
rytas atvešime, o šviesai ža
dėjo duoti kerosino lempą, 
o malkų tai netruks, nes 
miške gyveni. Nei kirvio, 
nei piuklo, nei jokio indo 
bakūžėje nematyti, tiktai 
sienos, stogas ir aplinkui 
mišku apaugę kalnai, o i

ti, kokius darbus dirbti, tai 
aš sutinku pasilikti, bet jei 
ūkis palieka mano atsako
mybėje, tai aš negaliu to 
imtis. Šeimininkė paaiški 
no, kad ji dvejų darbininkų 
farmoj negali laikyti, o pa
ti turi kitur gyventi. Taip 
ir išsiskyrėme. Aš Mrs. M. 
H. atsiprašiau, kad nesiimu 
jos siūlomo darbo, bet ji 
sakė, jog suprantanti mano 
padėti.

Kadangi mano “bėdos”
pačią farmą reikia eiti dvi pateko į “Keleivį,’’ tai no

riu pržymėti, jog šeiminin
kė aiškiai pažymėjo doku
mentuose, kad jai visai ne
svarbu, kokios aš tikybos 
ir apie kalbą pažymėjo.’kad 
jai nesvarbu anglų kalbos 
mokėjimas. O dėl to, kad 
aš “nepatenkintas,’; tai te
gu bet kas kitas atsiduria

kal-su puse mylias. Mums 
bantis žmona pasiliko ma
šinoje ir priėjęs jai paaiš
kinau, kaip čia reikės gv- 
venti. Sutarėme toje “vi
loje” nepasilikti, nes gyve
nimas atrodė visai neįma
nomas. Todėl paprašiau, 
kad p. L. pasuktų mašiną ir

pats nedaro), yra lyg ir per- 
drąsu. Geriausiu atveju ga
lime sakyti, kad jis yra 
lietuviškos kilmės prancu 
zas, taip, kaip prancūzai 
sako, kad Šopenas (Cho- 
pin) yra prancūzų kilmės 
lenkas kompozitorius. Šia 
proga man prisimena vie
nas pasakojimas apie Ame
rikos preziden^ Abrahomą 
Lincoln’ą. Lincolnas kaž
kam davęs klausimą: “Jei 
šuns uodegą pavadintume 
me koja, kiek kojų turėtų 
šuo?” “Penkias,” atsakė 
užklaustasis. “Ne,” atsakė 
Lincolnas, “kaip mes beva- 
dintumėm, bet uodega visa
dos liks uodega ir šuo turės 
tik keturias kojas.” Taigi, i 
kam didinti “lietuvių” skai- 5 
čiu? Ir Vištelis-Višteliaus 5 
kas kažkada rašė, kad Po- | 
nas Dievas lietuviškai kai-'* 
bąs, bet nežiūrint į šias pa- ’ 
<trngas Ponas Dievas vist * 
iek liko “tarptautinis” ir vi- « 

kalbas vienodai gerai f

Mozartas—austrams, Kan
tas—lietuviams ir tt. Sar- me ne lietuvio iškabą ka-
gas žiuri susimąstęs ir sa- binti, bet atiduoti pagarbą 
ko: “O vis tiek kam jus be- pagal nuopelnus žmonijai 
priklausytumėte, jūsų dar- arba, kartais net duoti kve-
bai priklauso visai žmoni
jai.” Tikra tiesa pasakyta. 
O man dar norisi pridurti, 
kad jus patys priklausote 
ne tiems, kurie jus savina- 
si, bet tiems, kuriems jus, 
gyvi būdami, norėjote pri
klausyti.

Kai Ievutė Paulėkaitė iš-

vežtų mane atgal pas tą i mano padėtyje ir a? norė- 
“faitingą” ūkininką, kur/iau pamatyti, kaip jis bu- suprantantis, 
anksčiau gyvenau. P-s L.,tų patenkintas. ... i Lietuviams ir esperanto įį*

sa.‘

palų bonkutę, kaip kad len
kės moterys Lenkijos kovų 
už nepriklausomybę metu, 
gatvėje sutikusios pajėgų 
kariauti, bet neuniformuotą 
vyrą, jį apšlakstydavo kve
palais, sakydamos: “Ponas 
smirdi.”

(“Australijos Lietuvis.”

Maikis su Tėvu gerai nušneka, bet kai pasakoja 
baronas Miunchhauzenas, tas didysis keliauto
jas, kariauto’as ir medžiotojas, tai ir Maikis su 
Tėvu turi nutilti. 1 ,
Geresnių pasakotojų už medžiotojus ir žuvinin
kus pasaulyje nėra, o iš jų pats geriausias—ba
ronas Miunchhauzenas. kuns buvo ir Lietuvoje 
ir turėjo šaunų lietuviškos veislės žirgą. 
Pasiskaitvkite nuostabius pasakojimus—įsigy
kite ką tik išleistą knygą
BARONO MIUNCHHAUZENO NUOTYKIAI

115 pust, gausiai iliustruota. Kaina $1.25. 

Siųskite šiandien pat užsakymą:
GABIJA

340 Union Avenue —:— Brooklyn 11, N. Y.

A
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KARIAI PER VANDENI VYKSTA FRONTAN Ksdėl Gėlės Nežydi?

Moterų Skyrius
*| SKYRIŲ TVARKO 
M. M1CHELSON1ENC

Ar Galėsime Gyventi iki 120 Mėty?
Ai* gali žmogus pasiekti žiurkė. Bet gyvybės prin- 

120 metų amžiaus? cipas yra tas pats. Žiurkė
šiandien taip ilgai žmo- gyvena tik tol, kol jos orga-

gus negyvena, šiandien vi
dutinis žmogaus amžius 
Amerikoje yra skaitomas 
66 metų. Bet seniau am
žius buvo daug trumpesnis. 
Tik gerėjant ekonominėms 
sąlygoms ir medicinos mok
slui, žmogaus amžius kas 
sykį ėjo vis ilgyn.

Yra apskaičiuota, kad 
musų prabočius, vadinamas 
“beždžionžmogis,” gyveno 
tiktai 18 metų.

Romėnų amžius pakilo 
jau iki 22 metų.

Aštuonioliktojo šimtme
čio amerikietis gyveno jau 
iki 35 metų.

Devynioliktojo šimtmečio 
amerikietis gyveno iki 41 
metų.

Gi musų laikais vidutinis 
amerikiečio amžius, kaip 
sakėm, yra pakilęs jau iki 
65 metų.

Taigi matom, kad žmogui 
progresuojant, jo amžius 
darosi vis ilgesnis. Nėra to
dėl abejonės, kad ateity 
žmogus gyvens dar ilgiau, 
negu šiandien. Kai kurie 
medicinos autoritetai mano, 
kad žmogaus gyvenimą ga
lima pratęsti ne tiktai iki 
120 metų, bet ir daugiau.

Šita kryptimi Dr. Thomas 
S. Gardner daro bandymus 
su jurų kiaulaitėmis. Ir jis

nizmas tvarkoje. Taip pat 
ir žmogus. Jeigu visi jo kū
no organai veikia gerai, tai 
jis yra sveikas ir gali gy
venti. Jei kuri dalis nukrin
ka, kūnas tuojau apserga ir 
gali numirti.

Taigi reikia tik surasti 
būdą, kaip apsaugoti žmo
gų nuo ligų, kaip palaikyti 
geroj tvarkoj jo organizmą, 
o jo amžius savaime pail 
ges.

Bet tai ne viskas. Šis 
klausimas turi dar ir kitą 
pusę, būtent, ar yra reikalas 
žmonių amžių ilginti* Ar 
tas butų praktiška? Ar žmo
nės butų laimingesni ilgiau 
šiame pasaulyje gyvenda
mi? Ar nepasidarytų per- 
ankšta žemės paviršy? Štai, 
per paskutini dešimtmetį 
Jungtinėse Valstybėse pri
augo keliolika milionų gy 
ventojų, ir jau sunku gauti 
gyvenamąjį butą.

Vienas žurnalas apskai
čiavo, kad jeigu dabartinis 
žmonių amžius pakiltų dvi
gubai, tai iki 19 90 metų 
Jungtinėse Valstybėse butų 
jau 1,000 milionų gyvento- 
JU-

Kitas dalykas, amžiaus 
pailginimas galėtų žymiai 
sulėtinti žmogaus subrendi
mą. Gal iki 40 metų žmo-

Vaizdo virtoje matytis, kaip Varinu n T dalinys 
l*r su karo pabūklais Įr vežimais, o apačioje karei
viai trankia per tiltą. Vaizdas rodo Amerikos 25 divizi
jos kareivius netoli Yonfdoag miesto.

Viena musų skaitytoja 
klausia, kas reikėtų daryti, 
kad gėlės žydėtų? Ji turi 
daržely prisisodinus Įvairių 
žolynų, bet ne visi jie žydi. 
Kai kurie visai skursta, ne
auga.

Gaila, kad mes negalim 
duoti aiškaus

1 kas jai reikėtų daryti, nes

sako, kad viena tų kiaulai-»f^ ^ar suaugęs.
čių, kurią jis vadina “Petru 
Didžiuoju,” išgyveno jau 
148 žmogaus metų ekviva
lentų. Jisai duoda tai kiau
laitei labai daug vitaminų 
ir rakšties.

Medicinos mokslui senai 
jau yra žinoma, kad žmo
gaus amžių trumpina netin
kamos gyvenimo aplinky
bės, ligos, širdies persidirbi- 
mas, jaknų, plaučių, inkstų 
ir kraujagyslių sustingimas.

Dr. Henry S. Simms, Co- 
lumbijos Universiteto chi
rurgų ir gydytojų kolegijos 
nafi$f ąnąfcaičiavo, kad jei 
žmogus galėtų išlaikyti per 
visą savo gyvenimą tą gy
vumą ir atsparumą ligoms,

Iki 40 metų žmonės turėtų 
būt tėvų auginami kaip vai
kai. Juk gamtoje veikia 
toks dėsnis, kad kas ilgiau 
gyvena, tas ir auga ilgiau. 
Greitai subręsta tik tie, ku
rie greitai miršta, šitą dės
nį matome ne tiktai gyvūni
jos pasauly, bet ir augmeni
jos srity.

Taigi, svarstant amžiaus 
prailginimo problemą, ver
tėtų kartu pagalvoti ir apie 
tai, ar verta žmogui savo 
amžių ilginti?

KAS VYRAMS PATINKA

VAIKAS SV 
DVIEM PAČIOM

Chicagoj, vienoj gazolino 
stoty, jaunas vaikėzas pils
tė automobiliams gazoliną. 
Staiga jį užklupo trys mo
terys, dvi jaunos, o trečia 
jau apysenė. Užpuolė ir 
tuojau už ausų, už čiupry- 
nos, parmušė žemėn ir pra
dėjo kult.

Bosas pašaukė policiją, 
kuri vaikėzą išgelbėjo, bet 
jis pradėjo prašyt, kad vež
tų jį už grotų, nes jis bijąs, 
kad tos moterys jį neužmuš
tų

Gražus veidas yra didžiausias 
moteriškės turtas, bet vyrai

. .. . - . . . .daugiausiai žiuri i kojas. (Išką jw tun būdamas 10 metų kojinh? skelbimo.)
amžiaus, tai — “ —

ati aka 800 
kai lrarie
niaukti net ir 22,000 rae- 

tą."
Beveik visi daktarai su

tinka, kad musų amžių dau
giausia veikia maistas. Ši
tą nuomonę patvirtina ir 
bandymai su žiurkėmis. Dr.
Henry Sherman, Cohimbi- 
jos Universiteto chemijos 
skyriaus pirmininkas, sako
si pailginęs žiurkių amžių 
110 nuošimčių duodamas 
joms “A” vitaminų.

Australijos mokslininkas,
Dr. Roberson, pratęsė pelių 
gyvenimą 17 nuošimčių 
duodamas joms mielių.

Cornell Universiteto me
dicinos profesorius McCay 
prailgino paprastą žiurkių 
amžių 50 procentų neduo
damas joms jokio riebalinio 
maisto, bet maitindamas 
vien tik daržovėmis ir pri
dėdamas mineralų.

Kai kas gal pasakys, jog 
tai nėra įrodymas, kad pa
našiais budais butų galima 
prailginti ir žmogaus gyve
nimą. Juk žmogus ne jurų kiaulaitė ir ne žiurkė.

Tas tiesa, žmogus ne

BYČIŲ KOSTIUMAS

kuose. Prie jo duodami sū
dyti sausainiai (krekės).

ii Galvijo Uodegos

Pas amerikonus labai ma
doj “oxtail soup,” kas reiš
kia sriuba iš galvijo uode
gos. Ji daroma šitaip:

Uodega nuplaunama ir 
supiaustoma per sąnarius. 
PavoKojama miltuose. Tau
kuose paspirginamas svogū
nas, į tuos taukus sudeda
ma supiaustyta uodega ir 
taip pat paspirginama. Ta
da įdedama pipirų, pasūdo
mą, užpilama vandeniu, 
kad viską apsemtų, ir šuti-

Vėliau paaiškėjo, kad tos narna apie 3 valandas, arba
moterys, tai dvi jo pačios ir 
viena uošvė. Vaikėzas va
dinasi Frank Miller, 17 me
tų amžiaus, bet jau du syk 
vedęs. Pirmutinę merginą 
jis vedė prieš du metu, bū
damas dar tik 15 metų am
žiaus pienburnis. • Pagyve
nęs su ja porą metų, jis ją 
pametė ir šį pavasarį vedė 
kitą. Su pirmąja jis jau 
yra sugyvenęs dviejų metų 
mergaitę (išrodo, kad ji gi
mė tuojau po vestuvių).

Kai abidvi jos dabar su
žinojo, kad jis jas taip ap
gavo, nutarė nueiti jo dar- 
bavietėn ir išdirbti jam kai
lį. Prie to prisidėjo ir vie
nos jų motina.

Moterų apmuštą ir ap
draskytą, policija jį nuvežė 
nuovadon ir uždarė už gro
tų. Jis prisipažino vedęs 
dvi pačias ir dabar yra kal
tinamas kaip poligamistas.

VALGIAI
Buljonu

Nupirk keletą svarų jau
tienos kaulų; nuplauk juos 
ir užpilk šaltu vandeniu, 
duodant paintę vandens 
kiekvienam svarui kaulų. 
Tegul pastovi vandeny apie 
valandą. Tada palengva 
užkaisk; kai pradės virti, 
ugnį visai sumažink, kad 
vos-vos tik virtų. Nugrai
byk putas. Kai putų dau
giau nebus, įdėk morkų, 
svogūnų, salierių, pipirų, 
pasudyk ir pavirink dar ke
lias valandas. Tada nukošk 
ir duok atvėsti. Kai susi- 
stovės ant viršaus taukai,

iki mėsa atšoks nuo kaulo. 
Galima įdėti dar morkų, sa
lierių ir kitokių daržovių. 
Valgoma karšta.

Jei skystimas nuvirtų, rei
kia dapilti vandens dau
giau.

Riebus Maistas 
Kenkia Vaisingumui

’ • t, V —— >
Yra žmonių, ką turi dau

giau vaikų, negu norėtų jų 
turėti. Ir vi a vėl tokių, ką 
norėtų daugiau negu turi, 
bet “negauna.”

Tokiem?, ką norėtų di
desnių šeimynų, Dr. Carl- 
son iš Chicagos Universite
to sako: “Valgykit prastes
nį maistą.'

Riebus maistas kenkia 
vaisinguimui. sako jisai. 
Kad riebų? valgiai mažina 
vaisingumą, tai jau įrodinė
jo viena? anglų filosofas 
prieš šimtą metų. Dr. Carl- 
son sako. kad šitą teoriją 
dabar patvirtina ir moksliš
ki eksperimentai. Jisai skai
tė anądien šituo klausimu 
paskaitą Amerikos biologų 
suvažiavime Chicagoje ir 
aiškino, kad žiurkės maiti
namos riebiu maistu trečioj 
kartoj jau išsigimsta. Nu
tukimas neigiamai veikia 
vaisingumo organus ne tik
tai pas žiurkes, bet ir pas 
žmones, sako jisai.

Gali būt. kad iš dalies 
dėl to turtingesni žmonės, 
kurie geriau valgo, papras
tai turi mažiau vaikų, negu 
skurdžiai, kurie prastai 
maitinasi.

K to galima butų padary- 
kad dykaduonius

nuimk juos.
Šitoks buljonas paduoda-Sti išvadą 

mas stalan karštas puodu-,pati gamta naikina.

(Pabaiga) 7 jbuvo išsemta kantrybė. 
—Ponai, mes turim'vie-[Skaudi nesusivaldymo pa

ną valandą ir dvidešimts,moka, bet jau buvo vėlu. 
minučių laiko. Jei norit Traukinys iš šios vietos su- 
pasincudokit musų pašiau-1 judėjo. O naktis apsiniau- 
gomis, eikim kartu, nes'kusi, tamsi. Vagone irgi 

nurodymo llbo"^ev^V tankai artinas be nė žiburėlio. Dar gresian

nežinom kokios gėlės pas 
ją nenori žydėti. Matote, 
vienoms gėlėms, kaip azali-' 
jos, lelijos, rododendrai, 
varpeliai (bleeding heart) 
reikia rukščios dirvos; gi 
tokie augalai, kaip kalendu- 
lė, jeranimas, žirnikai ir 
rietena (morning glory) 
mėgsta saldžią dirvą. Ruk- 
ščioj žemėj jie netarpsta.

Be to, geram augmenų 
tarpimui reikia 10 cheminių 
elementų. Trys jų gauna
mi iš oro, keturi randasi be
veik kiekvienoj dirvoj, bet 
trys likusieji turi būt pridė
ti žmogaus rankomis. Tai 
yra nitrogenas, fosforas ir 
potašius.

Visi trys parduodami 
dirbtinų trąšų formoje ir jų 
proporcija būna pažymėta 
ant maišiukų skaitmenimis,
4----- -5^-10, 5—10—5, ir
panašiai. Pirmutinis skait
muo paprastai parodo nit- 
rogeno nuošimčius, antrasis 

fosforo, o paskutinis—
potašiaus.

Nitrogenas duoda aug
menims stiprius, sveikus la
pus.

Fosforas akstiną žiedus, 
vaisius ir sėklas. Jis būti
nai reikalingas gėlėms. To-
VI d
reikia reikalauti 
čiausiu fosforo 
kaip 5—10—5.

Potašius padeda vystytis 
ir stiprėti augmenų šak
nims.

Taigi prašom atsiminti: 
pievoms ir žolynams, kur 
reikalinga sveika, stipri žo-

tar.t gėlėms
su aukš- 

nuošimČu,

—Pasirinkimo nebuvo. 
Kol jie užkando, mes sudė
jom savo lagaminus. Ir mu
sų dideliam nustebimui, vo
kiečių apskaičiavimas buvo 
labai tikslus. Vos mums su
sėdus sunkvežimin, pasiro
dė tankai ir pradėjo šaudy
ti. Taip, porą varsnų pa
važiavus, pamačiau, kad 
musų namas jau apimtas 
liepsnos. Ak, kad aš gale 
čiau verkti! Išsiverkčiau ir 
butų man lengviau. . . .

Tyla. Sąmoningai tylė
jau ir aš. Ji, lyg kažką ne
gero nusipurčiusi, sausai ta
rė:

—Davažiavę Tilžės tiltą, 
naciai mus perskyrė: čia 
ypatingai buvo medžiojami 
jauni vyrai apkasams kasti. 
Bet mes turėjom Pomerani
joje pažįstamus Riaubas. 
Ak, Antanai, kiek jis vargo 
turėjo ir kiek pavojų per
gyveno, kol iš nacių paspru
ko! Apšaudant Nemuną 
plaukte perplaukė ir vis lai
mingai. O čia taip biauriai, 
iš pasalų . . .

Patylėjus vėl pradėjo:
—Nedovanotinai aš bu

vau užsispyrusi. Jis atvyko 
pavargęs ir po 10 valandų 
vėl leidomės kelionėn. O 
jis taip nenorėjo, lyg nu
jausdamas tą nelaimę; bei 
per jėgą įsiveržėm į prekių 
vagoną, perpildytą armijos 
dezertyrų, čia aš išgirdau 
vokiškų keiksmų; jie keikė 
anglus, amerikonus, visą 
pasaulį ir patį Dievą. O 
ypatingai plūdo lietuvius, 
nujausdami, kad mes to-

lė arba lapai, reikia duoti kia.is esai?'. Jie pikt”’?.si’ 
i__  j___ ________________ ?kad mes bėgam nuo bolše

vikų.
—Mes patys neturime ką

kuo daugiausiai nitrogeno; 
gėlėms ir vaisiams—fosfo
ro ; šaknims—potašiaus.

Kas turi didesnį daržą, 
patartina nusipirkti trąšų 
didesnį maišiuką, 25 ar 50 
svarų, nes pigiau išeis.

valgyti, o dar šie gyvuliai 
mums ant sprando lipa.

—Jie kaip žiurkės ap- 
grauš mums ir ausis, tie gy 
raliai.

—Daugiau kaip 5 valan- Krautuvėse yra nedidelių das dant£ sokandę>
maišiukų visokiais gražiais 
vardais. Bet nežiūrint ko
kiais vardais jos butų pa
vadintos, trąšose privalo 
būti trys minėti elementai: 
nitrogenas, fosforas ir pota
šius. Be šitų elementų trą
šos nebus trąšos. Dailiai 
papuošti maišiukai ir gra
žus vardai nieko nereiškia.

BRIDGEYVATER, MASS.

bet gavus spiuvį į veidą, 
mano pasibiaurėjimas išsi 
veržė:

O kas kaltas dėl šio pra
garo, jei ne jus su bolševi
kais? Taip, civilizuotam 
gyvuliui galima plėšti visas 
pasaulis, bet kultūringam ir 
laikinos pastogės negalima 
gauti.”

—Idijote!—užgirdau Vy
to prislėgtą prikaištą. Tai

vedžiai

Liepos 23 d. čia buvo 
šaunios vestuvės. Juozas 
Šablevičius vedė Marytę 
Volskaitę. Jaunavedžiai da
bar gyvena 234 Plymouth 
St.

Juozas Šablevičius tik 
metai laiko gyvena Bridge- 
watery. Jis, kaip ir tūks
tančiai kitų, buvo tremtinys 
Vokietijoj ir turėjo laimės 
pasiekti Dėdės Šamo žemę. 
Atvykęs į musų miestą jis 
susirado darbą ir dabar ku
ria šeimos gyvenimą.

Nuo savęs linkiu jauna
vedžiams ilgo ir laimingo 
gyvenimo.

GRAŽI DRESft

čio pavojaus nesuvokiau, 
bet Vyto sušvokštas žodis 
nusmelkė man širdį, ir pa
kilusi nuo maišo pradėjau 
apgraibomis ieškoti Vyto. 
Staiga vagono durys pla
čiai atsivėrė, šaltas vėjas su 
lietum ūžtelėjo į vagoną ir 
pasigirdo Vyto kymus aik
telėjimas. Nesusivaldžiusi 
puoliau prie durų stovinčių 
kareivių. Vagone kilo triuk
šmas, o aš, kaip pasiutusi 
katė, draskiau akis, roviau 
plaukus tiems žmogžu
džiams. Jaučiau, kad vėl 
praviros durys, bet pasiju
tau stiprių rankų glėbyje ir 
išgirdau žodžius: “Moteriš
ke, atsipeikėk! Tu turi dar 
vaiką!” Tuomet jau man 
buvo viskas aišku. . —

—Vakar sugrįžusi radau 
Vyto lavoną policijoj. Pa
sirodo, kad pirma peiliu nu
dūrė, o vėliau išstūmė iš 
vagono.

—Ir tie baisus niekšai 
paspruko nenubausti?—su
sijaudinęs paklausiau.

Ji žvaliu žvilgsniu pasi
žiurėjo į mane ir visai ra
miai tarė:

—Ak, Antanai, kas čia 
dabar tokiu reikalu rūpin
sis, kuomet jų pačių šimtai 
tūkstančių žūsta, o čia sve
timtautis. ... O kur gi tavo 
šeima?

—Žmona su dukra stoty
je, o aš pasprukau. Naciai 
medžioja vyrus apkasams 
kasti, tai beklaidžiodamas 
patekau čionai, — paaiški
nau aš jai.

—Gerai padarei. Bet lai
kas mums jau eiti.

Debesys dar daugiau su- 
tirštėjo ir pradėjo lašnoti. 
Sutemo ir Pomeranijos mie
stelį apgaubė nakties glu
dumą.

—Klausyk, eikš čia, grei
čiau !—išgirdau senai lau
kiamą žmonos kuždesį ir 
tuo pačiu metu prekių vago
no durys prasivėrė. Aš vie
nu šuoliu įšokau į vagoną.

—O, Dieve!—šuktelėjo
vokietka.

Vagono durys palengva 
užsiskneidė. Tylu. Girdisi 
į vagono stogą lietaus žlek- 
sėjhnas ir neramios širdies 
dužiai. ...

—O daiktus visus turi?— 
klausiu pakuždomis žmo
nos.

—Visus, nesirūpink. Ap
sisupk gerai antklode, kad 
neperšaltum,—sako ji.

—O kaip tau, Jane?pa- 
klausiau sesers.

—Tvarkoje. Vyrą nužu
dė, daiktus su lagaminais 
pavogė. Dabar švari, kaip 
vokiškas pfenigas, — kan
džiai atsakė jinai.

Užstojo tyla, ilga, nera
mi tyla. Traukinys sujudė
jo tik pusantros valandos 
pavėlavimu.

—Pagaliau . . . pabėgom, 
—pasigirdo Janės sausas 
balsas.

Žmonių prakaito ir šlapių 
drabužių kvapo mišinys er
zino šnerves ir norėjosi 
čiaudėti. Dabar buvo ryš
ki vagono lango išpiova ir 
tamsios nakties nasrai. O 
vagono ratai vis smarkiau 
riedėjo: ta-ta-ta-ta. Aplin
kui buvo juoda naktis.

Mano bičiulis Antanas 
tuo ir baigė savo pasakoji
mą. A. Žvirgždais.
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I Ils Plataus Pasaulio
Švedai Protestuoja Kubos Cukrus

Švedijos vyriausybė jau 
kelintą kartą siunčia Mask
vai protestus dėl rusų plėši
kavimų Baltijos juroje. Ru
sai gaudo tarptautiniuose 
vandenyse švedų žvejų lai
vus, juos krato,* kartais iš
laiko suimtus žvejus po ke
lias savaites. Panašiai ru
sai daro ir su danų žvejų 
laivais, švedai vadina to- bos atsargas, 
k j rusų pasielgimą plėšika
vimu, o Rusijos užsienių 
politikos pateisinimus “me
lais.” .

Prieš pusantro mėnesio 
laiko Kuba turėjo cukraus 
visą milioną tonų ir nežino
jo, kur tą cukrų padėti. 
Prasidėjus Korėjos karui 
Kuba pardavė ne tik tą cu
kraus atsargą, bet ir iš se
nesnių atsargų jau parda
vė 600,000 tonų. Korėjos 
įvykiai ištuštino visas Ku-

Japonija Ginkluosią

Bolševikai ir Salaveišiai

Čechoslovakijos komu
nistinė vyriausybė įsakė už
daryti visą salaveišių armi
jos veikimą, jos turtą kon
fiskuoti, o salaveišių armi
jos vadai padėti į kalėjimą. 
Tokias žinias apie salavei
šių armijos likvidaciją gavo 
“Išgamyno Armijos” vado
vybė Londone.

Naujos Zelandijos

Praeitą savaitę visi Nau
josios Zelandijos uostai su 
stojo dirbę dėl laivų krovė
jų paskelbto streiko. Strei
kas iškilo dėl atleidimo dve
jų darbininkų, už kuriuos 
unija užsistojo. Tokio vir 
suotino laivų krovėjų strei
ko Naujojoj Zelandijoj ne
buvo nuo 1935 metų.

Vokietijos Policija

Vakarinė Vokietija jau 
gavo iš aliantų leidimą pa
didinti savo policijos skai
čių, Tai yra pirmas žings
nis vakarinės Vokietijos ap
siginklavime. Paskui nea
bejojamai bus duota Vokie
tijai teisė turėti ir savo ar
miją, kad vakarinė Vokie
tija nebūtų paversta į kitą 
Korėją.

Japonijoj plačiai yra dis- 
kusuojamas klausimas, ar 
nelaikąs japonams išgauti 
iš aliantų teisę laikyti savo 
armiją, karo laivyną ir ka
ro aviaciją, kad Japonija 
galėtų gintis nuo gresiančio 
bolševikų pavojaus. Ame
rikos vyriausybė tuo reika
lu dar nėra nieko nutarusi.

so. B0ST0S»RFas—— ..
NEžA MINAS UMtASTI

Penkios
laukiama atvykstant 
sauga nuo tanką, nes ir 
ant minų, išlekia f virtą.

BALTUOS VALSTYBES , Vincas Sandargas, Vanda Regi-t GREITA PAGALBA 
IR JUNGTINES TAUTOS »» Stekliuckas, Markus Šimkus, SAK_SAK oiNTMBNT. Naujų

_______ Sofija Tamošaitis, Albinas Vač- —’
čiunas. Jonas Virkutis ir Olga
Vyšniauskas.“The New York Times 

liepos 22 d. įdėjo Baltic So- 
ciety pirmininkės, p. B. 
Cleveland, laišką, kuriam 
buvo duota antraštė: “Bal
tic Support of U. N. Ac- 
tion.” Laiške p. Pilypaitė- 
Cleveland sako:

NAUJAS DP ĮSTATYMAS 
JAU VYKDOMAS

Naujas DP įstatymo pa
pildymas ii* pakeitimas jau 
prezidento pasirašytas bir
želio 16 d. Tojo pakeitimo 
nuostatai jau pradėti vyk-

straipsnis, pavadintas “46 Vai"- gyvenime Tremtinių
Stybfa Remta U. N. Akciją | ?tvyk*ma& pratęstas iki bir- 
Korėjoje.” Greta šitų 46 vala- zeho 30 d., 1951 m. Mums 

itybių, remiančių akciją Korė- lietuviams labai svarbu, 
joje, yra mažos laisvę mylin- kad iki to laiko suskubtu- 
čios tautos, kurios tikrai pana- me atvežti visus musų tau- 
šiai ir mielai prisidėtų prie ak- tiečius, kurie gali atva

žiuoti į JAV. Todėl, jei 
kas dar neiškvietė savo gi-

|New York Times Redaktoriui: 
New York Times liepos 9

dienos numeryje buvo įdėtas

mostis, naujai sudaryta pagal vė
liausio mokslo supratimo, stebėtinai 
greitai gelbsti nuo ODOS IŠBĖRI
MO, NIEŽĖJIMO, DEDERVINIŲ ir 
PUČKŲ, niežėjimo ausų, taip pat 
labai gelbsti nuo PILĖS raudonoji 
gysla (hemorrhoidai) ir dėl niežėji
mu kojų (athlete’s foot). Gal ban
dei visokius, tai dar išbandyk ge
riausius. Užtikrinam pasekmes, ar 
pinigus gruzinam. Kama $1.00 ir 
didelė dėžė $3.00. (38)I

DEK E N’S PRODUCTS 
P. O. Bcx 666. Neaark 1, N. J.

REIKAUNGAS 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, R. D. 
4, Cortland, N. Y. (33)

cijos prieš agresiją. Deja. jos 
lyra pavergtos anapus geležinės 

Nors tose tautose,uždanga. rami ““..'‘"^“iminės bei pažįstamo, tai ne- 
Ss ne*X^^. kai8 jų ba; atidėliodami pildykite dar- 
sas galėtų būti išgirstas. Ta- bo ir buto garantijas ir duo
čiau mes, baltų kilmės ameri- kitę joms eigą. Reikalin- 
kiečiai turime daryti, kad mu- gas blankas BALF’as mielu 
sų žodis butų išgirstas Estijos, noru išsiųs pagal reikalavi- 
Latvijos ir Lietuvos vardu. Mesimą.

_______ norime, kad Jungtinių Tautų! Tačiau pravartu painfor-
stachanovišką darbą. Ar tams-Į0f8aDf"2ac^a ’r v‘sas pasaulis muoti apie pakeitimus, ku
tą įsivaizduoji ką reiškia tas žinotų, kad tos trys mažos vai-I. tenka prisilaikyti užpil- 

“i blankas, būtent, kvie-
jokios paramos. Tad prašome jas ^un būti Amerikos pi 
jas įtraukti į sąrašą mažiausiai lietis. Jei kam neparanku 
nors kaip visa širdimi priU- rasti kvietėją Amerikos pi- 
riančias Jungtinių Tautų akci- liečiu tarpe, tuokart UŽpil- 
jai Korėjoje. džius blankas ir pasirašius

P. Cleveland, reikia kreiptis per BALF ar 
President, The Baltic American tiesioginiai į talkininkau-

Society. jaučias organizacijas, kaip
Boston. July 12, 1950. |ui NCWC CWS> JRG į.

Tuo keliu einant or

užkasti kelyje, kuriuo 
Minos yra gera ap- 

užvažiavęs

KAS MUMS RAŠOMA
Pasikalbi ji:Girių Gaisrai Prancūzijoje 

Pietų Prancūzijoj netoli
Toulon miesto kilo dideliĮman ^1^1^08 spaudos. j 
girių gaisrai. Liepsnojo 
tūkstančiai akerių girių.
Du kaimai jau buvo patuš
tinti nuo gyventojų, nes 
jiems grėsė pavojus nuo gi
rių gaisrų. Tūkstančiai 
gaisrininkų, kareivių ir 
Toulono gyventojų dirba 
prie gaisrų gesinimo.

jo prisiųstus laikraščius 
laišką aš jam atsakiau:

Gerbiamasis: Gavau bolševi
kiškų laikraščių ir tuose laik
raščiuose radau ir laišką nuo 
jūsų. Taip pat radau ir mažiu- 

frJkę brošiūrėlę apie Andrulį, kur 
prašoma aukų Andrulio išva
davimui nuo deportacijos.

Man keisčiausia atrodo toji 
brošiūrėlė apie Andrulį. And
rulis daug metų darbavosi rau
donojo bolševizmo naudai Jung
tinėse Valstybėse; įrodinėjo, 
kad bolševizmas yra geriausia 
santvarka. Vadinasi, Andrulis

bei

stachanoviskas darbas ? Tai 
reiškia darbininko prakaito ir 
paskutinės jėgos iščiulpimą! 
Ką pasakytų šioje šalyje darbi
ninkų unijos, jeėgu čionai darb
daviai įvestų tokius stachano- 
viškus darbus?

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

nuo vidurių uždegimo ir atliuosavi- 
mui surakintų ir neveiklių sąnarių. 
Begalinė gera nuo visokių nervų Ii; 
gų, nuo geltligės, nuo isterijų. Kiti 
vartoja begalinę ir nuo nuomario ir 
paralyžiaus. Pasidaryk Begalinės ar
batos ir gerk. Prisiunčiam į jūsų 
namus. Begalinės svaras $7.00. Ui 
$1.00 dvi uncijos.

ALEXANDER’S CO.
414 West Breadway

South Boston 27, Mass.

Jus rašote, kad prieš 20 me
tų galvojote taip, kaip aš da
bar. J) aš turiu jums pasakyti, 
kad aš 32 metai atgal galvojau 
taip, kaip jus dabar galvojate. 
Per pirmąjį pasaulinį karą bu
vau Rusdjoj jr prie bolševikų 
gaudavau tik ketvirtį svaro 
duonos dienai ir daugiau nieko, 
nes nieko ir nebuvo daugiau. 
Tai pilvas buvo tuščias, o su

220,000 DP Be Vietos

International R e f u g e e 
Organization (IRO), kurios
veikimai pratęstas iki 1951 smnviu**. v-uujuus>, .
metų kovo 31 dienos, skel- buvo Rusijos agentas, Į tuięju pilvu labai lengva kvė-
bia, kad ji iki užsidarymo 
turi dar surasti pastovią gy
venamą vietą 220,000 išvie- 
tintų žmonių. Iš to skai
čiaus Amerika gal paims 
140,000, Australija — 35,- 
000, Kanada—10,000 ir vi
sos kitos šalys—40,000.

BELAISVIS VEŽAMAS I UŽFRONTĘ

Korėjos kareivis važiooja 
rankas už galvos susidėjęs h* gerai saugomas.

“džype”

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

DidiiaosMk ir Turtingiausia Lietuvių

TURTAS SIEKIA VIRS
Savo nariams ligoto pciatpą ir pomirtinių apdraudų 
yra išmokėjęs arti 16,000,000.00.
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
Kiekvienas lietuvis gafi apsidrausti nuo |100.00 iki 
16,000.00.
Ligoje pašalpa sąvaitėje |9.00 ir >12.00.
Dabar vedamo SusMuuUiaso 00 metų Jubiliejinis Va
jau. įstojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina-

Tapk Susivienijimo nuris Ir priruiyk savo šeimos na- 
Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą adro-

LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA 
107 W. Mb St*. Naw York 1, N. Y.

arba penktakojis.

Dabar toki Stalino santvarka 
yra ir Lietuvoj. Taigi, draugui 
Andruliui, rodos, reiktų tik 
džiaugtis, kad Jungtinės Vals
tybės siunčia Andrulį vykti į 
jo paties išgarsintą rojų ir dar 
duoda nemokamą kelionę.

Andruliui, rodos, reėktų tik 
naudotis auksine proga. Bet 
Andrulis ar naudojas ta auksine 
proga? Visai no! Ne tik ne
sinaudoja. bet šaukia mitingus 
ir renka aukas, kad jį gelbėtų 
nuo deportavimo į bolševikišką 
rojų. Matai, gerbiamasis, kad 
bolševikai patys netiki į tai, ką 
jie mokina, nes nenori- vykti į 
savo išgarsintą rojų.

Kai patarįat man rašyti į 
“Liaudies Balsą,” tai ačiū už 
malonų paraginimą. Turiu pa
sakyti, kad kas kada rašau 
“Nepriklausomoj Lituvoj” ar 
“Keleivy.” “Nepriklausomoj 
Lietuvoj” greit bus mano raši
nys apie angliakasių pensijas 
Saskachewan. Albertos ir B. C. 
provincijose. Į “Liaudies Bal
są” visai patraukimo rašyti ne
turiu, nes tas savaitraštis yra 
parsidavęs mus šalies okupan
tui dr yra musą šalies grabo- 
rius.

Laikraštį “Tiesa” Nr. 92 š 
m., kurį man prisiuntė!, tai vi
są perskaičiau. Tas bolševikiš
kas laikraštis buvo baisiai nuo
bodus skaityti ir perskaičiau jį 

save prisivertęs. Matai, ger 
toks botteviksflkas 

laikraštis, "Tiesa,” 
o tamsta

man prisiunti, ir nei tamstą, 
nei mane niekas uš tai neperse
kioja. Imkim atvirkščiai: Ar 
Nepriklausomą Lietuvą” ar 
Keleivį,” ar kitą kurį nebolše- 

vikišką laikraštį įsileidžia į Ta
rybų Lietuvą ir ar juos gali 
skaityti eiliniai piliečiai pasi
keisdami? Tamsta pats patvir
tinai, kad ne. Jeigu ten neįsi- 
sileidžiami priešingos bolševi
kam pakraipos laikraščiai, tai 
tamstai ir pačiam, rodos, turė
tų būti akys ant tiek atsidariu
sios, kad šioje šalyje yra daug 
daugiau politinės laisvės, negu 
bolševikinamoj Lietuvoj.

Toji “Tiesa” daug rašo apie

puoti bolševikiška oru. Bet 
1919 metais. parvykau į Lietu
vą nors ir turėjau vykti per 
du frontu, ir pasirodė, kad Lie
tuvoj maisto visgi buvo pakan
kamai. Tai man ir reikėjo min
tį keisti, nes, iš tikrųjų, kur tik 
bolševizmas, tai ten ir badas.

A. Vi
East Coulee, Altą.

MIAMI, FLORIDA

B.

Šią vasarą daug žmonių 
atvažiuoja, vieni dėl paty
rimo oro, kiti nusiperka 
nuosavybes. Vieniems pa
tinka Florida, kitiems ne. 
Kai kurie pabuvę vieną sa 
vaitę grįžta namo, kiti vie
ną naktį pernakvoję aplei
džia, sakydami patinka ir 

bet bijau, geriau už- 
iu gyvenimą kur bu

vau.
1 • 1

Gerb. J. Bubnis, BALF’o 
39 skyriaus pirmininkas, 
sunkiai susirgo, padaryta 
dvi operacijos, randasi ligo
ninėj. Linkime, kad grei
čiau pasveiktų.

_ • 1
Pagal cenzą šiemet turi

me Miamėj gyventojų 247,- 
262.

•—zo.•
Oras čia gana ' puikus, 

šilta, turime kas dieną 80 
laipsnių šilumos, bet čia vis 
pučia vėsus, gaivinantis vė
jas- Be to turime beveik 
kas dieną biskutį lietaus. 
Čia netaip karšta, kaip nor 
tuose.

CK.

pan. _________ ____ - ..
NAUJI LIETUVIU ganizacijos nuo savęs duo- 

T£AAS«WW4/ da papildomas garantijas k
pasirūpina atvežti tremti* 

Rugpiučio 5 d. laivu “General tokia pat tvarka, kaip
Blatchford’’ į New Yorką atvy-liki šiol.
ko 46 lietuvių šeimos. Atvyko: Jei kas nori atsikviesti

Vincas Atkočiūnas, Vladas I tremtinius per DP Komisi-
Bįgenis, Leonas Brazauskas, j tai feikia labai tiksliai 
Mikas Brinkmanas, Vaclovas (užpildyti darbo sąlygas, 
Cecevičius, Vincas Cecys, Apo- neg Dp Komjgįja, patikri- 
torajačesėkas Antanas Dap-I^ darbovietėje nurodytus 
kus, Marija Didvalytė, Luiza J , , «
Dmitrak, Aleksandras Dovoina- dokumente darbu* ir nėra- 
Silvestravičius, Juozas Dzerbu-Įd^S1 užtikrinimo, grąžina 
nas, Juozas Gaubas, Jonas Gu- yisą bylą be eigos kvietė- 
davičius, Uršulė Jaruševičius, jui. Iš to susidaro susitruk- 
Ona Jasiukynas, Antanas Juo- dymas ir kvietėjui prisieina, 
deikis, Jonas Ralys, Juozas dažniausia, iš naujo kviesti 
Karpus, Ruth Kassautski, Fe- per BALF’ą. Kviesti per 
bksas Kriščiūnas, Kazys Kuk-^p Komisiją gali tik pilie- 
leris, Jonas Kupčiūnas, Juozasr 
Masionis, Vytautas Mažeika, Į
Alfonsas Mažeika, Aleksandras 
Medvedevas. Vytautas Miceįka,
Juozas Nimgaudis, Donatas 
Nasvytis, Vladas Noreika. An
tanas Paulionis, Juozas Petus- 
ka, Zigfridas Puodž:unas, Leo
nas Radvilavičius, Elzė Rėčys.
Vladas Rutkauskas, Juozas Sa- 
blinskas, Regina Sadauskaitė.

BALF’o Cestcas

kone
fkąftfaęj “Keleivyje.’ 

NAMAS PARDAVIMUI

Kampinis muro namas, kietos 
grindys. Apačioje 5 kambariai ir 
maudynė. Viršuje 4 kambariai ir 
maudynė. Trečiame aukšte 2 kam
bariai ir maudynė. Ideali vieta 
biznio ar profesijos tikslams. Vie
ta; 7th ir Rače gatvių kampas, 
Perkasie, Pa. Kaina: $19,000. 
kreiptis ant vietos, arba telefonu 

valandos vakare, skambinant: 
’erkasie 2543. (34)K

MCO UtMSENUUBlV. ATVIBŲ

Skaudžių Žaizdų
1B ODOS UGV

Tie, kati* kenčia nuo SENŲ, AT- 
VIBV >r 8KAUDŽIU ŽAIZDŲ. Ji* 
negali ramiai sėdėti ir naktimis 
asfegoti, nes jų nžsisenėjosios žais* 
ėot nieiti ir skauda. Kad pašalinti 
tą niežėjimų ir spaodėjimų seną 
atvirų ir skaudžių žaizdų, uždškits 
LSGULO Ointment. Jų gydomos 
ypatybės palengvina jūsų skaudėji
mų Ir galėsite ramiai miegoti nak
tį. Vartokite jas taipgi nuo skandžių 
nudegimų. Jos taipgi pašalins nie- 
ttjiaa ligos vadinamos PSOR1AS1& 
Taiup pašalina perštėjimų ligos 
vadinamo* ATHLETE’S FOOT, su
stabdo džiovimų odos ir perplyšimų 
ta^ppiriėių- Jos yra tinkamos, vai*

adės. Jos yra geros gy
duolės ano visų išvirši
nių odos ligų. LEGU
LO Ointment suteiks 
jnsw pagėlbų nuo nu
valiusių, per štamų ir 
niežiančių kojų. Lernlo 
Ointment yra parduo
damas po 75c., 0.25 ir 
98.50. Pirkite vaistinėse 
Chicagoje ir apylinkėse 
arba atsiųskite monev, 
orderį j: (11-li

LEGULO. Dept. L 
4047 W. 14tk Str«*t, 

CICERO M. ILL.

Musų tėvų krašto Lietu
vos išlaisvinimo siekia Ame
rikos Lietuvių Taryba ir jos

APSnvnnIMAt
Vedybų tikslu paieškau merginos ’ . 

ar našlės 40-45 metų amžiaus. Esu j 
“S, vykdomas Vajus. Paremki,

st, ctaag tautieti, tad jos darbus!Urbon. 3143 
29, III.

W. 59th

Ar Juaų Jakaiti Gerai Veikia?
Inkstai prašalina iš organizmo ruoštis ir nereikalin
gų šlapumų. Jei jie netvarkoje, nuodinga materija 
lieka kone ir jūsų kraujnje. Jei turite sunkumo 
nusišlapinti, jei nakčia dažnai turit keltis, jei galva 
svaigsta, nugarų skauda, jaučiate nuovargį, jei jūsų 
paakiai patinų vartokft

ŽOLIŲ ARBATĄ SANITAS NO. ĮSI
Kaina $1.10 sa prisiuntimu. Musų žolių arbata yra 
ekspertų, sudaryta remiantis ligų metų patyrimu. 

Užsakymus ra pinigais adresuokit taip: (35)

SANITAS HERBS, Dept K 
1125 Mihraoltea Ava^ Chicafo, Ilk

I

Maikio ir Tėvo Kraičiui

Atnaujindami prenumeratą 
sekantieji musų skaitytojai su
dėjo aukų Tėvo naudai:

Po $1—Mre. A. Gulbin iš 
Seattle, Wash., ir J. 
čius iš Verdu n, Canada.

Po 50c—A. Paulaitis ii Nev
erk, N. J^ A. Andrison Ii Wau- 
kegan, IB„ ir M. Grakov ji 
Chicago, III.

Aukojusiems širdingaa ačiū.

Patikrinkit savo akis namuose 
su musų Namų Akių Tikrintoju. 
Matvkit iš tolo ir iš arti. Pa
sitenkinimas garantuotas. Tau- 
pykit pinigus. Prisiųskit adre
sų ir amžių 30-čiai dienų 
kantam išbandymui.

vi-

GliSSFS or 30 DAY TRIAlI

SAVE
M f TO 

S ’ ' O O
ES®

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rmijog Diktatorium

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

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

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
27,



\
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Vietinės Žinios
1 SOCIALDEMOKRATŲ 

60 KP. SUSIRINKIMAS
$375 Pabaudos už Greitumą mą skaitysi, prašome prisiųsti 

mums pilną savo adresą, o

BOSTONAS 7-OJ VIETOJ 
PRIEŠO BOMBOMS

STEVENSONAI YRA 
ATVYKĘ IŠ FLORIDOS

Jonas ir Rozalija Steven- 
sonai, kurie seniau yra tu
rėję vištų ūki Randolphe, 
bet dabar yra apsigyvenę 
Floridoj, šiomis dienomis 
atvyko pasimatvt.su senais 
savo pažįstamais ir gimi
nėmis Bostono apylinkėj. 
Jie yra apsistoję pas savo 
sūnų Edvardą, kuris nese
nai įsikūrė vištų ūki netoli 
nuo tos vietos, kur seniau 
tėvai gyveno.

Jei kiltų karas su Rusija 
ir priešo bombanešiai galė
tų pasiekti Amerikos pa 
kraščius, tai iš bombarduo
jamų miestų Bostonas butų 
septintas, nes strateginiu 
žvilgsniu jis užima septin
tą vietą. Priešas tą žino.
Bet gali atsitikti taip, kad 
bombos pradės kristi tuo 
pačiu laiku j visus svarbes
nius miestus.

Šitokią galimybę mato 
atsakingi Washingtono vy
riausybės pareigūnai, kurie 
pereitą savaitę tarėsi su ...
Massachusetts gubernato- nusipirkę gražų mur 
riura Deveru dėl musų mie- "ur S>vena 'u J*

Floridoj, Miami mieste, 
draugai Stevensonai turi 

inį na- 
jauniau-

siu savo sunumi Danielium, 
i Dabar jie yra atvažiavę vi

dio programa šį ateinantį 
te bus sekanti:

1—Muzika.
Po programos prašome
Po programul prašome 

parašyti laiškelį ar atvirutę 
i 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 Minkus

Ar Žinot Kur Ką Gauti!
Mes pranešam, kad turima w»- 

sų krautuvėj visokių mašinų iš
randa vojiraui, kaip tai Floor San
ders, Wall Paper Removers, Boot 
Sanders ir kitų. Taipgi turime ri-t 
šokių pentų, varnišių, sienoms po
pierių, plumbing, elektros reikme
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės

Flood Sq. Hardvrare Co.
A. J. ALEKNA. Prop. j 

<28 E. Broadway. So. “
TeL SO 8-4148

Už pramuštgalvišką va-,1* dokumentą tamstai nusiųsi
žiavimą motorciklium Lyn-,Šį šeštadienį, rugpiučio

12 d., 6 vai. vakare šaukia-! no teismas nubaudė italą 
mas LSS 60 kuopos narių Benedetto $375 pabauda 
susirinkimas “Keleivio” pa-
talpose. Visi nariai prašo
mi dalyvauti.

Valdyba.

Mirė Jonas Valantis

me.
Keleivio" Aiaalaiatradja.

RADIO PROGRAMa
KASTANTUI ADAMONIUI 

PRANEŠIMAS

Tamstai yra atėjęs- “Kelei 
vio” pfiaan dokumentas (foto- 
statas) ii Argentinos. Jns pa-Pereito nedėldienio naktį 

Hvde Parke staigiai mirė kalba ir pasira-
Jonas Valantis, 62 metų|šyta* Antano Adamonio Pupe-

lietuvis. Velionis prašo perduoti tą po-
pierĮ tamstai. Kastantui Ada- 
monuiui, pridurdamas. kad 
tamsta gyveni Cbcagoj. bet 
tikslesnio adreso nepaduoda. 

Taigi, jei taftista šj praneši-

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

sto apsaugos.
Kaip tie pareigūnai va , . .... o ,

dinasi, gubernatorius nepa-jSI . °'.?n?
aiškino. Ir Jis sakosi neži-iaP>,h"keJ’ ,ve!.TK1 >
nąs, kurie kiti šeši miestai Į830 on 4-______
yra numatomi bombardavi-i
mui pirma Bostono. DORCHESTERIO

Didžiausia problema, jei-Į KLUBO SUSIRINKIMAS
gu priešas pradėtų mėtyt; ---------
atomines bombas, butų gy-| Dorchesterio L. P. Klubo 
ventojų iškėlimas kiton vie- susirinkimas i vyksta
ton, aprūpinimas jų vais
tais, maistu ir naujom dra
panom, nes atominei bom
bai sprogus, senas drapa
nas reikia jau kuo greičiau
sia mesti.

Apsaugos tikslu Massa- 
chusetts valstija yra jau pa
dalinta į 9 apsaugos apy
gardas. Apie 40 miestų ir1, 
miestelių jau turi sudarę iš į DORCHESTERIO 
savo piliečių apsaugos or 
ganizacijas.

amžiaus 
buvo laisvas žmogus, ilga
metis “Keleivio” skaityto
jas. prigulė io prie SLA ir 
LDD. Kūnas pašarvotas 
South Bostone, pas grabo-i 
rių Zaleską. j

3 KAMBARIAI
Išsirandavoja trys kambariai ( 

su virtuvės ir kitomis privile
gijomis. Galima matyt nuo 6 
vai. vakaro, ant trečio aukšto,1 
80 Romsey St., Dorchester.

(33)
DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda 2 šeimynų namas ir 
storas už $5.500. {nešti mažai, 
$2.000 ar $1.500. Prie storo yra 6 
kambariai su atatinkamu šildymo. 
Galima tuoj užimti arba išrenda- 
voti. Store yra visi impruvmentai 
vertės daugiau, kaip $2,000. Namas 
geroj vietoj, pj-ie kampo, galima da
ryti gerą biznį. Parsiduoda už mor- 
gičių. Kreiptis tuojau pas savinin
ką: W. Yanus, 224 E S 
Mass.

St., So. Boston, 
(33)

SOUTH BOSTON SAVINGS BANK 

460 Broadvray, South Boston

Dr. Wm. Frankman
Skilvio ir žarnų Specialistas

736 Hancock Street 
Wollaston, Mass.

Lankyti tik susitarus 
Telefonas: GR 2-3881

si

penktadienį, rugsėjo 11 d., 
savame name. Pradžia 8 
vai. vakare. Visi nariai 
prašomi būtinai dalyvauti, 
nes bus tariamasi apie klu
bo rengiamą pikniką rug
piučio (August) 20 d. Ro
muvos Parke, Brocktone.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais
kreipkitės j: (n35)

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadmay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

KLUBO PIKNIKAS

FRANĄ BALIONĮ
RADO NEGYVĄ

Rugpiučio 3 d. Bostone, 
prie 14 Compton St., einant 
į skiepą buvo rastas ant 
laiptų susmukęs nebegyvas 
žmogus. Padaręs skriodi 
mą, valdžios daktaras pa 
reiškė nuomonę, kad šis 
žmogus turėjo nuvirsti 
skiepą tokiu budu, kad ne-

Sekmadienį. 20 rugpiučio 
(Aug.), gražiame Romuvos 
Parke. Montelloj, įvyks Dor
chesterio Lietuvių Klubo pikni
kas. Pradžia 1 valandą popiet. 
E. Brazaičio vadovaujama Syn- 
copators’ Orkestrą gros viso
kias polkas ir linksmius sukti
nius. taip kad pasilinksminti 
galės ir jauni ir seni. Be to. 
bus didžiausis pasirinkimas j 
alaus, taip kad nereikės visą j 
laiką gerti vienodą ir tą patį.' 
Bus taipgi gardžių užkandžių,, 
sveikų valgių. Biznieriai ir k}-1

galėjo nei pasijudinti, neiLų klubo nariai sudėję šitam 
alsuoti, ir todėl užduso. Jpiknikui visokių dovanų, kurios 
Vėliau nustatyta, kad tai bus dalinamos turintiems lai- 
buvo Franas Balionis, 55 mingus numerius.
metų amžiaus lietuvis, ku- Bušai išeis nuo South Bosto- 
rio adresas nežinomas. no Lietuvių Klubo ir nuo Dor

chesterio Lietuvių Klubo 12:30 
valandą popiet.

Rengėjai kviečia visus atsi
lankyti ir užtikrina, kad nesi
gailėsite.

Adv. Bagočius Nesveikuoja

Paskutiniais laikais pra
dėjo nesveikuoti adv. F. J. 
Bagočius, buvęs SLA prezi
dentas. Jau ne kasdien ir 
ofisan nuvažiuoja. Jį pri
žiūri Dr. Pilka.

Geri Kambariai Hvde Parke
Vedusi pora be vaikų, arba 

moteris, gali gauti gerą gyve
namą vietą prie našlės mote
ries. Butų labai malonu jei 
kas pasitaikytų nuo Birštono 
arba Jezno. Aš po tėvais esu 
Monika Urbanavičiūtė nuo Bir-!

Iš ketvirto aukšto per lan- stono. Adresas toks: Mrs. M.; 
gą iškrito į Harrison Avė. Kamarauskienė. 53 Readvillej 
dviejų metų vaikas ir ant St.. Hvde Park, Mass. Tel. HY 
vietos užsimušė. 3-3260-J.

Vaikas Iškrito per Langą

Pranešimas
]

Senoje ir v'siems lietuviams žinomoje' įstaigoje—i
Lithuanian Furniture Co., 326-328 W. Broadvray, South 
Boston, Mass.—ivyko pasikeitimas. Per 34 metas buvęs į 
Lietuvių Baldų Krautuvės vedėjas, Antanas Ašmenskas. 
savo sveikatos dėlei, iš pareigų pasitraukė. Jo vietą, 
bendrovės ir krautuvės vedimą, užėmė Aleksandras 
Ivaška.

Krautuvė dabar atremontuojama, pagražinama ir 
papildoma naujais baldais (furniture). Nors ir dabar 
nėra uždaryta, bet normaliai pradės veikti, bei formaliai 
persitvarkius, bus atidaryta šį šeštadienį, Rugpiučio 
(August) 12 d.

Todėl Bostono ir apylinkės lietuviai esate kviečia
mi atsilankyti į šią seną, bet dabar pačiu darbininkų 
atnaujintą, 1911 m. įsteigtą ir jų pačių išlaikomą įstaigą

LITHUANIAN FURNITURE CO.
326*328 W. Broadvray, South Boston, Mm*.

Geriausias ir plačiausias 
lietuviška: angliškas, 
angliškai lietuviškas

ŽODYNAS
įsigykite šj A. Lalio kapi
talinį veikalą! Nauja lai
da su ištarimu, dviem da
limis.

Neįrištas $12, įrištas $14. 
Gaunamas pas:

DR. D. PILKA
546 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Lietuviška Aptie
Savininkas H. CABIT

fca

r I

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON * 

TeL SO 8-4149_ - ą
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
liet Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyveną n»ę rio jau 20 metų.

VIENINTELIS SUTAUPŲ BANKAS SOUTH BOSTONE 

Turtas per $35,000,000 Sutaupęs per $31,000,000

*

APSAUGOKIT SAVO DOKUMENTUS. BONDSUS IR 

KITUS VERTYBIŲ POPIERIUS

DR. D. PILKA
. Ofiaa Valandoa: mo 8 M 4 

Ir ooa T iU 8
546 BROADWAY 

BO. BOSTON. MASS. 
Telefonas: SOUth Boaton IBM

Paimkit N Safe Deposit Besą. Tik $6 ir Taksai
*

Mes niekada nemokėjome mažiau, 
2%% už indėlius

Apdraudžiam Gyvybę Savings Banko Sąlygomis

EDWARD C. CARROLL
KANDIDATAS I CITY COUNCIL 

WARD 7 
Rugsėjo 12—1950

Veteranas ir Buvęs Senatorius 1932—1938 
PRAŠO Už BALSUOTI RUGSĖJO 12, 1950

NAUJOS ANGLIJOS ELEKTRA NUOLAT

Budi PRIE JUNGTUVO!

Kila nepaprasta nacionali padėtis.
myka iš naujo pabrėžia elektros svarbą. Kaip 
elektra Naujoj Anglijoj?

5W

«*-
stovim šu

PALYGINKIM!
NACIONALINIAI, atsarginis perviršis* yra 15.6%.
n t am Atlanto pakrašty (įskaitant federaliai išvystytą TVA) 
yra tik 52%. Pacifiko šiaurės Vakaruose (įskaitant federa
liai išvystytą Bonneville ir Grand Coulee) yra vos tik 5.9%. 
Bet NAUJOJ ANGLIJOJ musų atsarginis perviršis yra 23.5% 
su kaupu—tai

DAUGIAU ATSARGINIO PERVIRŠIO 
0 NEGU BENDRA ŠALIES ATSARGA

Ir štai kodėl taip yra. Nuo V-J Dienos privačiai
elektros įmonės Naujoj Anglijoj 
000.000.00

kaip >500,-

Ačiū bizniškai vedamoms Naujos _ „
•Atiarfbrii elektrom joms, jų planavimui ir apdairumui, šitame plote elektros yra 

pervirsto rettkia tą pakankamai. Galit ją vartoti ir naudotis kišk patinka.
™ pramonės H*, kaiP * 2'ro Pasaulio Karo

▼artėjimo. buvo: “Nei Permaža, Nei Pervėlu"!

electric light and power companies
OF M1W ENGLAMO C )

Thi« Adrrrtittment ^penseved šy BOSTON* COMFANT

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos;
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 COLUMBIA ROAD 

arti Upham’s Corner
DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
SEAL ĮSTATE * INSUBANCBj

409 W. Broadvray 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948

87 ORIOLE 8TREET 
W«nt Sozbory. Mano

Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir CMrargas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

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

SO. BOSTON, MASS.

DR. G. L. KILLORY
18 Tromoot SL, Rimbai 
... Kambarys 205
BOSTON. Tel. LA 3-2371

arba: SO 6-2044-J
SPECIALISTAS KRAUJO, INKSTŲ 

IR NERVŲ LIGŲ 
Dura Kraujo Patikrinimų Santuokai 

VALANDOS:
Nuo 9 iki 6 kasdien. 

Šventadieniais uždaryta.

BORIS BEVERAGE CO.

į 220 E Street, South Boston 
Pristato tonikų, vyną ir viso

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

Savininkas:
JUOZAS ARLAUSKAS 
Telephone: SO 8-3141 

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

LITHUANIAN 
FURNITURE CO.

APDRAUSTI 
PERKRAUS

TYTOJ AI

828 BROADVTAT,
SO. BOSTON, MASS,

Tai. SOutk Boatoa 8-4414

Į
t

pasimatvt.su



