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Maskva Jau Atsisako Nuo 
Stalino Politikos

JI PARODĖ SAVO “GERUS NORUS” DARBAIS, KO
KIŲ REIKALAVO AMERIKOS PREZIDENTAS

Austrijoj Rusai Nuėmė Susisiekimo Užtvaras, Vokietijoj 
Atsisako nuo Sovietizacijos ir Nebereikalausią 

Turkijos Žemių

Paskutinėmis dienomis1 PALEIDO 80,000
-Maskva visai netikėtai pa
dalė tris žingsnius, kurie 
tiek nustebino Vakarus, 
kad Anglija, Prancūzija ir 
Amerika įteikė Kremliui 
paklausimą, ką visa tai reiš
kia?

Visų pirma, 
kino Austrijoj 
ras ir sienas,

rusai panai- 
visas užtva 
kurios nuo

TARNAUTOJŲ
Taupydama lėšas, Eisen- 

howerio administracija pa
leido jau 80,000 valstybės 
tarnautojų, ir esą planuoja
ma dar 110,000 paleisti. 
Valstybinės tarnybos komi- 

1 sijos apskaičiavimu, iš viso
1945 metu skyrė ju kontro-Pa^e’st^ ^40,- 

, lOOO, nes Trumano hnvolbuvoliuojamą zoną nuo anglų, lvuy’ ”es Trumano 
prancūzų ir amerikiečių zo- Prisamdyta daug nereika- 
nų. Vakarai senai jau ban-’J^^^nonių. ^ai ^įsen- 
dė su rusais susitarti dėl

RUSAI ATIDARĖ KELIĄ

Po dešimties metų rusai pirmą syki atidar* Austrijoj susisiekimą tarp jų okupuotos 
zonos ir alijanių. Pakilus barijerai, čia matosi pirmutinis automobilis važiuojąs iš rusų 
pusės į Vienos miestą.

Prez. Eisenhower f riešu gas 
Knygą Deginimui

PATARIA SKAITYT IR KOMUNISTŲ LITERATŪRĄ, 
NES TIK TUO BUDU GALIMA JUOS PAŽINTI

Be To, Amerika Yra Laisva Šalis, Kur Kiekvienas Turi 
Teisę Pasakyti Savo Nuomonę, Nors Ji Butų 

Mums ir Priešinga

McCARTHY MATO] Pereitą savaitę preziden 
“IŠDAVYSTĘ” ^as Eisenhoweris buvo

ihovveris atėjo į Washingto-
Austrijos, bet niekas iš to 
neišeidavo. Dabar gi, nie
ko Vakarams nesakydama, 
Maskva paskelbė Austrijai, 
kad jai gražinama “pilna 
laisvė,” atidaromi visi ke
liai ir tt.

Vokietijoj rusai padarė 
dar didesnį siurpryzą. Jie 
atšaukė iš Rytu Vokieti ios 
vyriausi savo komendantą 
gen. čuikovą, o jo vieton 
paskyrė civilį komisionierių 
Semjonovą- Be to, jie su
laikė tenai sovietizaciją ir 
sustabdė kolchozų steigimą. 
Ūkininkai, kurie buvo jau 
įtraukti į kolchozus, gali iš 
jų išsitraukti ir gausią net 
paramos atsikūrimui. To
kia pat laisvė paskelbta ir 
biznieriams. Kurie jų bu
vo jau iš biznio išvaryti, da
bar galėsią gauti valdžios 
pagalbos ir savo biznius at
steigti. Politiniai pabėgė
liai gali grįžti namo ir 
jiems busianti grąžinta 
konfiskuota nuosavybė.

Turkijai rusai taipgi pa
darė gerą žestą. Jie atsi
sako nuo visų pretenzijų į 
turkų teritorijas ir jau ne
benori nei Dardanelų, nei 
Bosforo bazių.

Vakarų Europa nesusivo
kia, kaip reikėtų tuos rusų 
manievrus vertinti. Kai kas 
aiškina, jog Maskva bus jau 
nutarusi atsisakyti nuo Sta
lino politikos, norinti su .de
mokratiniu pasauliu susitai
kinti ir tuos “gerus savo no
rus” parodanti darbais. Ki
ti gi žiuri į Maskvos ma
nievrus su nepasitikėjimu ir 
mano, kad Kremlius ruošia
si naujai apgavystei.

ną, jis rado 
nautojų.

2,562,000 tar-

Laivynų Paradas 
Karalienei

Smūgis Amerikos Argentina Uždary- Rosenbergams
*_ • * _ ±* I _ 77Prestyžui

PASISAMDĖ ORLAIVI 
UŽSIMUŠĖ

IR

Portsmoutho uoste, Ang
lijoj, pereitą sekmadienį 
buvo įspūdingas karo laivų 
paradas, kaip priedas prie 
karalienės Elzbietos vaini
kavimo. Išsirikiavo 16-kos 
valstybių šarvuoti karo lai
vai, kurių tarpe daugiausia 
dėmesio traukė Sovietų Ru
sijos greitlaivis “Sverd
lov.” Jis esąs vėliausios 
konstrukcijos karo pabūk
las, kurį suplanavo ir pasta
tė vokiečių inžinieriai. Ja
me viskas darosi elektrinio 
mygtuko paspaudimu. 
“Sverdlovas” atvyko tenai 
pereitą savaitę, 10 birželio 
Jis atsivežė 1,000 jurinin
kų, kurie buvo išleisti mies
to pasižiūrėti ir išrodė labai 
nedrąsus. “Sverdlov” yra 
pirmutinis Sovietų laivas 
Anglijos vandenyse nuo 
1937 metų.

Šveicarija Nusileido
Šveicarija buvo atsisakiu

si dalyvauti tarptautinėj 
komisijoj karo belaisviams 
Korėjoj globoti, kuomet 
Pietų Korėjos respublika 
pareiškė paliaubų dery
boms boikotą. Bet vėliau 
savo atsisakymą Šveicarija 
atsiėmė ir sutiko karo be
laisvius globoti, nežiūrint 
ką Pietų Korėja darys.

DIDELĖS AUDROS
MICHIGANE IR OHIO

Italijos parlamento rinki
mai išėjo netaip, kaip buvo 
tikėtasi. Klerikalų vadas

siunti “Salueišių 
Armiją

Paskutinė Diena
Jeigu Rosenbergų mirtis 

nebus atidėta, tai šis ketvir
tadienis, 18 birželio, bus 

gyvenimo
Nacionalistinis Laisvini-

~ • x-i - • • J J 1- 1 - mo Susivienijimas Argenti- ,. ..Gaspen tikėjosi didelių lai-noje kreipėsi i prezidentą P^kutinie jų 
mėjimų. o tuo tarpu vos ne- Perona prašydamas, kad|dlena- Lz pardavimą Ru- 
išlėkė iš valdžios. Amen. “saiveįšįų- armija Argenti-'sl-,al atomlnes bombos Pa‘ 
ka irgi norėjo je laimėjimo; noj but uždarvta i,- jos
ir nuvažiavusi Romon mu- veikla ištirta. gite armija 
sų nauja . amabasadorė esan,į svetima įstaiga, kun 
buce. stačiai pareikalavo, jg pasalų skleidžianti prie-
kad italai balsuotų už Gas- šingą krašto vieningumui .. , , ,
peno partiją, kitaip jie ne- mokslą. Tariamoji “salvei-tokia bau.5me butų nutarti 
teksią Amenkos paramos. labdarybė Argentinoj 'r """""
Šitokia agitacija italai įsi- eganĮj visai nereikalinga, 
žeidė ir balsavo priešingai. neg Perono “jugticializmas” 
Tai buvo aiškus smūgis mu
sų prestyžui. Ir kartu buvo 
pamoka- kad tokių moterė
lių, kaip Luce, nereikia 
skirti ambasadoriais.

Deportavo Raketierį
Pereitą savaitę federali

nės valdžios agentai depor
tavo Italijon raketierį Spi- 
nelą, kuris buvo išvažiavęs 
Kubon ir grįždamas pame
lavo, kad jis esąs šios ša
lies pilietis, gimęs New Jer
sey valstijoj- Iš tikrųjų jis 
gimęs Italijoj ir Amerikoje 
gyvendamas neišsiėmė pi
lietybės popierų. Sugrįžęs 
iš Kubos jis slapstėsi, bet 
valdžios agentai sugavo jį 
Washingtone ir į 24 valan
das išsiuntė orlaiviu Itali
jon. -

APŽIURĖJO TORNADO 
NUOSTOLIUS

Houltono miestely, Maine 
valstijoj, buvo toks atsitiki
mas: VVarren Bradstreet su 
f a vo jauna žmona pasisam
dė orlaivį paskraidyt. Ma
tyt, Bradstreet žinojo kaip 
orlaiviu pakilti, bet nežino
jo gana. Nes nuskridus 
jiems apie 10 mylių, orlai
vis nukrito ir jaunoji 
užsimušė.

Ohio ir Michigano valsti
jose pereitą savaitę viesulas 
apgriovė 9 miestus bei mie
stelius. Daugiausia nuken
tėjo Flint, kur 112 žmonių 
buvo užmušta. Nukentėjo ir 
Clevelandas nemaža. Su
žeistų daugiau kaip 1,000.

Rytų ir Vakarų Vokieti
jos vadai reiškia stiprų pa-

pora’geidavimą, kad Vokietija 
'butų suvienyta.

Pereitą sekmadienį pre
zidentas Eisenhoweris ap
žiurėjo iš savo orlaivio vie
sulo sunaikintus miestus 
Massachusetts valstijoj ir 
išreiškė gilią užuojautą nu- 
kentėjusiems žmonėms, kai 

i tu paskelbdamas, kad jis 
[skiria jų pašalpai $500,000.

Daugybė smalsuolių va- 
automobiliais pažiū

rėti sugriautų vietų, bet po
licija visus juos sugrąžino 
atgal.

'žiavo

Senatorius McCarthy pa
reikalavo, kad Justicijos 
Departamentas ištirtų Ko
rėjos “išdavystę” Girdi, 
Amerikos piliečiai davė 
Korėjos karui pinigų kiek 
tik Trumanas su Achesonu 
reikalavo. Už tuos pinigus 
turėjo but pagaminta pa
kankamai ginklų ir amuni
cijos Korėjos karui. Bet 
musų armija tenai neturėjo 
kuo gintis ir komunistai iš
mušė tūkstančius musų sū
nų. Justicijos Departamen
to pareiga esanti šitą išda
vystę tuojau ištirti ir išda
vikus patraukti atsakomy
bėn.

slapčių, Julius ir Etelė Ro- 
senbergai bus nužudyti
Sing Sing 
tros kėdėj.

atstojąs viską Be to, po
nios Eva Peron Fondas esąs 
vienintelė organizacija, ku
riai darbo liaudis pripažįsta 
teisę teikti socialią paramą 
Argentinoj.

Numato Naują
Infliacijos Bangą

Republikonų valdžios tik
slas buvo: atpiginti pragy
venimą. Ir kainos buvo jau 
nuvarytos pusėtinai žemyn. 
Bet paskutinėmis dienomis 
unijos vėl pradėjo reikalau
ti algų pakėlimo. Ir pramo
nė nelabai priešinasi. Pa
kėlė algas automobilių pra
monė, paskui ir plieno kom
panijos pakėlė. Ekonomis
tai todėl numato naują in
fliacijos bangą, nes kai al
gos kyla, tai ir kainos turi 
kilti.

PRAŠOM NEVĖLUOTI 
SU SKELBIMAIS

“Keleiviui” prisiunčiama 
skelbimų apie piknikus ir ki
tokias pramogas paskutinę 
dieną. būtent pirmadienį, 
nuomet laikraštis eina jau 
spaudon. todėl tokių prane
šimų mes negalim įdėti.

Prašome visus pranešimus 
siųsti iš anksto, taip kad jie 
gal?tų mus pasiekti ne vėliau 
kaip penktadienio rytas prieš 
sekančią laidą.

Administracija.

Pagrobė Chicagos 
Politikierį

ti L"
vykęs į Dartmoutho kolegi
ją New Hampshire valsti
joj priimti teisių daktaro 
garbės laipsnį ir ta proga 
pasakė kalbą, kurioj jis pa
smerkė “knygų deginimą.” 
“Nebijokit nueiti knygynan 
ir paskaityti bet kokią kny
gą, ’ aiškino jisai. “Nes 
kaip gi mes nugalėsim ko
munizmą, jeigu nežinosime, 
ką jis reiškia ir kodėl jis 
turi žmonėms tokį patrau
kimą?”

Nors komunistų galvose
na mums ir nepriimtina, 
kalbėjo jisai, vistiek jie tu
ri teisę pasakyti kaip jie 
galvoja. Jeigu mes busim 
tam priešingi, tai musų ša
lis nebus Amerika.

I Prezidentas kalbėjo ši
taip dėlto, kad senatorius 
.McCarthy anądien aštriai
kritikavo_pn na

valdžią, kam ji 
literatūrąL’ : - i - t 1 1r\T 71 11 V4 IlICVIj

Pereitą savaitę Chicago-1 ;;avo knygynams, kurie už- 
kalėjimo elek-jje buvo pagrobtas nuo gat-| laikomi užsieny lovai su
Tai bus pirmu-lvės Clem Graver, Illinojaus

tinis toks atsitikimas, kad

Nevedusių 
meilužių buvo nužudytos 
dyi poros jau pirmiau. Iš 
viso Sing Sing kalėjime bu
vo nužudytos jau 8 moterys 
—visos už žmogžudystę.

Rosenbergai yra žydų 
tautybės komunistai. Nors 
abudu jie yra Amerikos pi
liečiai, bet šnipinėjo Rusi
jai. Viso pasaulio komu
nistai, ir kai kurie jiems 
simpatizuoją protestonų 
dvasiškiai, tvirtina, kad Ro- 
senbėrgai esą “nekalti.” Tą 
patį tvirtina ir patys pa
smerktieji. Bet jiems buvo 
duotos visos progos savo 
nekaltybei įrodyt, ir vistiek 
išsiteisinti jiedu negalėjo.

SUOMIJOS VYRIAUSY
BĖS KRIZĖ

vyras ir žmona.

legislaturos atstovas. Pa 
statęs į garažą savo auto
mobilį, Graver grįžo namo, 
ir tuo tarpu jį užpuolė du 
vyrai. Jo žmona matė, kaip 
jis su jais kovojo, norėda
mas ištrukti, bet neatsilai
kė. Jie įvertė jį savo auto- 
mobilin ir nudumė- Polici
ja mano, kad jis bus jau 
nužudytas.

Titas su Maskva?
Šią savaitę atėjo žinių, 

kad tarp Jugoslavijos ir So
vietų Rusijos vėl esą atnau
jinami diplomatiniai santy
kiai. Nors Jugoslavijos dik
tatorius Titas sakosi niekad 
nepasitikėsiąs Maskvos Ko
munistais “100 nuošimčių,” 
vis dėlto Washingtonas su
sirūpino, ar tik negrįš Jugo 
slavija vėl į komunistinų 
valstybių bloką.

komunistinėmis idėjomis.

Helsinkio žiniomis, Suo
mijos vyriausybė gali griū
ti, nes ūkininkų partija at
metė socialistų planą atpi
ginti pragyvenimą. Ūkinin
kų ir socialistų partijos tu
ri daugiausia savo atstovų 
Suomijos ministerių kabi
nete.

AR BUS KONFERENCIJA 
SU RUSAIS?

Senatorius Knovvland, 
kuris dabar yra Senato di
džiumos vadas, sako, kad 
didžiosios Europos valsty
bės nesutiks eiti su Rusija 
į bet kokią konferenciją, 
iki Rusija nesutiks suvieny
ti Korėją.

ANGLAI TARIASI SU 
KINIJOS KOMUNISTAIS

Anglų prekybos misija, 
susidedanti iš 18 žmonių, 
išvyko iš Hong Kongo į Pe
kiną tartis su Kinijos komu
nistais biznio reikalais.

NACIONALISTŲ KINIJA 
SUSITARĖ SU JAPONIJA

Čiankaišeko vadovauja
moji Kinijos nacionalistų 
valdžia Formozoj pasirašė 
su Japonija prekybos sutar
tį: per metus viena iš kitos 
nupirks visokių gaminių už 
$75,000,000.

Susekė Naują
Komunistų Lizdą

Senato komitetas prieš
valstybinei veiklai tirti su
sekė, kad Nevv Mexico vals
tijoj, apie 90 mylių nuo 
Los Alamos, kur yra daro
mi atominių ginklų bandy
mai, yra pavojingas komu
nistų lizdas. Tūlas Craig 
Vincent turi tenai 160 akrų 
ūkį, kur koncentruojasi ko
munistų partijos slapta 
veikla Seniau Vincent bu
vęs Colorados legislaturos 
narys, o Roosevelto prezi
dentavimo laikais turėjęs 
gerą valstybės tarnybą.

Pašauktas Senato komi
teto pasiaiškinti, Vincent 
visai atsisakė aiškintis, taip 
kaip ir kiti komunistai da
ro.

MOTINA PAKORĖ SUNŲ

Nevv Yorke tapo suimta 
Eleanora Beniades, 28 me
tų amžiaus moteris, kurią 
policija kaltina pakorus sa
vo 3 metų amžiaus vaiką. 
Manoma, kad jai bus sumi
šęs protas.
Ukrainos Bosas Pašalintas

Maskvos žiniomis, perei
tą savaitę buvo pašalintas 
Ukrainos komunistų parti
jos vadas Melnikov: jo vie
ton pakeltas buvęs jo padė
jėjas Kiričenko. Kaip pa
prastai, kad pateisinti žmo
gui skiriamą bausmę, Mas
kvos radijas Melnikovą iš
plūdo ir apvertė visokiais 

'apkaltinimais.

a
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KURLINK VEDA PERONO 
“JUSTICIALIZMAS”?

Yra posakis, kad kraštutinybės susitinka. ' Atrodo, 
kad tokia padėtis šiandien yra Argentinoj. Jeigu remtis 
tuo, ką apie Argentiną rašo Jungtiniu Valstijų spauda, 
tai Argentina šiandien yra fašizmo tvirtovė, o jos prezi
dentas Peronas—aršiausis diktatorius. Didesniam Įžei
dimui, kai kurie laikraščiai vadina jį “žiopliausiu dikta
torium.” ' ,

Bet jeigu geriau isižiurėsim, tai pamatysim, kad šitą 
“aršiausi diktatorių” daugiausia remia Generalinė Darbo 
Konfederacija, kuriai vadovauja komunistai.

Kad Perono politika yra palankesnė komunistams, 
negu fašistams, galima pastebėti ir iš to, ką rašo Argen
tinos lietuvių spauda. Štai ištrauka iš “Argentinos Lie
tuvių Balso” (nr. 971): “Visame pasauly’ yra žinomos 
pelnagrobių grupės, kurių organizacijos vadinasi trustais 
ir monopoliais. Argentinos gyventojai labai daug nu
kentėjo nuo tokių monopolių prie buvusių valdžių, kurių 
ministeriai gindavo monopolius ir dirbdavo kaip jų pa
tarėjai. Argentinos valstietis išliedavo daug prakaito, 
o jo pagaminti produktai monopolių buvo superkami 
pusdykiai ir išgabenami i užsienius . . .” Dabar esą vi
sai kitaip: “Vyriausybė neatlaidžiai kovoja, gindama 
gerybių gamintojų ir vartotojų interesus.”

Ar ne taip komunistai kalba apie Rusijos Sovietų 
valdžią?

Kad tarp Argentinos ir Sovietų Rusijos yra daug 
panašumo, labai aiškiai parodo ir Russell H. Fitzgibbon, 
Clifornijos Universiteto narys. Jisai parodo, kad komu 
nizmas Įsiguštino Argentinoj dar prieš 30 metų, ir kad 
tenai jam daug patogesnė dirva negu kituose Pietų Ame
rikos kraštuose, nes daugiau išsiplėtojus industrija.

Šis rašytojas buvo Argentinoj 1951 metais ir stebėjo 
tenai rinkimų kampaniją. Komunistų kandidatas i pre
zidentus buvo Rodolfo Ghiondi. Tačiau savo prakal
bose jis niekad nekritikavo Perono politikos. Ne, mė
giamiausia jo tema buvusi “ei imperialismo yanąui” (jan
kių imperializmas). Ant tos pačios stygos grojo ir Pe
ronas.

Per rinkimus Maskva lyg ir kritikavo Peroną, bet 
po rinkimų savo kritiką sušvelnino ir pagaliau visai nu
tilo. Peronas tuo tarpu pasirinko “trečią poziciją,” vi
durį tarp kapitalizmo ir komunizmo, ir tą poziciją pava
dino “justicializmu.” Komunistai jau nesislėpdami pra
dėjo remti Perono “mokslą,” o Peronas pradėjo patai
kauti jiems. Katalikų vadai iškėlė aikštėn faktą, kad 
“Artkino,” Maskvos judomųjų paveikslų agentūra Ar 
gentinoj, gavo leidimą rodyt katalikų mokyklose ir pa
rapijų salėse Rusijoj gaminamas filmas su komunistine 
propaganda.

Prieš šitokią politiką tvirtai buvo atsistojęs Buenos 
■ Aires dfenraštis “La Prensa,” didžiausis ir rimčiausis 

demokratijos organas visoj Pietų Amerikoj. Kokie buvo 
rezultatai? Spaustuvės darbininkai metė darbą, o ko
munistų diriguojama Darbo Konfederacija pareikalavo, 
kad valdžia išmestų to laikraščio vedėjus ir atiduotų
dienraštį jai. Galų gale “La Prensa” buvo sunaikinta.

Iš to, kas aukščiau pasakyta, aiškiai matosi, kad Pe
rono “justicializmas” yra kelias į komunizmą. Ir jeigu 
tik valstybės ūkis tenai susmuks, Maskvos agentai bus 
jau pasiruošę kurti savo “tvarką.”

•-----------------------------

REVOLIUCIJA AR PROGRESAS?
Vienas didžiųjų Bostono dienraščių patiekė edito- 

rialą antgalviu “Rami žemės Ūkio Revoliucija” ir aiš
kina, kad ta revoliucija prasidėjusi nuo Pirmojo Pašau 
linio Karo ir vykstanti iki šiol.

Bet jeigu ji vyksta jau tiek metų, tai ji negali būt 
revoliucija, nes revoliucija reiškia greitą ir griežtą daly
kų permainą.

Minėtas dienraštis skaito revoliucija tai, kad Ame
rikos farmerys šiandien pagamina daugiau produktų, 
negu prieš Pirmąjį Karą pagamindavo. Pavyzdžiui, ta
da jisai turėjo įdėti 106 valandas darbo, kad pagamintų 
100 bušelių kviečių, šiandien gi išdirbęs 106 valandas 
jisai gauna jau 300 bušelių kviečių.

Kad aprūpinti 92,000,000 Amerikos gyventojų mais
tu ir apranga, prieš Pirmąjį Karą reikėjo 22,924,000,000 
valandų darbo. Gi šiandien užtenka 17,890,000,000 va
landų darbo aprūpinti maistu ir apranga 159,000,000 
Amerikos gyventojų.

Produktingumas pakilo ačiū technikai, ačiū žemės 
ūkio mechanizacijai ir ačiū specializacijai.

Seniau amerikiečio farma buvo vienos šeimos reika
las. Žemė buvo dirbama rankomis. Ta pati šeima ir 
komus sėdavo ir galvijus augindavo.

Dabar gi darbas mechanizuotas. Mašinos laukus 
aria, mašinos javus sėja ir mašinos derlių nuima. Net 
kova su kenkėjais vedama mašinomis: orlaiviai laisto 
nuodais laukus ir sodus.

Be to, darbas šiandien paskirstytas, įvesta speciali
zacija. Kas augina kornus, tas neužsiima sodais; o kas 
verčiasi vaisiais, tas nesėja komų. Gyvuliams auginti 
yra visai atskiri ūkiai. Mėšlas šiandien jau nebe madoj; 
jo vietą užima chemikalai.

Štai dėl ko pakilo žemės ūkio produktingumas. Bet 
tai nėra žemės ūkio revoliucija. Tai yra progresas.

RENKASI Į KARO PALIAUBŲ DERYBAS

li kairės matosi amerikiečių gen. Harrisonas. o iš dešinės eina komunistų delegacija 
su generolu Nam II priešaky. Visi jie renkasi Į paliaubų derybas, kuriomis norima 
užbaigti karą.

Sveikinimai LDD Suvažiavimui
LSDP Užsienių Delegaturos 

Sveikinimas

Lietuvos Socialdemokratų Par
tijos Delegatura Užsieniuose

sveikina Lietuvių 
Draugijos s.uvažia-

Liamais politinės, ūkinės, sočia- 
llinės ir kultūrinės demokratijos 
Ipradais. Europoje jau pasiek
ei socialdemokratų laimėjimai 
mus įtikina, kad einame teisin-

nuoširdžiai
Darbininku uraug.jm Bet u . vkiQ pribrelldi„u
vinį, ir Uja proga nori atkre.p- s sU(o mQs prW ptsa.
ti jūsų, draugai, dėmesį į mums
visiems bendrus gyvenamojo 
laikotarpio uždavinius.

Mes gyvename nepaprastus 
laikus. Nežiūrint visuotino no
ro Įgyvendinti pasauly taiką ir 
draugingą laisvų tautų sugyve
nimą, padėtis nerimsta. Po 
Stalino mirties vis labiau aiš- 
kėjąs tikrasis Kremliaus nusi-

igu keliu.

komingus uždavinius. Mysų 
Tėvynės pavergimas mus be to 
Įpareigoja kovoti už jos išlais
vinimą ir ruoštis išlaisvintos 
Lietuvos atkūrimui. Tie už
daviniai yra visiems mums, 
tiek senajai, socialistinei musų 
emigra* ijai Amerikoje, tiek ir 
naujai į šį kraštą atvykusiems 
musų idėjos draugams, bendri.statvmas jau šiandien parauna.-, , . . .. ., . . ... ... Bendrus turi būti ir musu pa-

įr pas labiausia linkusius dere-Į . 
tis susipratimo su Sovietais 
viltį. Dažnais atsitikimais sa

A p ž v a l g a

koma, kad santykių tarp Rytų 
ir Vakarų įtempimo priežastis 
yra Maskvos noras pamušti 
savo valia visą, dar laisvąjį pa
saulį. Taip yra ! Bet kaip mes, 
socialdemokratai, suprantame, 

{paskutinių dešimtmečių įvykių 
priežastis yra gilesnė. Dabar
tinio gyvenimo socialiniai prie
šingumai ir esamo kapitalisti- ,, . , . įKHrSClHUmo ūkio ydos reikalingi neati- 
dėliotino jų pašalinimo. Tik 
dėl to bolševizmas, suklastojęs 
socialdemokratų idealus, pavar-

NAUJAS LAIKRAŠTIS Į Juozapą,” kad galėtų nusi-
Chicagoje pasirodė "Sė- re>ti j° turt3-

fgyvenimą. Tą jo straipsnį 
nesenai išspausdino Šveica- 
rijos vokiečių ^vaitraštisitodamas , ir 
“Zuerieher Woche.” Štai

ja,' "tautinės, demokrati
nės minties laikraštis,” ku
ris ketina eiti kas mėnesį. 
Leidžia ir redaguoja G. J. 
Lazauskas. Pirmas nume
ris turi 12 puslapių, forma
tas kaip ketvirtis “Kelei
vio.”

KAŽKAS NETVARKOJ
“Draugo” priede “Moks

las, Menas, Literatūra” ran
dame Algimanto Mackaus

(li kad ir laikinai laimėti, 
iš to straipsnio ištrauka: i Mes, socialdemokratai, su-

"Galėtum miško brolių ^"įprantame, kad pastovi taika ir 
gius kovoje prieš tėvynės gro-,draugingas tautų sugyvenimas 
bikus pavadinti didvyriškais. įjjj tuomet bus pasiektas, kai 
Bet nė vienam jų tokia mintis Į žmonija susitvarkys musų skel-
neateina. Jie žino, kad jų var-j_____________________________
dai nebus aprašyti jokioj kny-5

•i- • -i t - x • g0->; kad jų žygiai turi buti at-jeilerastj, Susitikom Lietui tamsoje, be jų vardo. Nes: 
>n i nery n t ’ Vnmc baigiasi gas į šitą miškų armiją ateina.!

palaidoja savo vardą ir visą sa-' 
vo praeitį; jis nebėra daugiau 
ūkininkas, advokatas, universi
teto profesorius, karininkas ar 
kunigas; jis yra tik vienas tarp 
kitų. Vienas, iš kurio gali vis
ko pareikalauti ir kuriam gali 
viską duoti. Vienas, kuris bu
di ir kuris pats savo miegą sau
go. Vienas, kurio uždavinius 
ir vietą bendruomenėj teverti-

sningant,” kuris 
šitokia strofa:

Kaip rodos, apie “Sėją”|._ 
spiesis liaudininkai ir ban-, savim 
oara nepatenkinti sanda- «aVo atsineštus daiktus: 
riečiai. Jau pirmame nu- j<ai tu atėjai—snigo lietus 
mery figūruoja J. Audėnas,[Kai aš—čia lijo sausra."
M. 'Mackevičius, B. Kali-’ Rad įr sutiktun,; jog poe.
nauskas. ,tag y nau<jotis lincentia

Bet žurnalo turinys nuo-:,. viftkk n alima jsi. 

bodus: straipsniai ilgi ir vis ,.aizduoli kad ,jetus „ 

senomis temomis-ap.e Ba-I ; 0 sausra_lyti.

sanavicių, apie Kudirką, __________________________ ___________

apie “Varpą” ir tt. Tik po-1
ra straipsnių yra kiek ak-įSOLŠEVIKIŠKA 
tualesniais klausimais, tai TERMINOLOGIJA
apie VLIK’a ir Bendruome
nę. Bet Amerikos lietu
viams ir šitie klausimai ne
labai suvokiami.

“Sėjos” žmonės vadinai 
save “viduriniąja srove.” 
Redakcija savo įžangoj sa
ko:

“Vidurinioji srovė buvo. 
yra ir bus tik demokratinė. 
Demokratizmo principas, kaip 
labai ryški gija, kuri tęsiasi 
per visą jau daugiau kaip 60 
metų turinčią šios srovės 
veiklos istoriją. . . .Tad ir 
musų laikraštis laikysis ir 
gins demokratinius princi
pus. . . . Tikimės, kad lietu
viškai visuomenei paremiant, 
pritariant ir bendradarbiau
jant, musų laikraštis klestės, 
stiprės ir dažnės.”

“Sėjos” kaina, $2 me
tams; atskiras numeris, 25 
centai.

UŽMIGDĖ “ŠVENTĄ 
JUOZAPĄ”

Brazilijos “Žinios” pra
neša, kad tenai užmigo Lie
tuvių Katalikų Šv. Juozapo 
Bendruomenė, o to užmigi
mo priežastis aiškinama 
taip:

“Pasiteiravus sužinota, kad, 
prieš paskutinės valdybos 
rinkimus, buvo pakeisti L. K. 
Bendruomenės įstatai ir . . . 
nustatyta, kad, Bendruome
nei nustojus veikti, visas jos 
turtas pereina vienuolynui. 
Gi žmonės kalba, kad Lietu
vių Bendruomenės sklypai 
amerikiečių vienuolynui labai 
reikalingi. . . .”

Vadinasi, vienuolyno or
ganizatoriai užmigdė “Šv.

ir nusinešam su

"Vilnies” 132-rame nu 
mery L. Jonikas rašo:

“ Draugas’ skelbia, kad 
Amerikoje užgimęs tokis gy
vūnas. kuris apima visus lie
tuvius (kaip blusos Smetonos 
laikais). Tai esanti ‘lietuvių 
bendruomeriė.’

“ ‘Sandara’ pripažįsta, kad 
‘bendruomenė’ esanti neblo
gas padaras, tik visa bėda, 
kad niekas nežinąs kur ji
randasi. . .

“Vienas iš dviejų: ar ben- 
druomenininkai dėvi szapku 
nevidomku.’ ar šimutis ap- 
monijo Vaidylai akis.”

Norėdamas parodyti savo 
'mandrumą,” Jonikas pa

rodo, kad jis prastas bolše
vikas, nes nemoka rusų kal
bos- Rusai nesako: “szap- 
ka nevidomka.” Jie sako: 
“šapka nevidimka.”

Bet Jonikas ir lietuviškai 
nemoka. Pavyzdžiui- jis 
toj pačioj “Vilny” rašo:
“Susirinko 50 tikinčiųjų baž
nyčion ir Įbutlegino nuodin
gą gyvatę copperhead.”

Lietuviškai reikėtų pasa
kyt : “įšmugeliavo bažny
čion variagalvę gyvatę,” 
bet ne “įbutlegino gyvatę 
copperhead.”

Mūsiškiai bolševikai ne
moka nei savo kalbos, nei 
tos, kurią jie taip garbina.

Įstangos juos vykdyti.
Dėl to LSDP delegaturos 

vardu nuoširdžiai linkiu Lietu
vių Darbininkų Draugijos su
važiavimui, tinkamai įvertinus 
padėtį, sėkmingai spręsti die- 
notvarkėn pastatytus klausi
mus, sužadinti LDD veiklą ir 
sėkmingai vykdyti tą svarbų 
ir kilnų darbą, kurį Lietuvių 
Darbininkų Draugija pasirinko 
kaipo savo veiklos tikslą. Juo 

linkiu jums sėkmės, 
kad sustiprėjusi jūsų organiza
cija, kaip praeity, taip gal ir 
netolimoj ateity bus, tikiu, nuo
širdi talkininkė ir mums musų 
darbe išlaisvintoj Lietuvoj.

(šį sveikinimą LDD suvažia
vime pareiškė Lietuvos Social
demokratų Partijos Delegatu
ros Užsieniuose vardu prof. J. 
Kaminskas.)

Amerikos Lietuviai 
Nepamiršta 
Tremtinių

Šių metų gegužės mėnesį
BALF’as išsiuntė tremtinių 
šalpai:

23,610 svai-ų taukų,
8,979 svarus rūbų, avaly

nės ir
$2,612.74 pinigais.

................ ... Viso per gegužės mėnesį
na ,ai' k' ,K bendruon,e- Amerikos lietuviai išsiuntė 

tremtiniams šalpos gerybė
mis ir pinigais už $14,499.- 
35.

Per birželio mėnesį 
BALF’as norėtų nupirkti ir 
išsiųsti tremtiniams bent 
30,000 svarų cukraus. Nuo 
visuomenės priklauso, ar

nei padarė.
“Šių vyrų gyvenimas be ro

mantikos; jiems svetimas savo
tiškas revoliucionierių patosas.
Desperacijos šešėliai lydi jų ko
vą; kiekvienoj širdy įsigyveno 
gilus skepticizmas. Kaip ilgai 
dar? Jie nežino ir neturi vil
ties, kad Įvyktų kas kita—ne 
alinanti kova patamsyje su vi
sais trukumais, baimėmis, lau
kimu, kada bus susekti ir mirs.
Ir vis dėlto kiekvieną mėnesi savo aukas ir jas S1US-
atsiranda jų bunkeriuose, jų ri
kiuotėse nauji savanoriai. Tai

savo mieliems broliams ir 
sesėms.”

Kasdien iš įvairių Euro
pos kraštų plaukia padėkos 
Amerikos lietuviams už ge
ras širdis. Nepamirškime 
savo vargšų. Pinigines au
kas, rubus, avalynę siųski- 
me į BALF’o centrą:
United Lithuanian Relicf

Fund of America, Ine., 
105 Grand Street, 

Brooklyn 11, N. Y.
Aukas ir dovanas BALF 

j>ersiunčia lietuviams užjū
ryje.

MALENKOVAS 
GALI BŪT KIAULE

nėra nacionalistai sąmokslinin
kai, kurie iš dviejų galimybių 
—‘mirties ištrėmime’ ar ‘mir
ties miškuose’—pasirenka ant
rą.’?-”

Žinoma, šitas pasakoji
mas liečia senesnius laikus, 
kuomet miškų armija buvo 
gausi ir veikli. Savo laiku 
Lietuvos partizanų buvo 
priskaitoma iki 100,000. 
Bet Lietuvos okupantai ve
dė prieš juos labai žiaurią 
kovą ir nemaža jų žūdavo.

Kiek partizanų gali būt 
dabar Lietuvoje, nėra žinių.

PAKĖLĖ PLIENO 
DARBININKŲ UŽDARBJ

KAIP GYVENA 
PARTIZANAI

Pasiremdamas J. Dau
manto knyga “Partizanai,” 
vienas vokiečių žurnalistas 
parašė reportažą, nušvies
damas Lietuvos partizanų

iš Malenkovo 
kiaulės Ma- 

nusikabta- 
mas darbas. Taip nuspren
dė Frankfurto (Vakarų Vo
kietijoj) policijos viršinin
kas. Šitokią išvadą teko 
padalyti dėlto, kad vienas 
“dipukas” rusas Frankfurte 
dikčiai nupenėjo savo kiau
lę ir užrašė ant jos nuga
ros raudonu dažu: “.MA- 
LENKOV.”

Matyt, koks komunistas 
pranešė apie tai karinei ru
sų komisijai Frankfurte, 
nes ji nuvyko dalyką ištirti. 
Ir tikrai, “dipuko” darže 
vaikščiojo uodegą vyksno- 
damas ir patvoriais “gery
bių” ieškodamas nutukęs 
kaip tikra degloji “Malen- 
kovas.”

Rusų komisija tuojau

Padaryti
galima bus tai įvykinti. Ge-!^^au^> arr)a ki 
paširdžiai lietuviai nuošir-^er*kovą, n^ra 1 
džiai prašomi šiam reikalui

ti: United Lithuanian Re- 
lief Fund of America, Ine., 
105 Grand St., Brooklyn 11, 
N. Y.
Pavyzdingas Pirmininkas

BALF’o 76 skyriui Det
roite šiemet vadovauja Čes
lovas Cironka, kuris ne vien 
kitus ragina aukoti, bet 
pats taip pat aukoja. Trem
tinių šalpai Česlovas Ciron
ka šiemet jau paaukojo 
$50.
Vilnietės Padėka Amerikos

Lietuviams už Pagalbą

Vilnietė M. Petruškevi
čienė, šiuo metu gyvenanti. x . prie telefono ir šaukia poli-5>emų miestelyje, gavusi^ Rėkia -

Plieno pramonėj dirba 
apie 1,127,000 darbininkų, 
kurie dabar gauna tarp 
$2.06 ir $2.16 už valandą 
darbo. Bet jie nori dau 
giau, nes, sako, kompanijos 
uždirba daug ir gali mokė
ti. Buvo pradėtos dery
bos, kurios praeitą savaitę 
baigėsi darbininkų laimėji
mu. Jie dabar gaus po 8’/2 
cento į valandą daugiau. 
Plienas pabrangsiąs $4 to
nai.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

per BALF’ą iš Amerikos 
lietuvių pagalbą, savo pa
dėkos laiške rašo:

“Broliai ir sesės. Širdin
gai tariu lietuvišką ačiū už 
suteiktą pagalbą man sene
lei. Jūsų siuntinėlį gavau, 
džiaugsmo ašaros nuriedė
jo per išvargintą mano vei
dą. Savo broliams ir se
sėms, kurie mane sušelpė 
senatvėje, aš busiu dėkinga 
visą savo gyvenimą. . . .Vis
kas yra man labai tinkama: 
paltas ir bateliai, megstinu- 
kas, sijonėliai, bliuzelės ir 
skarytės, ir viskas kas buvo 
siuntinėlyje. Dar kartą ačiū

cijos viršininką. Kekia ir 
protestuoja už tokį Sovietų 
autoriteto išniekinimą 

Policija areštavo “dipu
ką” ir uždarė patį “Malen- 
kovą.” Rytojaus dienų po
licijos viršininkas tačiau 
liepė suimtuosius paleisti, 
paaiškindamas, kad Vokie
tijoj nėra tokio įstatymo, 
kuris draustų iš kiaulės pa
daryti “Malenkovą” ar ki
tokį komunistą.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį”. Kaina metams $4.
.1J
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lawrence Padangėje
Į ------------------

Lietuviai Šimtmetiniame gyventojai jau pastebėjo ir
Parade negalėjo atsigerėti lietuvių

Birželiu 7 d. sukako ly- Peniaiskostiumais, kas iš
giai šimtas metų, kai buvo Pat d"ė, mal<??*.ų
inkorporuotas Laurenee’o fs|,ud) lr.->au publika sveiki-j 
miestas, ir per tų šimt-n0. m^lšklus aplodismen- 
meų išaugo i stambiausi lals- °. Pon,a Kvedaravi-
tekstilės pramonės centrų. c,e"ž’ vlsa “‘J4“?- 
Cia susitelkė apie 64 skir-tlek susijaudino, kad nezi-
lingu tautų žmonės iš viso n0J° n.ei k« da7tl; J* ne- 
pasaulio, įsikūrė ir visais Juclomls 1 savo nitų
laikais tos grupės palaikė
atsineštus įsitikinimus, tra
dicijas, kultūrą, savo tėvų 
kalbą ir papročius. Tą at
sineštą tautini lobyną jie 
pasistengė išlaikyti įsikūrę 
savas šventyklas, mokyklas, 
kultūros, švietimo ir dau-

darželį, priskynė puokštę 
gėlių ir įteikė maršuoto- 
jams.

Tos gėlės buvo nešamos 
visu demonstracijos keliu, 
kas dar labiau puošė lietu
vių eiles; o priėjus prie žy
miausios estrados, kur sto-

giausiai savišalpos organi- vėjo miesto majoras John 
zacijas.

IEŠKO GRIUVtb OSE LAVONŲ

Praūžus viesului per Erie. Mich., miestą, policija ir civiliai ieško griuvėsiuose lavonų. 
Buvo 130 užmuštų.

Traukim Vaikus is Baraku!
Jau aštuonis metus kai me vaikams ir jų tėvams 

kurios lietuvių šeimos skur-Jgyvenimą. Todėl tėvų ir 
Vokietijoje lageriuose.'vaikų akys vėl nukrypo įsta

Sunki ir niūri lagerių aplin- Amerikos lietuvius: padėki- 
..wna juos slegia, o toks gy- me savo aukomis tas sto- 
.enirnas yra palikęs ypač'vykias pravesti. Ypač Ame- 
iij pėdsakų vaikuose; dėljrikos lietuvių jaunimo or

ganizacijos ir lietuviškų 
mokyklų vaikučiai turėtų 
ateiti Vokietijoje esantiems 

Atėjus vasarai, susini- vaikučiams į pagalbą ir pa-

,o jie via nusilpę, maža- 
laujai ir neatsparus li

goms.

pinta ir šiemet, kaip ir dve
jais pasukutiniais metais, 
moti piogos bent 400 lietu

vių vaikų pastovyklauti 
miške, kur jie butų sočiau 
maitinami, kaip lageriuose, 
ir gyvendami gryname ore, 
vien lietuviškoje aplinku-

rinkti aukų.
BALF’o centro valdyba

kreipiasi į visus Amerikos 
lietuvius ir prašo kiekvieną 
pagal išgalės skirti vaikų 
stovykloms Vokietijoje sa
vo auką. Šiam tikslui visos

; 4 A
iv . Buckley su kitais digni- 
tarais, jaunutė geltonkasė 
Galobickiutė buvo pasiųsta

, . . , ir iteikė tas gėles majorui,kiai atžymėtas aną sekma- Q majorag žmonaį
dieni milžiniškoj demon-tokis Hetuvių umug gugiori.
stracijoj, kun uzeme lo entavimas padarė didelį 
myhų miesto gatvėmis n sjurp,-iZQ įr čia jau tukstan- 
eme virs 4 valandas praei- ^nė mjnja> tai pama- 
ti pi o žymiausią estradą, kai’štais aplodismen-
kur buvo susinnkę n stebe- <taįg svej|ęjno lietuvius už to

jo paradą parinkti sprendė- kj žegta

jai, miesto gaspadoriai, kai-į * ‘ ‘‘
myninių miesčiukų svečiai Dėka Musų Darbuotojams
ir kiti valstybės didžiūnai. _ .Prie sumosimo sitos eise- 
Lietuviai Puikiai Pasirodė nos buvo eibės darbų ir ru-

Šitų žmonių gyvenimas 
šimtmečio bėgiu tapo ryš

HARTFORD, CONN. HUDSON, MASS.

Koncertas Davė $6,738.54 
Pajamų

Oras Kokio Kas Nori

Čiurlionies
Kai kūne laikraščiai ra- 

Ansamblio'šo, kad po keliasdešimties
koncertas Hartforde davė'metų žmonėms jau neberei- 
gražaus pelno: pajamų už'kės rūpintis dėl oro nei va- 
bilietus į Bushnell Memo-'sarą, nei žiemą. Mokslinin- 
rial Teatrą buvo $5,722.50;! kai nustatysią tokį orą, 
kitokių pajamų $1,036.04.1 koks žmonėms bus reikalin- 
Taigi iš viso $6,758.54 pa- gas.
jamų. Išlaidos koncertui Bet Hudsono gyventojams
$4,097.10; kitokios $419.- 
77. Viso išlaidų $4,516.87. 
Grynas pelnas, $2,241.67,

nereikia laukti nei keliasde
šimties metų; jie jau dabar 
gali pasirinkti sau orą ko- 

Kada radi-paskirstytas taip: BALF’ui'kio kas nori.120 aFf^ntilh^ ^reiškiančiu pareigūnai pa-J $1.625.40; ALT’ai $300, o'jas paskelbia, kad ryloj bus
tautiniu grupių palvas tra* rod®> kad moka ne vien tik!likusis Palikta3 skyriaus ka- giedra, tai vietos dienraštis
dicijas, tikybinius ,!‘al^ti’B^t..ir Si
čius, kultūros, pramonės ir n!a> dl.l l?tl- P'hec"į. įlubo 
gyvenimo vystymosi proce?P>™i»mkas Jonas Urbonas 

su savo pagelbininkais Ra- 
Lietuvių kolona žygiavo P°‘u .Mikoiaičiu Andrium 

aukštai iškėlusi savo tri-'^numį Charles Andre-
ipalvę vėliavų. Jai vadova- !unu 11 *11,t?ls; M.ote9».
* — - liečiu Klubo pirmininke

soje apyvartai, ruošiant ki 
tus koncertus ir pan.

Koncertas davė ne tik 
gražaus pelno, bet puikiai 
pasitarnavo ir politiškai :| visada atspėja

praneša, kad rytoj bus lie
taus; o kada radijas pra
našauja lietų, tai laikraštis 
skelbia giedrą. Ir vienas

Skupeikienė, A. K. Vaiu- 
kas, P. Druziliauskas ir p. 
Druziliauskienė, Feliksas 
Jankūnas ir p. Jankunienė.

Nauja valdyba yra gera 
ir tikimės iš jos daug gero 
darbo. Senoji valdyba pra
šė ją paliuosuoti, nes esą 
jaunesnių, nors ir senoj bu
vo jaunų žmonių.

Teko girdėti, kad choras 
prašė klubo, kad leistų ne
mokamai repeticijas laiky
ti. Choras atsivežtų nuosa
vą pianą, iš kurio ir klubui 
butų nauda. O kai choras 
rengtų kokį viešą vakarą su 
įžanga, tai mokėtų klubui 
tokią nuomų, kaip ir kiti, 
prie to dar trečdali pelno 
atiduotų klubui. Rodos, tai 
gera propozicija. Bet atsi
rado čia gimusių ir augu
sių vyrukų, kuriems kultū
ros darbas nesuprantamas

aukos kuo greičiausia bus 
moję, sustiprėtų kunu ir persiunčiamos ir naudoja- 
dvasia. i mos išmtinai vaikų stovyk-

Skautai, vargo mokyklų lų reikalams. Taip pat vi- 
mokytojai, artimai koope- sų aukotojų pavardės siun- 
ruodami su BALF’o įgalio-Jčiamos į Vokietiją, kad vai- 
tinio Įstaiga Vokietijoje, Įkučiai žinotų, keno dėka jie 
numato šią vasarą pravesti’galės pasilsėti ir atgauti
4 stovyklas lietuvių vai
kams. Į stovyklas bus pri
imami vaikai nuo 8 iki 17 
metų, neatsižvelgiant į ti
kybos skirtumą. Vaikai iš
bus stovyklose po 20 die-

sveikatą vasaros stovyklo
se; gi aukotojams bus pra
neštos pavardės vaikų, ku
rie jų aukų dėka šią vasarą 
stovyklaus.

Pirmą vasaros stovyklą
nų. Vieno vaiko išlaikymas norima pradėti liepos 10 d. 
stovykloje, įskaitant kelio- Nuo Amerikos lietuvių duo- 
rės išlaidas geležinkeliu, snumo priklauso, kiek vai
kinuos apie $12 (tikimasi ka Vokietijoje galės stū
gauti geležinkeliu 75% vvklauti.

vo Lietuvių Piliečių Klubas, 
Moterų Piliečių Klubas ir 
Šv. Onos Draugija. Musų 
eiles garbingai ir išdidžiai iš
puošė ne vien trispalvė vė
liava, liet ir tautiniu skoniu 
įrengta flotilė, kuri vaizda
vo Lietuvos rugiapiutę; vy
rai ėjo baltuose linų drobės 
rūbuose, susijuosę sesučių 
rūpestingai austomis juos
tomis; gi moterys ir jaunos 
mergaitės žygiavo tauti
niais kostiumais pasipuošu
sios. Visa tai darė labai 
malonų įspūdį. Šaligatviais 
stovėjusios tirštos eilės žiū
rovų lydėjo lietuvius gra
žiais komplimentais ir kar
štais aplodismentais.

Puokštė Gėlių Majorui

Kuomet lietuvių kolona 
formavosi Broadway ir 
Center gatvių aikštėje Me- 
thuenuose, tos apylinkės

pilnutėlėj 3,000 asmenų sa- ~ ~ .
t-- z , ,.. i s Daug hukaktuvmlej (o tą dieną lijo be per-J
lojimo) lietuviams ir jų) Gegužės pabaigoj Hud-'i1’ j^e choro pasiūlymui pa- 
Irjino-nrrc beinriAŠino. Sako teorul nž-

ėj&toj
Neilie Penkus su savo pa-jdraugams kalbėjo guberna-Jsono High School minėjo'^P^esino. Sako, tegul už- 
gelbininkėmis ir Šv. Onos’torius, senatoriai, kongres-'savo sukakti nuo 1885 me- moka po SI5 už repeticijas. 
Draugijos pirmininkė Mari-manas ir įspūdingai pasiro- tu. Pasirodė, kad iš visu Tuo tarpu kitur galima gau-Draugijos pirmininkė Mari 
joną Zautrienė su savo pa- 
gelbininkėmis, visi sudarė 
bendrą komitetą. Jie pa
skyrė savo vadu jaunuolį 
Joną Stundžią, kuris paro
dė didelio sumanumo ir be
ne užvis daugiausia dirbo, 
kad viskas eitų kuo sklan
džiausia. Jie visi sudarė 
labai gerią- “teamw<U'k>”rir 
dėl to visiems lietuviams 
padarė didelę garbę. Už 
tai tebūna nuoširdus dėkui 
tiems musų darbuotojams.

A. Jenkins.

įspūdingai pasiro-. tų. Pasirodė, kad iš visų

KELIA ALGAS

General Electric kompa
nija, kuri samdo 126,000 
darbininkų, pasiūlė 
daugiau algų.

3%

nuolaidos).
Patys tėvai neįstengs vai

kų išleisti į vasaros stovyk
las ir jų tenai išlaikyti. .Jie 
patys vos ginasi nuo bado. 
Sudarydami vaikams sąly
gas nors kelioms savaitėms 
apleisti barakus ir praleisti 
laiką gamtoje, palengvintu

Aukas, pažymint, kad 
jos skiriamos vaikų sto
vykloms Vokietijoje, malo
nėkite siųsti: United Lithu
anian Relief Fund of 
America, Ine., 105 Grand 
St., Brooklyn 11, N. Y.

BALF’o Centro Valdyba.

IŠ ANGLIAKASIŲ kie rašytojai labai kelia
GYVENIMO KANADOJ laikraščio įdomumą. Ko tie 

musų lietuviai nepridaro,
East Coulee, Alberta.—ypač per praėjusį antrąjį 
Šis miestelis ir netoliese pasaulinį karą. Rašo jis 

spalvingais šokiais ir daug vos tik 3 gyvi. Vienas gy-ia nei kėdžių ir jaujesantis Drumheller miestas apie Kazlų Rudą ir visokias
kam nematytomis iki tolį vena Tennessee valstijoj ir norima $15. yra anglių kasyklų apylin-ten jaudinančias scenas, ir

kėj. Užmokestis kasyklose rašytojas vis išeina laimė- 
dabartiniu metu yra $12.-'toju. Labai malonu tai gir- 
94 už 8 vai. darbo dieną. dėti. Kazlų Ruda man yra 

Dabar, pavasarį, visos labai gerai žinoma, 
kasyklos dirba silpnai. Ne-! A. Varsnis, ,
kurios atleido pusę savo vy-'

dė Čiurlionies Ansamblis tais metais baigusiu tą mo- ti salę už $10. Be to, klu- 
savo žaviomis dainomis, kyklą abiturientų yra likę bo salė dar neužbaigta. Ne-«

valstijoj 
s i tas SUkanklėmis. O prel. J. Bai-j buvo atvažiavę. . _____

kūno kalba ištisai buvo at-Įkaktuves; viena moteris yra 
spausdinta “Congressional JCorehesteryje, o kita tebe- 
Record’e’’ (pusi. 1172-73-J gyvena Hudsone. . . 5 
74)._ - J/'- įMetuvių {Mirafžjos klįtfe-

----- mū , kasdien ?ven^a'
vis kokias nors sukaktuvės,

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuris pa- 
tysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 

Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavoj® 
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 

ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var
dų nurodymais.

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys, šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad, jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas ui- 
im<’jo vietą, kai giltinė jj nusinei?

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pos

lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke- 
tei vio” knygyne:

KELEIVIS
»dway, Saatb Basto* 27, Maaa.

da!sjJ» ?'•"grama “Taip' pa'“' kad 
šluostėsi džiaugsmo ir pasi
gerėjimo ašaras, kad lietu
viai tiek gali pasiekti. O 
pasiekta to buvo dėka viso 
Conn. lietuvių bendravimo- 
kooperavimo ir pasišventu- 
sio bei jokio atlyginimo ne 
ėmusio vykdomojo komite 
to.

* ——. *
Birželio įvykių paminėji

mas šiemet atliktas kukliai: 
lietuvių parapijos bažnyčio
je atlaikytos pamaldos už 
Sibiran ištremtus bei žuvu 
sius lietuvius ir duota trum
pa paskaitėlė per WENB 
stotį.

A. L. Bendruomenės 
Hartfordo skyrius gegužės 
24 d. išsirinko naują 9 as
menų komitetą su čia gi
musiu S. Morkum priešaky. 
Nors visi lietuviai savaime 
yra lietuvių bendruomenės 
nariai, bet butų geriau, jei 
visi turėtų laiko ir galimy
bės priklausyti ir reikštis 
aktyviai, nežiūrint partinių 
bei religinių skirtumų, nes 
tik vienybėje galybė.

—J. L. G.

ir ne bet kaip. o triukšmin
gai, su iškilmingomis mi- 
šiomis, su pagerbimais ir tt.

O tuo tarpu aš jau baigiu 
amžių gyventi ir neturėjau 
dar nei vienų sukaktuvių.

M. Pauplis.

MIAMI, FLORIDA

Klubas turės žiūrėti, kad 
sutraukti aplink save visas 
musų spėkas, o ne stumti 
jas nuo savęs. Jei bus vie- 
nybėdr^sutikimas, tai ir biz
nio *bus ’dAtlgiau, - CL jfcįgtj 
lietuviai pradės savo veik 
lai ieškoti salių kitur, klubas 
turės nuostolių.

C. K. Braze.

i ■ c*' * į.
>* * • »

PATERSON, N. J.

“Keleivyje** naudinga vr» 
. daryti visokiu* biznio elcel 
Ibiams ir pajieikoj

Išpildem BALF’o Kvotą

Miamės miesto BALF’ o 
skyrius iš pikniko gavo 
$170 pajamų. Atmokėjus 
$113 išlaidų, pelno liko 
$57.50 (?—Red.). Ameri
kos Lietuvių Tarybos sky
rius aukavo $100, SLA 44 
kuopa aukavo $25, choras 
$27, ižde buvo $16.10, na
rinių duoklių surinkta $20, 
viso labo $245.60. Centran 
pasiųsta $205, ižde lieka 
$40.60.

Išrinkta nauja valdyba 
1953 metams: pirm. C. Že
maitis, vice-pirm. V. Daug
nora, protokolų raštininke 
p. E. Daugnorienė (Box 
1197, Coral Gables, Fla.), 
iždininke p. O. Skupeikie- 
nė (1309 N. 24th Avė., 
Hollywood, Fla.).

Prie musų BALF’o sky
riaus prisirašė keletas nau
jų narių: V. Skupeika ir p

Birželio Įvykius Minėsime 
Birželio 21 Dieną

Lietuvos okupacijos ir 
jos žmonių Sibiran trėmi
mo minėjimas Įvyks bir
želio 21 d., 2 valandą po
piet, Piliečių Klubo salėj 
Kalbės Vadas čižiunas, 
dainuos du chorai ir bus 
deklamacijų. Minėjimą ren
gia Tremtinių Draugija ir 
kviečia visus lietuvius da
lyvauti.

Stapra.

AUTOMOBILIŲ
VOGIMAS DIDĖJA

Brilliant anglių kasykla 
Drumheller mieste atleido 
visus vyrus, pasiliko tik 10, 
nekurias entres pailginti.! ^ew Yorko priemiesty 
Kitos kasyklos atleido dalį New Rochelle slaptosios po- 
vyru ir su likusiais tęsia jicijos agentai suėmė “pa- 
darhą po 2 ar 3 dienas. vojingą beprotį,” kuris pa- 

Nepilną laiką dirbantieji, ra^ prezidentui Eisenhow- 
arba atleisti, gauna nedar- erjuj laišką, grasindamas 
bo apdraudą (unemploy ;jj užmušti. Sakoma, kad 
ment insurance). Kurie vi- panašiais laiškais jis gąsdi- 
sai atleisti, vedusieji gauna nęS Trumaną ir Roosevel- 
po $100, viengungiai P'dtą.
$75 mėnesiui. .Jeigu vedu-j Suimtasis pasisakė esąs 
šio vyro žmona dirba, ^^1^ J. Drevney—rusiš

kai skambanti pavardė. Iš
rodo, kad jis iš tikrųjų yra

Prez. Eisenhowerį

toks vyras yra skaitomas 
viengungiu. Nepilną laiką 
dirbantieji vedę gauna po nesveiko proto žmogus, nes 
>4 už kožną nustotą darbo jau jpg^įg buvo areš-
tieną, viengungiai kie s ĮUO(as §an Franciscoj už

mažiau. 'grasinimą nušauti tuomet
I buvusį prezidentą Roose- 

Prie progos reikia pašte-'veltą. Nuo to laiko jis yra 
bėti apie drg. A. Jenkinso buvęs jau keliuose pamišė- 
raštus “Keleivy,” po ant- lių namuose, iš kurių jis ar- 
•ašfe “Iš Tolimųjų Hawa- ba pabėgo, arba buvo pa- 
’ų.” Jenkinso raštai visuo- liuosuotas. Išėjęs į laisvę, 
met įdomus, o ypač dabar, jis beveik visada parašyda- 
kai jis rašo apie tuos toli-ivo kam nors grasinantį laiš
kiuosius Hawajus, tai mes ką. Vieną tokių grasinimų 
visi laukiam naujo nume- gavo ir Trumanas. Kodėl 
rio. i.iis dabar buvo laisvas, nie-

Toliau, “Keleivy” eina kas nežino. Slaptosios po- 
kitas labai įdomus aprašv- licijos viršininkas Baugh- 
mas, po antrašte “Pro Ma 'man sako, kad Drevney

Organizacija, kuri tyri
nėja automobilių vagystes, 
sako, kad per 4 pastaruo
sius metus tokių vagysčių 
padaugėjo 99%. Apie 90G 
pavogtų automobilių polici
ja atieškanti, kiti dingsta.
Automobilių savininkams ir 
draudimo kompanijoms tas 
padaro kasmet apie $20,-^no Akinius,” rašo Mykolis.' sergąs “žmogžudystės ma 
000,000 nuostolių. Raštas labai įdomus ir to- nija.”
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Baltu Tremtiniai -
A

Malė n kovo Darbas
t

Vokiečių žurnalas “Deut-( vidaus reikalų ministerį 
sche Illustrierte, leidžia- Kruglovą įr buvusį žvalgy
mas Stuttgarte, savo s. m., bos ministerį Merkurovą 
12-19 numeriuose paskelbė pasiėmė į savo asmeninės 
seriją straipsnių, akivaiz-į apsaugos aparatą. Taip da- 
rivioi tvirtina n <*in tpipi- bar šie su dideliu “stažu”

likvidavimo specialistai 
drauge su Ivanu Serovu va
dovauja ypatingiesiems pul-

paaiški, kad Malenkovas vasarį užsienio politikos
jau senai buvo suplanavęs, dėstyti buvo' pakviestas Ma-

reikia “taikiai’ oku- lenkovas. 1940 metų vasa-kaipt
puoti Pabaltijo valstybes ir 
tuose kraštuose sovietinius 
interesus apsaugoti viso
kiais galimais budais. Iš 
Malenkovo pareiškimų, pa
dalytų 1939 metais spalių
12 d., matyti, kad “Stalinas vietinių 
jau tada galutinai apsi-1 
sprendė paimti 3 Pabaltijo 
kraštus: Lietuvą, Latviją ir 
Estiją.’ Tą “tylią aneksi- 

Malenkovas

rą jis truputį daugiau pra
skleidė savo kortas, kaip 
faktiškai jis buvo “laimėjęs

—Alou, Maike’ giau melstis, tai lengvat:
—Heilo, tėve! Gal pa-kiai žmonės neduotų jiems 

sakysi ką naujo? pinigų. Bet bažnyčios ir
—Tu, Maike, visokius maldos karų nepašalins, tė

raštus skaitai, tai tu turė- ve. Jos gali tik daugiau 
tum man ką nors naujo pa- nesutikimų pasėti, 
sakyt. Vot, išvirozyk, kaip —Ar tu gali prirodyt?
bus su Kūrėja. Ar bus uga- —Galiu, tėve. Ir aš pa-
dos, ar vajavos toliau? vartosiu labai paprastą pa- 

—Šioje valandoje, tėve, vyzdį. Tėvas, man rodos, 
padėtis nelabai aiški. Ame- dar atsimeni tėvą kapuciną, 
rika su savo talkininkais kuris anais metais važinė- 
nori karą baigti, ir tokio josi tarp Amerikos lietuvių 
pat noro matosi priešo pu- misijas laikydamas, ar ne? 
sėj, bet pati Korėja šiau- —Šiur kad atsimenu. •
šiasi. Ji reikalauja, kad —Ar atsimeni jo misi- 
Kinijos komunistų armija jas?
tuojau pasitrauktų iš Kore- —Kaip gi neatsiminsi! 
jos, o su savais komunistais Juk po jo misijų bobos pra 
ji galėsianti lengvai apsi- dėjo varyt laukan visus 
dirbti. Bet gali būt, kad ji burdingierius, kurie skaity- 
nusileis. į davo “Keleivį.” Atsimenu,

—Tai reiškia, kad tu tik- mane gaspadinė irgi išvijo 
rai nežinai? iš burdo. Sako, tavo tas

—Ne, tėve, aš tikrai to Maikis kunigus kritikuoja, 
nežinau. Niekas nežino, o tu jo kritikų klausai. . . . 
kas gali būt rytoj. Geriaut iš mano auzos! Pa-

—Bet aš, Maike, žinau, griebė mano krajavą čemo- 
kodėl ant svieto nėra paka- daną ir paleido trepais 
jaus. Jeigu nori, aš galiu žemyn. ... O vyčiai tada 
ir tau išvirozyt. ,eidavo langų daužyt salėse,

—Aš netikiu, kad tėvas kai socialistai prakalbas 
galėtum šitokį dalyką išaiš- laikydavo ir prieš caro vai
kinti. jdžią kalbėdavo. Jes, Mai

—Na, bečykim! Davai ke, aš tuos laikus gerai at- 
iš dolerio. Jeigu aš tau ne- simenu. Net muštynių įvyk 
išklomočysiu, dėl ko dabar davo. Atsimenu, Hoosicl 
eina vainos, tai tu mano do- Falls miesto socialistai su 
lerį paimsi; o jeigu aš iš-rengė prakalbas ir pasikvie- 
klomočysiu, tai tavo dole- tė kalbėtoją, kuris turėjo 
riui bus gud-bai. Ar so- Perkūno pavardę. Katali- 
glasnas? kai jį tenai taip pafiksino,

—Verčiau tėvas laikyk kad daugiau prakalbų jau 
dolerį savo kišeniuje, nes nereikėjo jam sakyt. Su- 
jis tau reikalingas. laužė kaulus ir jis paskui

—Olrait, Maike, jeigu per kelis metus išgulėjo lo- 
taip, tai aš ir be betų galiu voj suparaližuotas. Taip ii 
viską išaiškinti. Žinai, kad mirė iš lovos neatsikėlęs 
I akajaus ant svieto nėra Tai vot, kas tada dėjosi. O 
valuk to, kad žmonės už- kokia batalija katalikų su 
miršo Dievą, į bažnyčią nei- socialistais buvo Detrojuje, 
na. Reikia daugiau vieros, kai jie atnešė prie bažny- 
daugiau bažnyčių, daugiau čios savo plakatus dalinti, 
melstis, o vainų nebus. Be kepurių ir be marškinių 

—Ar kunigas taip aiški- turėjo bėgtį nuo bažnyčios, 
no per pamokslą? Je?> Maike, tėvo kapucino

—Ne, Maike, taip rašo Mikais buvo daug faitų. 
“Darbininko” gazieta. j —Matai, tėve, ką reiškia 

—Ot, tėve, jau tu savo tikėjimas. Jeigu kapucinas 
dolerį ir butum prakišęs. čia butų kiek ilgiau pabu- 

—Kodėl? Ar tas netei- vęs, tai lietuvių tarpe butų 
syke? ' t išsivystęs tikras karas. O

—Žinoma, kad ne. (tėvas nori mane įtikinti,
—Bet ar tu žinai, Maike, kad jeigu butų daugiau 

! ad tą gazietą rašo kuni- bažnyčių ir jeigu žmonės 
gai: taigi jie nemeluos. daugiau melstųsi, tai karų 

—Kunigai, tėve, rašo visai nebūtų.
taip dėl to, kad jų biznis —Nemeluok, Maike, Ry- 
leikalauja taip rašyti. Jei-mo katalikai vainų nenori, 
gu jie neaiškintų, kad rei- Juk mes ir savo gadzinkose 
kia bažnyčių, reikia dau- giedam: “Nuo bado, maro

džiai patvirtinančių teigi 
mus, kad Pabaltijo valsty
bių inkorporavimas Buvo 
bolševikų vadų suplanuotas 
jau iš anksto ir įvykdytas 
bagal labai tiksliai sudary
tą operacinį planą. Tai yra 
atsiminimai, parašyti Iljos 
Molino, buvusio sovietinės 
saugumo tarnybos vyres
niojo leitenanto ir vadova
vusio operacinei giupei III. 
Atsiminimai pavadinti “Aš 
Buvau Malenkovo Patikėti
nis.” Jie taip pat buvo at
spausdinti prancūzų dien
rašty “Le Figaro” ir visoj 
eilėj kitų spaudos organų. 
Tik tie, prieš spausdindami 
tokį dalyką, pasitikrino, ar 
Molino skelbiami tvirtini
mai yra tikri ir ar pats jų 
autorius nėra fiktyvi sensa- 
ciniais sumetimais sukurta 
asmenybė. Įsitikinę jie ga
lop paskelbė, kad atsimini
mų autorius yra tikrai tas 
pats ir gyvena Vakarų Eu
ropoje.

Atsiminimuose daug kur 
paliečiama taip pat paverg-

Pabaltijo valsybes.” Šis 
Malenkovo pranešimas nuo
stabiu budu sutapo su so- 

dalinių įžygiavimu 
j Pabaltijį.

Visų trijų kraštų okupa
vimas, kaip buvo matyti iš 

pranešimo au-Malenkovo

kovas. “Sovietų Sąjunga
niekad neves karo tuo titu
lu, kad per jį butų praplės
ta jos teritorija. Tačiau 
sovietų Sąjunga, kadangi 
tai sudaro komunizmo es
mę ir gludi jo prigimty, ne
gali niekur sustoti. Ji plė
sis ateityje, vis didėdama ir 
ctarydamosi vis galinges
nė.” Jau 1939 metais ru
denį, kai Sovietai įsitaisė 
karines bazes Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estijoje, Ma
lenkovas pradėjo šaltąjį ka
rą iš Maskvos. Jis labai 
vikriu budu, pavaizduoda
mas visai neegzistuojantį 
priešą, pradėjo smarkiai 
sias tris valstybes spausti, 
o pirmaisiais žiemos mėne
siais pasiuntė į Pabaltijo 
valstybes Serovą, prie Sta
lino sekretoriato veikiančio 
saugumo skyriaus visų ope
racinių dalių šefą. Serovui 
atėjo ten į pagalbą latvių, 
estų ir lietuvių komunistų 
partijų nariai, kurie Serovo 
pavedimu, kaip ir anksčiau, 
Įvykdė jau iš anksto smul
kiai aptartus ir Pabaltijo 
vyriausybėms apkaltinti rei
kalingus sabotažo aktus 
prieš Sovietų karines bazes. 
Tuo tarpu Sovietų vyriau
sybė, pasireiškus naujam 
sabotažo aktui, vis smar
kiau savo protestais spaudė 
minimųjų kraštų vyriausy
bes, kol galiausiai dar aiš
kiau atskleidė savo koltas 
ir pagrasino, jog bus pri
versta minimuosius kraštus 
okupuoti, jei jų vyriausybės 
nesugeba jų teritorijoj 
esantiems Sovietų kariams 
garantuoti saugumo. Taip 
ilgainiui Pabaltijo valstybių 
gyventojai, kaip autorius 
pastebi, “išduoti viso pa
saulio fr palikti savo liki
mui,” priversti prieš savo 
valią įsileisti į kraštą So
vietus, galop taip pat prieš 
savo valią buvo Sovietų pa
glemžti.

Su laiku bolševikai, atsi
dėkodami Pabaltijo kraš
tams už “draugiškus jaus
mus,” parodė savo tikrąjį 
veidą, pradėdami suiminėti 
dešimtimis tūkstančių ne- 
bolševikus. Kaip Molinas 
pastebi, Malenkovas 1910 
metų birželio gale Maskvo
je centro komiteto didžio
joj posėdžių salėj sukvietė 
42 saugumo karininkų pa
sitarimą, kuriame turėjo da
lyvauti Serovas ir jis pats. 
Jame buvo smulkiai aptarti 
suėmimų ir deportacijų pla
nai. Suėmimai buvo vykdo
mi pagal šimtus kartų So
vietų Sąjungoje jau išprak- 
tikuotus metodus. Po “prie
šiško elemento” arba “liau
dies priešų” paskui buvo 
suiminėjami ir deportuoja
mi intelektualai, “buržu
jai,” Įvairių religijų “fana
tikai” ir kiti. Autorius pa
žymi, kad visas šias opera
cines grupes “paleido į dar
bą” pats Malenkovas, kuris 
nuo pat pradžių ligi galo 
prižiūrėjo jų veikimą ir da
vinėjo visus įsakymus.

Serovas 1910 metų gale 
Bygoje įkūrė savo vyriausią 
būstinę, kurią rugpiučio pa
baigoj netikėtai aplankė, 
i adarydamas “žaibo vizi
tą,” pats Malenkovas. Bu
vo sušaukta “žaibo konfe
rencija.” kurioje turėjo da
lyvauti visi operacinių gru
pių vadai su savo pavaduo
to ais, taip pat atvyko keli 
civiliai, tarp jų ir Latvijos 
komunistu partijos fekreto- 
rius Koloborsenas. Malen- 
kovą tiesiog pagavo įsiuti
mo priepuolis, ir jis pagra
sino, kad jei suėmimai su iš
vežimais nebus įvykdyti

(Nukelta į 7 pusi.)

« mienKovas jau senai ditorijai lų gale tiktai at 
uose. Autorius tvirtina, baigž jau scnai suplamlotą

ir iki smulkmenų aptartą 
operaciją. Pabaltijo visi 
trys kraštai buvo Sovietų 
laimėti jau 1939 metų ru
denį. Kariškai, kaip pabrė
žė Malenkovas savo audito
rijai, visos trvs valstybės 
buvo laikomos nugalėtomis 
nuo to momento, kai tik So
vietai jose įsiruošė karines 
bazes. “Tačiau Sovietų Są-

kams ir operacinėms gru
pėms, kurios yra tiesiogi
niai priklausomos tiktai pa
čiam Kremliui, ir tuo budu 
gali faktiškai kiekvieną mė
ginimą sukelti perversmą 
užgniaužti pačioje užuo
mazgoje.

Autorius pats sakosi va
dovavęs vienai tokiai ope
racinei grupei ir glaudžiai 
bendradarbiavęs su Malen 
kovu, todėl bolševikų darbo 
metodus gerai pažįsta.

Jo žodžiai tuo svaresni, 
kad jis naujais faktais pa
tvirtina tai, kas anksčiau 
lietuvių spaudoje apie Lie
tuvą ir bolševizmą buvo ra
šyta iš kitų šaltinių. Tas 
pats žurnalas yra įsidėjęs 
ir fotokopiją instrukcijų, 
pagal kurias Lietuvoje ir 
kitose Pabaltijo respubliko- 
se buvo įvykdyti žiaurieji 
išvežimai. Žurnalas iš sa
vo pusės pastebi, kad ši 

naktis Pa- 
suplanuota

toji Lietuva. ELTA. norė-j “Baltramiejaus 
dama paskelbti minimų at-!baltijy” buvo
siminimų santrauką, susi
siekė su žurnalo redakto
riais bei leidėjais ir iš jų 
gavo sutikimą juos pagar
sinti.

Šiais atsiminimais auto
rius įrodinėja, kad Malen
kovo įsigalėjimas Sovietų 
Sąjungoje reiškia bolševikų 
pastovų ruošimąsi į karą. 
Tai yra žmogus, kuris Va
karų pasaulio nekenčia iš 
pačių savo sielos gelmių. 
Jis yra apsėstas pasaulinės

kad ne Molotovas paruošė 
karinių bazių titulu pradėtą 
Pabaltijo valstybių “laimė
jimą” bolševikams: “tikra
sis sovietinės pergalės jose 
architektas buvo Georgijus 
Malenkovas.”

Pasirodo, Maskvoje rink
tiniams Sovietų pareigū
nams veikia specialus poli 
tinis universitetas, įtaisytas
partijos centro komiteto ru-'Sąjunga nieko negali oku- 
muose, kur 1940 metų pa- puoti,” kalbėjo tada Malen-

šaltojo Malenkovo proto.
Serovo darbo kambarys 

įtaisytas garsiojoj Liubian- 
koj. Ten faktiškai paruo
šiami ir visi “valymai.” 
Pats autorius buvo paskir
tas MVD veiko mokyklos 
Maskvoje vedėjo pavaduo
toju. Be abejo, tada jis ne
žinojo, kad su laiku ir pats 
turės kristi sovietų valymų 
auka, kaip yra kritęs jo dė
dė Tobačkovas-Tereninas,

Pentymo darbui 
... šaukit

lUMtcrr

SAVINOS

Pr-

penterĮ

laiku, kai jis buvo pri-
icnkoVi" jau "šenai"pri£taSjm‘“ ! “ask™s v«iko 
Vakaruose veikiančioms ko--k^k Kremliaus ko-

mendanto pareigas, bet

revoliucijos minties. Ma-J. °

munistų partijoms, kad jos 
nesugebiančios kaip rei
kiant atlikti joms skiltojo 
darbo, ir iš jų reikalauja 
‘aukščiausio revoliucinio 

budrumo” iki pačio pasku
tinio atodūsio.

Korejos karas ne keno 
kito. bet Malenkovo dar
bas. Su Maskvos gydytojų 
byla jis buvo pradėjęs žydų 
įersekiojimą už geležinės 
uždangos. Vakarai—pažy
mi Molinas—neturi nė ma
žiausio pagrindo naujuoju 
Maskvos viešpačiu pasitikė- 
i daugiau negu pasitikėjo 
Stalinu. Stalinas šį kilimu 
kazoką pasirinko savo ■arti
miausiu bendradarbiu kaip 
patį gabiausią iš bolševikų 
vadų ir iš anksto ruošė jį 
pasaulio bolševikinei revo- 
iucijai pravesti.

Malenkovas praktiškai 
iau nuo 1947 metų valdo vi- 
-ą komunistų pasauli. Per- 
varkant raudonąją vyriau 
>ybę, ‘Malenkovas buvus'

išgelbėk mus,

giedot jus 
iš to, kad 
ir kariau-

r vainos, 
iešpatie.”

—Taip, tėve, 
iedat. bet kas 
uo pačiu laiku 

jat.
—Neteisybė, Maike. 

talikai dar niekad ant 
o vainos nesukėlė.

—Jeigu tėvas nors 
žinotum istoriją, taip 
iai nesiginčytum.

—Na, tai ką gi ta istorija 
sako?

—Apie tai, tėve, pasikal
bėsim kitą sykį.

Ka-
svie-

kiek
drą-

1939 metais liepos mėnesy 
suimtas ir pasiųstas į kon
centracijos stovyklą Kara
gandoje. Kitas jo giminai
tis, K. Frenovskis, kaip vi
daus reikalų ministerio Ja- 
godos pavaduotojas, padė
jęs jam įstoti į veiko mo
kyklą. buvo suimtas per 
valymus Tolimuose Rytuo
se ir ten likviduotas.

Minimosios mokyklos pa
skirtis—ruošti kadrus, tu
rinčius “kovoti su išdavimu 
ir išdavikais.” Joje ruošia
mi ne tik specalųs agentai, 
kurie paskui su ypatingais 
uždaviniais pasiunčiami į 
kitus pasarflio kraštus, bet 
ii- baisiojo sovietinio saugu
mo karininkai, kuriems pa
vedama eiti koncentracijų 
stovyklų vedėjų pareigas 
arba likviduoti “priešišką 
elementą.” Reikia atsimin 
ti, kad «įau per pirmuosius 
valymus iš 3,700,000 komu
nistų partijos narių buvo iš 
mesta 1,500,000. Visų jų 
laukė baisus likimas.

Iš pradžių Molinui buvo 
pavesta pravesti tardymą ir 
surinkti reikalingus duome
nis žuvies pramonės minis
terijoje. Šiai ministerijai! 
vadovavo draugė šemšuš- 
na, dabartinė Molotovo 
žmona. Apie jos vadovavi
mą Molinas surašė praneši
mą, kuriame buvo pažymė
ta. kad toji jos vadovauja
ma ministerija yra “daugiau 
panaši į viešuosius paleistu
vystės namus negu į minis
teriją.”

į Iš tolimesnių aprašymų

»1 \Y
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Pinigams taupyt

... eikit Savings Bankan

Kad padaryt gerą darbą, reikia imt specialis
tą. Taip yra ir su banko pasirinkimu.

Savings Bankų specialybė yra padėt jums 
taupyt pinigus . . . bet kuriam ir visiems jūsų 
reikalams. Iš tikro, tie stiprus, draugiški ban
kai tam ir buvo įkurti Massachusetts’e, kad 
saugotų vidutiniai pasiturinčių žmonių sutau
pąs. Per ištisas kartas žmonės jautėsi laimin
gi ir apsaugoti, kad turėjo pinigų saugiame 
banke.

Visi Massachusetts Savings Bankai yra 
savytarpųs Savings Bankai. Tai reiškia, kad 
jie neturi šėrininkų. bet operuojami vien de- 
pozitorių naudai. Savings Banke visas pelnas 
išmokamas dividentais depozitoriams, aprūpi
nus išlaidas, saugumo rezervas ir taksus.

Jūsų Savings Bankas visada priims jus ma
loniai. Jus galite atsidaryti sąskaitą tik vienu 
doleriu, ir kožnas padėtas doleris yra pilnai

‘apdraustas Massachusetts įstatymais.
9
» ieškant Savings Banko, žiūrėkit, kad prie 
banko vardo butų žodžiai “Savings Bank” arba 
“Institution for Savings.”

AU depositi insured in full under Massachusetts faws

V, The 'š «• 
s p

SAVINGS BANKS' y * z '•
of Massachusetts

y. . z.’. v
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Lietuviu Darbininku
* b

Dr-jos Suvažiavimas
Rašo Specialus “Keleivio” Korespondentas 

ReferataiGegužės 30 ir 31 dienomis 
Brooklyne įvyko Lietuvių Dar
bininkų Draugijos suvažiavi
mas. Jame dalyvavo apie 50 
delegatų.

Suvažiavimo organizacinio 
komiteto vardu Bronė Spudie- 
nė tarė trumpą ir širdingą 
sveikinimo žodį ir pakvietė su
važiavimą atidaryti draugijos 
pirmininką J. V. Stilsoną. Jis, 
pasveikinęs dalyvius, perskaitė 
suvažiavimo dienotvarkę ir pa
siūlė išrinkti komisiją delegatų 
mandatams patikrinti. { komi
siją išrinkti: K. Bukaviackas 
(Cliffside, X. J.), V. Jackūnas

Lietuvos vadavimo reikalais 
einamuoju momentu pranešimą 
padarė prof. J. Kaminskas. 
Pranešimas buvo įdomus minti
mis ir turiningas. Jis nutarta 
paskelbti spaudoj, todėl čia jo 
turinio neatpasakosiu.

LDD ir jos veiklos lietuvių 
visuomenėje klausimu praneši
mą padarė J. V. Stilsonas. Ir 
tas pranešimas nutarta pa
skelbti spaudoj

K. Bielinis darė pranešimą 
žurnalo “Darbo” ir bendrai 
spaudos reikalais. Tuo, kaip ir 
kitais pranešimais, vėliau su-

(Boston, Mass.) ir J. Rimavi- važiavimas priėmė atitinkamas
čius (Brooklyn, N. Y.). Kol 
mandatų komisija patikrino 
jai įteiktus delegatų įgaliojimus, 
pirmininkas pakvietė kai ku
riuos dalyvius tarti keletą žo
džių. Trumpas, bet jautrias ir 
reikšmingas kalbas pasakė:
Lietuvos Socialdemokratų Par-jBanketui pirmininkavo LDD 7 
tijos užsienių delegaturos var- kuopos pirmininkė B. Spudie- 
du—prof. J. Kaminskas; bend- ”«• Banketo proga jinai pa-

rezoliucijas.

Banketas

Suvažiavimui baigus dvi pir
mosios dienos posėdžių sesijas, 
vakare Atletų Klubo patalpose 
įvyko labai jaukus banketas.

raks crgamzacijos ir visuome
nės reikalais kalbėjo K. Bieli
nis, A. Žilinskas. K. J. Pau
lauskas ir K. Bukaviackas.

Raštu suvažiavimui sveikini
mai buvo atsiųsti iš Australi
jos, Didžiosios Britanijos, Ka
nados. Vakarų Vokietijos ir ei
lės LDD ir LSS kuopų bei pa 
vienių asmenų iš įvairių Ame
rikos kolonijų. Su sveikinimais 
buvo atsiųsta arti šešių šimtų 
dolerių aukų įvairiems LDD 
reikalams. Brooklynietis adv 
Steponas Briedis, pats asmeniš
kai negalėdamas dalyvauti su 
važiavime, atsiuntė jo daly
viams dovanų po knygą “TheIįr 
Workers Storv 1913-1953.’"

kvietė trejetą dalyvių pasakyti 
savo įspūdžius. Trumpas, bet 
turiningas kalbas pasakė J. 
Vilkaitis, J. šaltis ir J. V. Stil- 
onas. Pats banketas praėjo 

labai draugiškoj ir jaukioj nuo
taikoj.

TORN'ADAS NUPL'.šį NAMO SIENĄ

Siautęs Michigano ir Ohio valstijose torna’as užmušė 130 žmonių ir pridarė labai 
daug nuostolių, ši nuotrauka parodo suardytą namą Erie mieste, Michigane.

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATIMO 
SOCIALIZMO PRADAI

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTĄTYDAVO ŽEMĘ?

Labai populiari ir naudinga šių laibai įdomus senovės filosofų da- 
dicnų klausimams suprasti knygute, leidimai apie žemės išvaizdų. Pagal
Kaina ............................................ŪUc daugelį autorių paraše. Iksas. Antra

knygutes dalis yra: “išvirkščias Mo-
DĖL LAISVOS LIETUVOS •*». ,KaiP atsirado

l.bDP Užsienių Organizacijos ras
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Raina. -26e SOC IALDEMOKRATIJA IR 

BOIjŠEVIZMAS
Pagal K. Kautsky naojesa tomis 

žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina..............................20e

daryti viską, kad Lietuvos lais- tyje—ar tai butų kova už so- bendraminčius tapti Literatu- 
vė butų patikrinta. cialinį teisingumą; ar tai kova'ros fondo dalininkais ir busimų

Dėl to: su demokratijos priešais; kova leidinių platintojais.
1—Suvažiavimas, laikydamas už laisvos, demokratinės Lietu- 

VLIK’ą vyriausiu Lietuvos • lai- vos valstybės atkūrimą; daly- 
svinimo pastangoms vadovau- vavimas Amerikos Lietuvių Ta- 
jančiu organu, atstovaujančiu ryboje; gynimas naujai atvy- 
lietuvių tautą ir jos siekimus kusių lietuvių nuo išnaudojimo; 
laisvuose Vakaruose, skaito .ieškojimas priemonių suartinti 
butinu: naujai atvykusius ir seniau čia

Kad VLIK’ą sudarančios po-J gyvenančius lietuvius; naujai 
itinės partijos ir sąjūdžiai čia besikuriančių ir seniau įsiutinęs partijos 

skirtų jame atstovais pajėgiau-
__x. .. o sius savo žmones; kad VLIK’o

j narių skaičius butų bent pa- 
Gegužės 31 d. delegatai susi- dvigubintas; kad VLIK’ui butų 

rinko į trečiąją sesiją. Šioje sudarytos sąlygos sėkmingai 
sesijoje buvo svarstomi įvairus
pasiūlymai ir rezoliucijos. Pla
čiai garsintas siūlymas keisti 
organizacijos vardą, po nuodug
naus reikalo apsvarstymo, buvo 
paliktas ateičiai.

Sekė rezoliucijų svarstymas 
priėmimas.

Musų spauda turi pasiekti 
visur gyvenančius lietuvius ir 
ji turi komerciniai apsimokėti.

Kas čia pasakyta, suvažiavi
mas paveda įgyvendinti Centro 
Komitetui, susisiekus su kitų 
mums giminingų organizacijų 
centrais.

TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ 

Arba komunistų diktatūra faktų
šviesoje. Visi nori žinoti apie •Rusi- _____ ______  ___
įų. Visiems kyla klausimas kode! SOCIALIZMO TEORIJA
Rusija nesusiatria su lutomis valsty-Į . .
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti šis veikalas trumpais ir aiškiai* 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar draugijos formos, ir kodėl turės bu- 
yra demokratija, kokie darbininkų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c 
uždarbiai ir ar gali darbininkai is jų VluI.n,PIM»u tvivac 
pragyventi? Daoar rusai sako kad »*Sl O11AAS IVA.iAo 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. Ar galėjo buti toks tvanas, kad 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas apsemtų visų žemės rutulį? Iš kur 
yia tiesa apie Rusijų tai yra tiesa įmesi tiek vandens? Kur tas van- 
apie dabartinę Lietuvos padėt;. Ko- duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga- 
Kia Lietuvos ateįtis gali buti? Atsa- |įjo surankioti viso [>asaulio gyvu- 
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- iįus> vabzdžius ir paukščius? Kam 
ti nusipirkęs naujai išleistų knygų, šitie klausimai rupi, teperskaito 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų, knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva

nas?“ Kaina .............................. 26c
ŽEMAITĖS RASIAI

Ar ihote, kad Žemaitė buvo vie- KURGI VISA TAI NYKSTA? 
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar. .......
žinote, kad. j.» buvo paprasta kai- ■ ~ Kur nyksta visi tie lobia:, kuriuos 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, i žmones kuria per amžius? Šį intri- 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip guojant; politiŠKai-ekonomiskų kiau
tu ks taria i ir milionai kitų moterų. s*n]b aiškina garbusis Vokietijos so
ti paskui ji ėmė apysakas rašyti, ciaidemokratų teoretiaas Kari Kaut-
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, sky. Kaina .................................. 10c
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet
2emaitė pastebėjo daug dalykų, ku- I PlIMlLiSl Al 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos Tragedija trijuose aktuose. Veika

Rezoliucija Žurnalo “Darbo 
Klausimu

“Darbas” yra politikos, vi
suomenės ir kultūros socialde-

kūrusių lietuvių verbavimas į 
demokratinį frontą; parama to
talitarinių režimų aukoms—
LDD savo darbo neprivalo ma 
žinti, bet jį žymiai didinti ir mokratinės minties leidinys.

aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašius Lietuvoje ir Amerikoje, “fee- „ ,^bal ;ku3 lr
!usV1 Amerikoj* k£b T Ta kIai sc?n°j P^tat^ias veikalas. U
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- vls0 reikalaujamos 28 ypatos. 26e
žUir5iXjiir^iadi ^:-AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
sų gyvenimo būdų ir musų papro- KRISTAUS VIETININKAS? 
čius. Knygoje yra paveikslas su gar- y Valadka. Knyga
sios rašytojos parašu, taipgi paveik- , „J," v-tJL

” šiai vaiku mieclaudu kurias Že- dn»siai kritikuoja Romos Kataliku J v,bažnyčios autor.tetų ir faktais pa
las žemaitėss A^drin** ' Ri rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie- rAl^X" ^us'žiau'-įtininkas. 224 pusi. Kama .... $1.26

riai nužudė vokiečiai laike šito .ka- - : t.iiiv*-
ro. Tai didele knygų, 128 puslapių, KOKJLX LUKVl N ZMUINeS 
su garsiais raštais ir retais paveiks-, GARBINO SENOVĖJE? 
lais. Kaina ............__________ ot)c

las perstato nužudymų caro Alek-

plėsti.
3. Savo darbo bare LDD pri

valo didesniu užsimojimu ver-

dirbti glaudžiame kontakte su 
lietuvių emigrantine visuomene 
ir patikrinant sau galimumą 
tiesioginiai atstovauti ir ginti buoti narius ir telkti lietuvius 
Lietuvos reikalą pasaulinius F>o demokratijos vėliava.

Mandatų komisijos vardu 
pranešimą padarė V. Jackūnas.
Komisija rado visus mandatus 
tvarkoje, tik ka: kurie deiega= 
tai dar esą nespėję atvykti.

Rinkimai

Po mandatų komisijos rapor
to rinkta suvažiavimo prezi
diumas. Pirmininku išrinkta 
J. Buivydas, pavaduotoju—Y'.
Gervickas, sekretoriais—N. Jo- 
nuška ir J. Vilkaitis.

Į rezoliucijų komisiją išrink
ta: prof. J. Kaminskas. K. Bie 
linis. J. Y’. Stilsonas, V. Ger
vickas, Y’. W. Anesta ir J. Vii 
kaitis.

Centro Komiteto Rarportai

Apie Centro Komiteto bėgy
je dvejų metų nuveiktus dar
bus pranešimus padarė pirmi
ninkas J. V. Stilsonas ir sekre
torius X. Jonuška. Jiedu nuo
dugniai nušvietė kas Centro 
Komiteto buvo veikiama, kokis 
dabar yra organizacijos stovis, 
kiek gauta pajamų ir kiek tu
rėta išlaidų. Centro Komiteto 
raportą papildė revizijos komi
sijos narys Y’. Jackūnas. Su-icijoje svarbiausia pareiga kaip 
važiavimas CK raportą vien-jtik dabar. įvykiams, atrodo, vis 
balsiai patvirtino ir pareiškė bręstant, sujungti visas savok-o veikla Amerikoje daug pa- ralJD; gali dėtis prie mums 

irupimu klausimu aiškinimo bei

Rezoliucija Lietuvos Laisvinimo 
Reikalu

LDD suvažiavimas, išklausęs 
drg. Kaminsko pranešimą ir 
apsvarstęs Lietuvos laisvinimo 
reikalą, priėmė šią rezoliuciją:

LDD laiko Lietuvos laisvini
mo reikalą šiuo metu svarbiau
siu ir visiems lietuviams bend
ru uždaviniu.

Suvažiavimas supranta, kad

pa?
įvykius lemiančiuose veiksniuo
se.

Atsižvelgiant Į tai, kad suda
rymas viduje konsoliduoto, pa-

Tuos uždavinius vykdant, 
LDD Centro Komitetas ir kuo
pų nariai—

1—Centro Komitetas kasmet
jėgaus ir autoritetingo vado- privalo organizuoti specialų į 
vaujančio organo yra būtina J LDD narių verbavimo vajų. Du 
lietuvių kovos sėkmingumo są
lyga. suvažiavimo Įsitikinimu 
VLIK’o susitvarkymas aukš
čiau išdėstytu budu yra neati- 
dėliotinai vykdintinas ir net

“Darbas” telkia JAV ir ki
tuose kraštuose gyvenančius 
lietuvius ir jungia juos siekti 
ir įgyvendinti bendrus uždavi
nius.

Darbas” atvaizduoja pasau
linių įvykiu ir socialistinių są
jūdžių raidą.

“Darbas” savo pirmuoju už
daviniu laiko kovą už pavergtos 
Lietuvos išlaisvinimą, ir ugdo 
supratimą, kad Lietuvos vals-'

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino .įvairius dievus. Dievų garbini
mas, keitėsi. Kode!? Kokius dievu* 
garbino inusų bočiai ? Kokias žiny- 

V»l?yt ir gert reikia dei to,' kati čias- jie buvo įsteigę? Kode! žmoni* 
norisi, atšaus nepagalvojęs, žmogus. I priėjo krikscionybes gadynę. Visus
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be vai- tuos klausimus galėsi atsakyti p*- 
gio žmogus silpsta? Ir deiko vienas skaitęs^šją knygą. Tai dįcelio ^for

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?*

mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

mėnesiu prieš jį, turi , infor
muoti narius kaip verbavimoJtybė turi buti atkurta politines, 

Ij*ikeickonominės ir socialinės demo-ba;vajus reikia vykdmti. Laike | 
vajaus nereikalauti iš naujai 
įstojusių įstojimo mokesčio, 

tuomet, jei VLIK’ui tektų keis-|Kartu turi eiti ir musų žurnalo 
ti dabartinę savo buvimo vietą. j“Darbo” prenumeratorių skai

čiaus didinimo vajus
apgailes-

2—Kiekviena LDD kuopa tū
2—Suvažiavimas 

tauja. kad VLIK’o ir Lietuvo?
Lietuva, kartu ir kiti Sovietųipasiuntinių santykiai vis dar r* žinoti, kad jos pareiga šimto
pavergti kraštai, tik tuomet 
gali buti išlaisvinti, jeigu apsi
jungę Vakarai privers Maskvą 
užgrobimų atsižadėti.

Suvažiavimas yra įstikinęs, 
kad konfliktas tarp Rytų ir Va
karų yra neišvengiamas ir kad 
Stalino mirtis esminiai nepa
keitė nei jų santykių, nei pa
saulinės padėties.

Suvažiavimas, tikėdamas lai
sva Lietuvos ateitimi, kartu 
supranta, kad milžiniškose dvie
jų pasaulių imtynėse Vakarai 
buvo ir bus linkę į nuolaidas 
“mažųjų” sąskaiton, dėl ko gali 
grėsti pavojus ir Lietuvos lais
vei.

Dėl to visų lietuvių emigra-

tolimi to nuoširdaus bendradar
biavimo. ginant Lietuvos reika
lą. koks ypač šiandien yra. lie
tuvių tautai būtinas ir su visu j 
nuoširdumu siektinas. Tu san-'

mylių apimty steigti naujas ir 
atgaivinti seniau veikusias kuo
pas, ten kur tirščiau lietuvių 
gyvenama.

Musu Šukiu vra: Būti veik-
tykių skubų suderinimą šuva-Bais savo organizacijos nariais 
ziavimas laiko viena pagrindi-ir veikti visuomenėj, musų Slė
nių sąlygų sėkmingam Lietu- kimų įgyvendinimui.
vos bylos gynimui. j Rez(>|iUcija Spaudos Reikalu

3—Suvažiavimas sveikina,
Amerikos Lietuvių Tarybą! Suvažiavimas, išklausęs Kip- 
energingai ir su gražia sėkme/0 Bielinio pranešimo spaudos 
dirbančią Lietuvos laisvinimo reikalu, pasisako:
reikalui atsakom i ogiausiam lai
svųjų Vakarų fronto bare, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, tuo daug padėdama ir 
VLIK’o pastangom. Suvažiavi
mas sveikina ir Lietuvos Lais
vės Komitetą, veikiantį prie

mokratijos pagrindais.

“Darbas” domisi mokslo, 
meno, socialinio ir kultūrinio 
gyvenimo klausimais ir žurna
lo turinį patiekia prieinama 
kalba ir forma.

Dėti pastangas, kad “Dar
bas” dažniau eitų.

Patikrinti “Darbui” materia
lines sąlygas kartu su LSS.

Priminti LSS Centro Komi
tetui LSS 1948 metų nutarimą 
įsipareigojant į pastoviai “Dar 
bą” remti.

LDD CK kasmet iki spalių 
I d. turi paruošti “Darbo” pa
jamų ir išlaidų sąmatos pro
jektą sekamiems metams ir 
LDD ir LSS Centro Komite
tams įteikti jį priimti. Gali
miems nuostoliams dengti taip 
pat bendrai tariamasi.

LDD ir LSS Centro Komite
tai aptaria ir kitus klausimus, 
kaip tai, administravimo, tira
žo. prenumeratos dydį. spausdi-

Esamose sąlygose, kuomet 
senoji ir naujoji musų išeivija 
gyvena visame plačiame pasau
ly. LDD suvažiavimas skaito, 
kad vienas pagrindinių musų 
uždavinių yra plėsti musų spau
da. nes per spaudą musų idėjų 'nimo ir platinimo sąlygas.

CK padėką už jo nuveiktus dar- jėgas, didinti pastangas, sustip- j dariusį.
bus. rinti laisvinimo veiksnius ir

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

BIZNIO KORČIUKIŲ ’ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
■** BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

<

maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Deiko žmogui reikia cuk
raus. draskos ir kitų panašių daly
kų* Kodėl jam reiki* riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos, ..... ... . .. . .irai™ filr Isaiskinimas pilietybe- statymų su

reikalingais klausimais ir atsaky-
___________________ :--------:-------- ma s lietuvių ir arinių kalbose.

Įvairia 2oc

Perdaug Bus Duonos Juozas Stalinas
________ , Arba, kaip Kaukazo Razbaininka*

t į pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
Kitiems kraštams bėda jis įgijo valdžių ir pa-alino save b?- 

i i - j » • vusius draugus. Labai įdomi knyga.kad nėra duonos, o Amen- Kaina........................................ 2Se
kai rūpestis, kad nėra kur KODEL BETIKIU 
duonos dėti. Pereitą savai- j dievą’
tę pi eZldentaS Eisenho\\e- Laisvamanis čia pa.<ako, kodėl ji*
ris patarė Kongresui, kad negali tikėti. Pilna argumentų, ku-
, , . . .. . , nų nesumuš joks jėzuitas...........ZOe

duotų nemokamai iki 1,-
OOo.OOO tonų kviečių Pa- LIETI VIŲ KALBOS 
kistanui, kuriam dėl saus- GRAMATIKA «
ros gresia bartas. Bet ir tai
nesumažins Amerikai “bė- tinkamai išmokt, savo tėvų ka,*.*.

o senimas įrpfi dažnai nori paėjint

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

dos,” nes šiemet numato
ma? toks didelis kviečių 
dėti. Agrikultūros Depar
tamentas sako, kad reikės 
derlius, kad nebus kur jų 
kviečių sėją kontroliuoti— 
sumažinti sėjamus laukus.

Pakalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį”. Kaina metams $4.

savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Šita gramatika yra tinkama ▼»- 
riems, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pual.
Kaina tik .................................. 61-00
TAVO KELIAS Į
SOCIALIZMU,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 26c.
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

laibai įdomi knygutė šituo svarbiu 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 

i nas. Kaina .................................. l^C

Laisvos Europos Komiteto. Sa-,?ekėiai gali tarp savęs bend- Reikalui ištikus, LDD ir LSS 
CK taria kitas priemones pa
tikrinti “Darbui" leisti lėšas, 
būtent: organizuoja žurnalo

ma ieškoti savo idėjos draugų rėmėjus, suprojektuoja žurnalo 
ir spaudos vajų ir pan

Suvažiavinįas pajreidauja. 
kad musų broliškų organizaci
jų nariams “Darbas” butų už
prenumeruojamas privalomai.

sus savo vienminčius, kad Lie- r?- Kanados LSS ir visur kitur Suvažiavimas kviečia visus mu-

4— Suvažiavimas smerkia bet JO vykdymo. Per spaudą gali 
kuriuos bandymus kurti sepa 
ratinius sąjūdžius, skaldant ir ’r bendraminčių.
klaidinant visuomenę, ir tuo' Suvažiavimas tai turėdamas 
silpninant lietuvių pastangas Rėvoje skaito reikalingu, kad 
Lietuvą laisvinti. :v'isi musų sąjūdžiai—LDD.

5— Nuvažiavimas kviečia vi- LSS. LSDP užsienių delegatu-

tuvos vadavimo darbą, visokią veikiančios mums draugingos 
iam moraline ir materialinę organizacijos ir jų centrai— 
pagalbą ir nuoširdų jame daly- uoliai susidomėtų musų spau- 
vavimą laikytų savo kilnios dos klausimais ir surastų bu- 
pareigos reikalu. į dus bendrai tuos klausimus na

grinėti.
Įvairiems spaudos reikalams 

'aptarti reikia bent kartą per
Suvažiavimas, išklausęs .T. V. metus musų nuolatiniams spau- 

Stilsonn pranešimo apie LT>I) dos bendradarbiams susirinkti 
veiklą, pareiškia: jir dėti pastangas Įtraukti į

1. LDD nuo savo isiki:rimo spaudos darbą didesni musų

Rezoliucija J DI) Veiklos 
Klausima

sų bendraminčius Amerikoje ir 
kitur eiti musu draugų Kana
dos LSS pavyzdžiu, kur nutar
ta visiems nariams “Darbas” 
užsisakyti.

Tikėdamas, kad I DD CK pa 
darys kas tik yra galima “Dar
bo” platinimo reikalu, suvažia
vimas kartu reiškia nuoširdžią 
padėką CK sekretoriui ir “Dar
bo” administratoriui drg. Na
poleonui .Jonuškai. kuris į tą 
darba deda visa savo sielą irdienos buvo ir tebėra vienas iš idėjų draugų skaičių, 

pažangiausiu organizuotų sąju-Į Suvažiavimas sveikina LSSjiuoslaikį; su važiavimas taip
džių Amerikos lietuvių visuo- Centro Komiteto sukurtą spau-'p^t taria aciu bususiam Dar

bo” ilgamečiu! redaki./riui drg.

ITALIJOS PARLAMENTO RINKIMAI

menėje. Kaipo toks turi veikti 
ir ateity.

2. Jokioje musų veiklos sri-

dai leisti Literatūros Fondą ir 
kviečia visas LDD kuopas, jų 
pavienius nariu? ir kitus musų

S. Strazdui, visiems t l 
(Nukelta į 7 puslj

na-
ItaUjoj buvo karšta parlamento rinkimu kova. čia matosi 
prie baisa...a u »•» pats premjeras Gaspert Jis atsto

vauja klerikalu jiartija
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Vy rai Prieš Vedybas ir Po Jų

Andai “Moterų Skyrių- dainius ir visokius niekinė
je- ’ nebeatmenu tik kas, kius, kuriuos dovanoja pa
kėlė klausimą, ar moterys nelei- o po vedybų—kaipj 
suvyriškėjo. Aname straip- ranka nukerta. Tas butų 
snyje joms buvo primesta, dar nieko, jei jie bent ret- 
kaci moterys pasikeitė blo- karčiais parodytų kokį nors 
gon pusėn. Man atrodo, dėmesį, pav. gimtadieniui 
kad tiek moterys tiek vyrai atėjus ar kita proga nupirk- 
visą laiką keičiasi, nes gy- tų dovanėlę. Galima ant 
venime niekas nestovi vie- pirštų suskaityti tokius vy
toje, bet vyrai ypač pasi- rus, kūne prisimena žmo- 
keičia po vedybų. Aš ma- nos gimtadienį, o dar retes- 
nau, kad kiekviena moteris, ni yra tie vyrai, kurie pri- 
kuri išgyveno su vyru tris- simena vedybines sukaktis.
keturis metus, pritars man,! ~ , ,. . , ,, , . \ K - I O kur dingsta po vedybųkad vyrai po vedybų yra vi-’ v , -

T • - romantika? Prieš vedybassai kitokie, negu buvo prieš . . .
, i u . į vyrai mėgsta pasibučiuoti

'e_/ ... . |ir pasiglamonėti, tačiau po
Kaip jie pasikeičia. (vedybų jie praranda ro- 
Pirmiausia jie netenka mantišką nuotaiką. Tuo at- 

švelnumo. Moterys mėgsta’žvilgiu moterys labai ski- 
nuduoti silpnas (nes vy-’jįasi nuo vyrų, ir vyrai -tu
rams tas patinka), ir jos retų tą žinoti. Moterims 
lonb-.., „. maionus žvilgsnis, rankos

KELEIVIS, 50. S08T0<?
KORĖJOS MERGAI 'ĖS PROTESTUOJA

Visa Pietų Korėjos Respublika yra sukilau prieš paliaubų derybas, kuriomis daro
ma komunistams daug nuolaidų, ši nuotrauka parodo mergaičių protesto demon
straciją.

laukia iš vyro atjautimo ir 
užuojautos. Prieš vedybas 
beveik kiekvienas vyras yra 
jautrus ir suprantantis. 
Kiekvienas merginos nusi
skundimas ar tai nesveika
ta, ar kuo kitu, jį jaudina, 
atkreipia jo dėmesį. Po 
vedybų vyras tą supratimą 
praranda. Jam vistiek, kuo 
moteris skundžiasi, ar rim
tai, ar ne, dėl rimtų dalykų, 
ar dėl smulkmenų.

pa-Prieš vedybas vyrai 
neles kviečia į “muvius,' į 
pasilinksminimus- pasišokti, 
gi po vedybų tas pats vyras 
niurkso kėdėje, skaito Iaik-

'’niriI <X5LI <11 Učt £ilUi i inlavirziia

paspaudimas, švelnus pa
bučiavimas reiškia labai 
daug. Gi po vedybų vyrai 
mano, kad tokie dalykai 
tinka tik jaunikliams, ii 
kad “nereikia gaišti laiko.’ 
Moteris palaiko tokį elgesį 
atšalimu. Vyro nesugebė
jimas ar nenoras pareikšti 
meilę maloniu žvilgsniu, 
žodžiu ar žestu, moterį 
Įskaudina, ir su laiku ji pa
ti praranda norą rodyti vy 
rui švelnumą. Santykiai 
pasidaro nebe jausmų ir 
nuotaikos reikalas, bet Įpro
čio dalykas. Toks vedybi
nio gyvenimo pakrypimas 
dažnai moteriai yra labai 
nemalonus. Vyrai turėtų to 
neužmiršt- Bendrai, jeigu 
vyrai stengtųsi išlikti mo
ters akyse tokie, kokie jie 
buvo prieš vedybas, aš ma
nau, kad daugelis vedusių
jų butų daug laimingesni ir 
skyrybų butų mažiau.

Jaunavedė.

Jis patenkintas, kai žmona 
laiku paduoda gardų valgį, 
bet už tai nė ačiū nepasa
ko ir toliau žiuri televizijos- 

Prieš vedybas vyras pa
stebi kiekvieną smulkmeną, 
kaip moteris apsirengusi, 
kaip susišukavusi, dažnai 
pasako jai komplimentų ir 
didžiuojasi savo išrinktąja 
prieš draugus. Po vedybų 
vyrui nesvarbu, ką žmona 
dėvi, ar ji gražiai pasipuo
šusi, ar ne. Jam ne tik ne
svarbu, kaip žmona atrodo, 
bet dažnas vyras prikaišio
ja, kad moteris perdaug pi
nigų išleidžia aprėdams.
Visai nestebėtina, kad kai 
kurios moterys po vedybų 
apsileidžia, nepaiso savo 
išvaizdos, nes kam gi pai- Vermonte karvių skaičių 
syti. jei tas, dėl kurio jos yra didesnis negu gvvento- 
puošiasi, jų nemato? jų. Paskutinis surašinėji

Kažin kodėl po vedybų mas parodė, kad karvių 
vyrai pasidaro šykštus. Vermonte yra 30,000 dau- 
Prieš vedybas jie perka sai- giau negu gyventojų

J U 01) A SI S VU ALIS
Pagal Puškiną vertė K. P. Inčiura

Liūdžiu, Į vualį Į salę jos vienas
Įdebęs akis; 
negali, negali 
nurimti širdis.
Jaunystę audringą, 
kai linksmas buvau, 
aš graikę žavingą 
karštai pamilau.
Aistringai mylėjo 
grakšti mergina, 
bet greitai atėjo 
juodoji diena.
Pasikviečiau kartą 
svetelių brangių.— 
per langą pravertą 
žydeli regiu.
Jis tarė: “Ulioji, 
svečius tu gerbi, 
o graikė tavoji 
jau kito glėby.”
Prakeikiau žydelį, 
jam aukso daviau, 
o tarnui žirgelį 
balnoti liepiau.
Apsvaigęs iš skausmo 
skubėjau, lėkiau, 
ir gailesčio jausmo 
širdy nejutau.

žengiu as, ir štai: 
mergaitę armėnas 
bučiuoja karštai.
Sutrinko man plienas, 
kaip žaibo ugnis. . . . 
Sustingo armėnas 
ir jo bučinys. . . .
Krutinę bedvasę 
aš myniau piktai 
ir i šilkakasę 
žiurėjau tiktai. . . .
Prisimena veidas, 
jos kraujo klanai. . . 
Išnyko kaip aidas 
tie meilės sapnai.
Nušluostęs tą plieną 
vualiu juodu, 
aš laukiau tą dieną 
tamsių prieblandų.
O kai jau rytojaus 
išaušo diena, 
juos nešė Dunojaus 
vilnis tekina. . . .
Tik man nuo to laiko 
nutruko daina. . . . 
Akių nebsulaiko 
graudi ašara.

Naujosios Anglijos pieni
nės per metus pagamina 2 
milionus svarų sūrio, 2 mi
lionus svarų sviesto ,ir 15 

‘millontj' svari ’**'" 
lių. Per metus žmogus vi
dutiniškai sunaudoja 7.7 
svaiu sūrio.

Daugiau nedainuoju 
savųjų dainų, 
daugiau nebučiuoju 
mergaičių jaunų.

Tik kai prie ios namo 
nuo žirgo lipau.— 
man akys aptemo,

Liūdžiu, į vuali 
f įdebęs akis;

negali, negali 
nurimti širdis.

Bandymai su Krauju

KARALIENĖ MĖGSTA ARKLIUS

Anglijos karalienei Elzbietai, kaip matyt, daugiau rupi 
arklią lenktynės negu pasaulio politika. Ji sveikina jo
jiką, koris jodamas jos arkliu laimėjo antrą vietą lenk
tynėse.

c-t

JUOZAS GRVSAS _

Tikra Komedija
(Tęsinys) tų—ir popieriais išklijuotų,

j “Mielas giminaiti iš tėvy- Jam, Kaziui, tik reikią pa
neš! Kaip žadėjau, taip ir norėti. Jie taip ir su žmo- 

Ijadarau tavo labui. Siun-na kalbėję.
!ciu tau dešimt tūkstančių Kazys vėl ištraukė papi- 
\.olerių, jūsų pinigais tai iš- rosų dėžutę. Bet štai . . . 
eis per šešiasdešimt tuks- ar jus laukėte? Tai Rapo- 
tančių litų . . .” jlo Kristutis. Tas rudaplau-

šeimininko ranka su laiš- kis, tai visur nosį Įkiša. Vai
ku bejėgiškai nusviro. Vei-'kais apsikrovęs, skolose pa
das ištyso, ir žiurėjo jis Į'skendęs, oi, vargų prislėg

tas žmogelis.
Pamatęs JuršĮ stabtelėjo. 
—Šeimininko nėra? Nė

ra. Tai rūkote. Taip, pa
pirosai geri.

Sėdi du kaimynai ir sker
suoja vienas į kitą, kaip 
svetimos katės.

Lauke lynoja. Kieme su
šlapęs veršis bliauna. Kris
tutis reumatizmą kojose tu
ri. Už sienos vaikas pra
deda verkti. Ech! . . .

Jie ruko brangius papiro
sus ir linkčioja iš kažkur 
atklydusiam bernui.

O vargas, vargas visur...
Vienam išėjus, tas antra

sis kurmis prašo pinigą pa
skolinti ir siūlo visokius pa
tarnavimus. . . .

Taip, jis perskaitė laišką, 
dar šį tą sužinojo. Gal būt, 
Kazys pirks dvaro centrą. 
Gal ir iš jo ką nupirktų. . . . 
Bet, pirmiausia, žmogel, 
reikia truputi palaukti. Ką 
padarysi!

Vėliau Kazys kieme suti
ko UrbaitĮ. Tai turtingas 
ūkininkas, turįs tik dvi su
brendusias dukteris, sūnų, 
mokantį gražiai griežti ar
monika, ir namą su “salka.”

Kazys galėjo, be abejo, 
pas juos, Urbaičius, apsigy
venti. Ten jam butų daug 
patogiau, aiškus dalykas. 
Praėjusį rudeni Įmūriję ko
klių krosnį, be to, sūnūs tu
rįs armoniką. Urbaitis taip 
ir su žmona kalbėjęs.

Kitą dieną pas Kazį bu
vo užėjęs Adomaitis.

Taip, taip, su pinigais 
dabar daug kas galima pa
daryti. Pavyzdžiui jis, Ado
maitis, pradėjęs statyti ma
lūną. Daug kas jame butų 
galima Įrengti. Net lent- 
piuvę ir skiedroms drožti 
mašiną galima esą prie ma
lūno pastatyti.

Vakare Kazį dar užkal
bino Šimkus. Kazys galįs 
pas jį apsigyventi—tai, be 
jokios abejonės, butų daug 
geriau.

berną net prasižiojęs
Šešios dešimtys tūkstan

čių litų! Oi-oi-oi! O ber
nas paėmė degtuką ir krajv- 
štinėja dantį.

Laukaitis manė: du, trys 
—tai daugiausia. O dabar! 
Tikrai pirma reikia pailsė
ti, kad sugalvotum, ką su 
jais bernas galėtų daryti.

*
Traukia, oi traukia! še

šių dešimtų tūkstančių pri
,žmogus yra Įsimylėjęs ir.traukiamoji jėga ir nuo mė- 
kai jam meilėje sekasi, tai nulio nutrauktų gyventojus,
jis gražiai atrodo, yra ener 
gingas, turi šviečiančius 
veidus ir pan.

Kaip ten bebūtų, dabar 
atsirado naujas argumentas 
už bučiavimąsi. Daktarai

jei jų ten butų.
Ūkininkas Juršys, kaimy

nas. Tarp kitko, jis turi 
tris suaugusias ir netekėju
sias dukteris ir nuo rūpes
čių praplikusią galvelę, 
kaip pageltusį sūrį.

sako, kad bučia\ imąsis gy-j Kaip maloniai jis pasi
do žaksėjimą. Kai žmogus 
pradeda žaksėti, jam reikia 
pasibučiuoti su patinkamu 
žmogum ir žaksėjimas pra
eis. Kuo bučkis ilgesnis ir 
malonesnis, tuo greičiau 
žaksėjimas praeina. Ar tas 
daktarų tvirtinimas yra tei
singas ar ne, kiekvienas ga
li pats patikrinti.

BEREIKALINGOS
OPERACIJOS

Moteriškos ligos yra la
bai įvairios ir daugelis iš jų 
būna • pavojingos. Moteris, 
pastebėjusi ką negero, turi 
nelaukdama kreiptis pas 
gerą moteriškų ligų specia
listą, kad ištirtų kame rei
kalas. Amerikoje moteriš
kų ligų daktarai labai mėg
sta patarti moterims išplau
ti gimdą. Tokia žiauri ope
racija pakeičia iš pagrindų 
moters organizmą, nekal-

sveikino su Kaziu. Šeimi
ninko nėra? Ak, taip, tai 
nesvarbu. Jam tik kažko
kios smulkmenos reikėję. 
Ir pavasaris šiemet! Pava
saris, aišku, biaurus. Ka
zys pritaria ir pasiūlo pa
pirosą. Dėžutė su stikliniu 
viršeliu, o papirosų durnai 

i tokie kvapnus.
—Žiūrėk, kam sekasi, 

—sako Juršys, patraukia 
durna, nupučia pelenus.

—Kas?
Kazys užsikelia koją ant 

kojos.
Juršys vadintų jį “po

nas.” Juk musų laikais to
kia suma pinigų! Bet tai 
gali atrodyti nei šis, nei tas. 
Vis dėlto dar tebėra bernas. 
Ir kurių galų jis čia dar 
smilksta pas tą Laukaitį.

Valandėlę Juršys mąsto.
—Gi tamstele! Tiek pi

nigų, tai ne juokai!
Taip, taip, graži krūva 

pinigų. . . . Kazys nesigina. 
Pasitaiko laimė. Galimas 
dalykas, ir dar atsiųsią.

bant jau apie tai, kad jos 
normalus vedybinis gyveni
mas turi nutrukti. Dauge- Taip, taip. . . . Jis, be abejo,

svarbus ne tik daktarams, 
bet ir juristams. Su kraujo 

Nors visi žmonės yra vie- Pa?a^a bus galima teis- 
nodai sudėti, bet "kiekvie- Įrodyti arba paneig-
nas asmuo be bendrų fizi-P tėviškumą bylose dėl ne- 
nių savybių turi ir tokias.''eiabų vaikų. Iki šiol vis 
kurios tik jam vienam pri
klauso. Pavyzdžiui, kiek
vieno žmogaus pirštų nuo
spaudos yra kitokios. Kai 
tas buvo pastebėta, pirštų 
nuospaudas pradėjo vartoti 
asmens identifikacijai.

dar neturėta visai patikimų 
būdų kaip nustatyti tėviš
kumą tuo atveju, kai vyras 
gindavosi esąs tėvu.

PABUČIAVIMAS
GYDO ŽAKSĖJIMĄ

Nesenai pastebėta, kad 
ir kraujas kiekviename 
žmoguje yra kitoks. Nors 
daktarai nustatė kelias pa
grindines kraujo grupes, 
pagal kurias galima suskir
styti visus žmones, bet be 
tų grupių yra apie 600,000 
įvairiausių kraujo kombina
cijų. Pagal kraują galima 
bus ateity ne tik identifi 
kuoti žmogų, bet taip pat 
pasakyti, kas yra jo tėvai ir 
kas yra jo vaikai. Dabar 
kraujo laboratorijose daro
mi bandymai su retais seru
mais ir įvairiom kraujo 
kombinacijom.

Kraujo pažinimas yra

Yra žmonių, kurie tvirti
na, kad pabučiavimas trum
piną? gyvenimą, nes bu
čiuojantis širdis smarkiau 
plaka ir daugiau pavargsta. 
Kuo daugiau žmogus per 
savo gyvenimą yra bučiavę- 
sis, tuo jis daugiau patrum 
pina gyvenimą. Šalia tų 
skeptikų, kurie sako, kad 
bučiuotis nesveika, yra ir 
tokių, kurie tvirtina priešin
gai, kad bučiuotis sveika. 
Girdi, kai žmogus susijau
dina. jo širdis smarkiau 
plaka ir visas organizmas 
gauna daugiau maisto, nes 
kraujo apytaka yra gyves
nė. Todėl, sako jie, kai

lis moterų ligų galima išgy
dyti vaistais ir nežymiom 
šalutinėm operacijom, pa
čius organus paliekant ne
pažeistus, ir gimdos pašali
nimas būna visai nereika
lingas.

Daktaras James C. Doyle 
Kalifornijoje patikrino vie
nais metais privatinėse li
goninėse padarytas opera
cijas ir surado, kad per me
tus jose buvo padaryta 6,- 
248 operacijos gimdai pa
šalinti. Patikrinus pašalin
tus organus pasirodė, kad 
21.5'< iš jų buvo sveiki, to
dėl moteriškus negalavimus 
buvo galima pagydyti ir ne 
operacijos budu. Daugelis 
moterų, kurioms buvo pa 
darytos operacijos, buvo 
25-35 metų amžiaus, taigi, 
galėjo turėti normalų vedy
binį gyvenimą ir su laiku 
būti sveikom motinom. Vi 
soms moterims, kurioms 
daktaras pataria tokią žiau 
rią operaciją, patartina pa
sitikrinti pas kelis daktarus 
ir tik tada, kai tikrai įsitiki
nama, kad kitos išeities nė
ra,leisti operuotis.

Tiesa yra kaip saulė: visi ją 
giria, bet daugiau rūpinasi būti 
paūksmėje. —A. Mickevičius.

pinigus padėjęs banke, bet 
brauningą vis dėlto .nusipir
kęs. Puikus brauningas. 
Juodas. Kaime čia niekas 
tokio neturi. Žiuri Juršys 
ir mirkčioja akimis.

Protingas vyras, tas Ka
zys. Jis ir laišką Juršiui 
parodė. Šis suslebizavo: 
“. . . siunčiu tau dešimt tūk
stančių dolerių, jūsų pini
gais tai išeis per šešiasde
šimt tūkstančių litų

Tikrai parašyta! Taip, 
gražiai parašyta!

—Tai dabar, tamstele, 
gal mieste namus pirksi?

Jis dar gerai nežinąs, bet 
greičiausia ūkį. Jis užau 
gęs ūkyje, mėgstąs ūkio 
darbą. Gal kur centriuką 
nusiklausiąs. ... Į miestą 
nė nemanąs keltis. Taip, 
taip .

—Aš norėjau sakyti,— 
murma Juršys,—ir su gas- 
padine šnekėjomės. . . . Jei 
panorėtum, Kaziukas, ga
lėtum ir musų seklyčioje 
apsigyventi. . . . Kol ką su
rasi, kol nusipirksi. . . čia 
maži vaikai, triukšmas

Taip, žinoma, kol kas jis 
galėtų apsigyventi jo sek
lyčioje, jei tas jo nevargin 
tų.

Ne, anaiptol! Jie jau ir 
išplovę seklyčią, jei reikė-

Taip, to tik ir reikėjo. 
Kazys pasakė šeimininkui, 
kad jį kviečia pas save gy
venti Juršys, Urbaitis, Šim
kus. Ten ir armonika esan
ti ir mergičkų. . . . Dar bu
vęs atėjęs tas, kur malūną 
stato. Malūnas duosiąs di
delį pelną, daug kas jame 
esą galima įrengti. Ir taip 
dabar jam, Kaziui, kitas 
gyvenimas. . . .

Na, žinoma, Laukaitis 
taip ir manęs. Jis senai 
tuos velnio kaušus pažįstąs. 
Tokie sukčiai esą, kad ne
bereikia didesnių. Be to, 
jis su Juršiu ir Urbaičiu se
nai piktuoju. Užtat jie ty
čia taip . . .

O jam butų labai nesma
gu, jei Kazys išeitų pas ki
tą. Kol nupliksiąs dvaro 
centrą, galįs pas jį gyventi, 
kaip ponas. Seklyčią juk 
ir jie turi! Šeimininkė ga
linti ir valgį geresnį jam 
pagaminti. Už tai Kazys 
kiek primesiąs, tiek. . . . 
Kas čia tokiam turtuoliui, 
kaip Kaziui. Jis, Laukaitis, 
visiškai nesiderąs.

(Bus daugiau)
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L. D. D. ir Jos Veikla 
Visuomenėje

J. V. Stilsono Pranešimas šimts metų savo veikimo galC-
LDD Suvažiavimui jome daugiau atlikti negu šian-

, . , dien rodo musu veikimo apy-
Lietuvių Darbininkų Draugi- skaita. Turė;orne ziliOma. ,

Centro Komiteto Rinkimai

ja turi daugiau kai 20 metų kliuč.iu. DaUg ju „
savo istoriją. Per ši laikotarpi jėjome. išgyvenome net

nuga

ji atliko nemaža darbo Ameri- frakcines kovas_____ ___
kos lietuvių švietimo ir politi- neienkėrn galva net sunkįausio_ 
nio persiorientavimo srity. LDD niusu organizac;jos gvvavi! 
visaoa stojo ir stoja prieš kraš- mo dlenose šita savigvnvLa 
tutinybes—ar tai butų grupės pareika,avo iš musų nemaža' 
ar asmenys atstovaują pažiūrą. laiko> kuri normaliose sąlyga 
jog žmogus negali būti patval- butume gajėję panaudoti‘ ix.nd. 
dis, o tik klusnus vykdintojas ruju musu tiks,u siekiinuL Be 
to. kas atrodo naudinga valsty- mums nemaža trukdė

iš ie kam

bei arba jos valdovams.
LDD per visą savo gyvavimo 

laiką kovojo už žmogaus teises. 
Tas reiškia, kad LDD yra de
mokratiška organizacija. Ji 
stoja už demokratinę visuome
nės santvarką prieš diktatūros 
santvarką.

Visi mes gerai žinome, kad 
LDD savo uždavinių vykdyme 
iki šiol dar nepralaimėjo nė 
vieno mūšio. Bet taip pat tie
sa, kad savo tikslų siekdama 
musų organizacija kol kas dar 
nėra laimėjusi galutinės per
galės nei vienoj kurioj savo už
sibrėžtų tikslų srity.

Pavyzdžiui:
1— Dar toli gražu mums ne

pavyko suverbuoti po LDD vė
liava bent žymią dali demokra
tiniai galvojančiu Amerikos lie
tuvių.

2— Dar toli gražu mums ne
pavyko atpildyti LDD eiles, ku
rios buvo žymiai apardytos lai
ke galutinio nutraukimo ryšių 
su komunistuojančiais elemen
tais 1936 metais.

3— Mums dar tik truputuką 
pavyko Įsąmoninti Amerikos

mums nemaža trukdė ir; 
trukdo musų narių amžius. Jis J 
kai kuriuos musų pionierius net! 
į kuprą surietė. O naujų jė-Į 
gų, nors ir gavome, bet neuž-J 
tenkamai. kad pajėgtume pilnai 
avo uždavinius vykdinti.

Mano nuomone, svarbiausias 
šio suvažiavimo uždavinys tu- v*sa organizacija ir kiek-

PASIRAmO SUTARTI

Susėdę prie stalo Panmundžome bolševiką pasirašo kaliniams apsikeisti sutartį. Lš 
’rir-s stovi pasilenkęs vienas alijantų dele ;atas. šitą sutartį pasirašius, pradėta tar
tis dėt karo paliaubų.

Priėmęs paminėtas rezoliuci
jas ir pasitaręs dar kai kuriais 
klausimais, suvažiavimas išrin
ko šiuos narius Į Centro Komi
tetą: J. Andrews, V. Anesta, P.

Brazaiti, J. Rimšą, N. Jonušką,
J. V. Stilsoną, V. Sirutavičių,
J. Taurinską ir J. Vinciuną.
Centro Komiteto “ryšininkais”
New Yorkui-Brooklynui išrin
ko P. Kriaučiuką, Chicagai—J.
Vilkaiti. Kandidatais j CK iš
rinko V. Jackūną, O. Gegužie- 
nę ir P. Brazaitienę. Į

Bendrai imant, suvažiavimas
buvo gerai paruoštas, darbin-1 PARSIDUODA VAISTŲ 
gas, judrus ir pasisakė, kaip' IŠDIRBY STE
matėme iš rezoliucijų, beveik Parsiduoda garsinga lietuvių vais- 
visais aktualiniais klausimais, tų išdirbystė, plačiai žinoma pasau

lyje- Skubiam pirkėjui auksinė pro
ga ir laiminga ateitis—kaip sapnas. 

Į Arba galit būt partneriu—moteris 
"ar vyras. Tuojau rašykite dėl in
formaciją. (?4)

DF.KEN S PRODUCTS 
P. O. Box 66€. Newark 1. N. J.

tai. Pasirodo, dar prieš 
įžygiuojant Sovietų kariuo
menei buvo sudaromi “ne
patikimu elementų” sąra
šai.

ELTA.

Baltų Tremtiniai— 
Malenkovo Darbas

retų būti: Išsiaiškinti kai ku
rias ar ir visas ėia suminėtas 
musų organizacijos negeroves, 
Įsisąmoninti musų tolimesnio 
gyvavimo butinumu ir ieškoti 
kelių, kuriais eidami galėtume 
ryžtingiau savo tikslų siekti ir 
jau atsiektus laimėjimus ne tik 
išlaikyti, bet ir sustiprinti.

Dėlto aš siulau, kad suvažia
vimas, išklausęs ir apsvarstęs 
ŠĮ pranešimą, padarytų seka
mas išvadas:

1— Kad LDD buvo ir tebėra 
vienas iš pažangiausių sąju 
džių Amerikos lietuvių visuo
menėje.

2— Kad LDD privalo veikti 
tol, kol Amerikoje bus pakan
kamai lietuviškai kalbančių 
žmonių.

3— Kad būtinai reikia rasti 
priemones atgaivinimui LDD

ius, -Keleivį” ir virimą Riaušes
Čekoslovaki jo jvienas jos narys pirmoj eilėj 

privalėtų statyti musų pačių 
leidžiamą žurnalą “Darbas.” 
Grįžę iš šio suvažiavimo dele
gatai turėtų savo kuopoms pa- 
iskinti. kad žurnalas “Darbas” 

artimoj ateity turi turėti ma
žiausia tūkstantį užsimokėjusių 
skaitytojų. Čia visi nariai be 
jokių savęs apsunkinimų gali 
pasidarbuoti.

7—įsakmiai reikia Įpareigoti 
kuopas, kad joms tenka užda
vinys organizuoti naujas LDD 
kuopas šimto mylių rate apie 
savo vietovę, kur yra galima 
surasti narių, arba pagal Cen
tro Komiteto nurodymus steig
ti naujas kuopas.

Aš čia noriu pažymėti, kur, 
mano nuomone, yra steigtinos 
LDD kuopos.

Philadelphijoje. Ten kuopa

(Atkelta iš 4 pusi.) 
taip, kaip užplanuota, tai 
už tai savo galvomis atsa
kys pačios operacinės gru
pės. Kai Serovas įsikišo, 
mėgindamas aiškinti, jog 
suimtiesiems išvežti trūksta 
net vagonų, tai Malenkovas 
iš įsiutimo sušuko: “O kam 
jums reikia vagonų? Ar 
neužtenka vieno parako?

Molinas pastebi, kad toks 
Malenkovo atsakymas pri
trenkė net šituos bolševiki
nio saugumo vilkus, sudary
tus iš policijos karininkų ir 
specialiems uždaviniams 

įvykdyti apmokytų žmogžu
džių: jie netikėjo, kad pats. 
Įtakingiausias Sovietų Są 
(jungoje politikas taip aiš-

(Atkelta iš 5 pusi.) |kiai ir atvirai reikalautų 
riams, žurnalo bendradarbiams, įvykdyti masines žmogžudy- 

jbes.
Po to nepraėjo nė 14 die

nų ir per Sovietų okupuotą

Reikalinga* Darbininkas
Farmoje reikalingas darbininkas 

melžti karves sa mašina, lesinti viš
tas ir kitiem lengviem darbam. Gali 
Luti jaunas ar senas. Geras valgis 
ir *50 mėnesiui. Jei bo* tinkamas 
ir prityręs, galėsiu alga pakelti. 

Steponas Stasunas,
R. D. 4,

Cortland, X. Y.
<2S>

Suomijos—8.
Švedijos—5.
Olandijos—3.
Prancūzijos—4.
Ir po vieną laivą japonų, 

portugalų, indų ir kitų.

PRAGYVENIMAS
TRUPUTI ATPIGO

Darbo Departamento sta
tistika parodo, kad per 4 
šių metų mėnesius maisto 
produktai truputį atpigo, 
būtent $4 ant $1,000.

LDD Suvažiavimas

Kad Čekoslovakijoj pra
sidėjo darbininkų bruzdėji
mas, tai patvirtino ir val
džia. Ji prisipažįsta, kad 
buvo riaušių ir sumišimų. 
Daugiau žinių apie tuos su
mišimus praneša Čekoslo
vakijos darbininkai, ku
riems pavyko pabėgti į 
Austriją. Jie aiškina, kad 
sumišimai prasidėjo dėl pi
nigų nuvertinimo, taip kaip 
jau buvo “Keleivy" rašyta. 
Valdžia nutarė Čekoslova
kijos kroną pritaikyt prie 
Rusijos rublio, ir liepė žmo
nėms iki šiol buvusias kro
nas pakeisti i naujas. Už 
vieną naują kroną žmonės 
turi atiduoti nuo 5 iki 50 
senų kronų. Kas turi senos 
valiutos daugiau, tas turi 
daugiau jos ir atiduoti už 
naują kroną. Jeigu žmogus

FARMA PARDAVIMUI
12 akrų dirbamos žemės, 3 

akrai miško, 5 kambarių na

mas, 2 barnės, miesto vanduo, 
naujas traktorius, lentpiuvė ir 

kiti įrankiai. Kreiptis: (24)
A. Turskis,

143 Curve Street, 

Bridgewater, Mass.

VAJAUS LAIKU DOVANOS 
Užsirašyk tuojau mėnesinį 

lietuvių žurnalą “Lietuvių Nau
jienas.” Kaina $2.00 metams 
ir vienas iš dešimties užsirašiu
siųjų gaus skirtingą dovaną—■ 
gift. (29)

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 
Philadel phia 6, Pa.

jo rėmėjams ir platintojams.

Suvažiavimas kviečia visus 
padėti “Darbui” sėkmingai at
likti jam uždėtus uždavinius.

kuopų, bent tose vietose, kurios)-urėtų atgyti. LDD šalininkų 
'/-io Kuc «uminėtA« ir ten esama nemažai.

Easton, Pa. čia taip pat bu
vo LDD kuopa. Ji atgaivintina 
ir dabar. Atsirastų kas pri
tartu. s

lietuvių visuomenę, kad LDD 
yra niekuo nepavaduojama or- čia bus suminėtos, ir steigti
ganizacija telkimui krūvon pa
žangių lietuvių, kurie trokšta 
kaip sau. taip ir visai žmonijai 
geresnės ateities.

4— Mums tik dalinai tepavy
ko Įtikinti Amerikos lietuvių 
darbo mases, kad visuomenės 
santykių tvarkyme diktatūra 
yra ne laisvės Įrankis, ne bend
rai visuomenės ar tautos gėri 
didinti priemonė, o priespaudos 
aparatas.

5— Mums dar tik dalinai pa
vyko Įtikinti musų visuomenę, 
kad kelias Į žmonių ir valstybių 
santykių nustatymą ir i socia
linį teisingumą tegali būti pra
vestas per žmogaus teisių ap
saugojimą.

6— Mums dar nepavyko .tiek 
sustiprinti savo eiles, kad LDD 
pajėgtų atsistoti greta kitų vi
sų organizacijų, kurios kovoja 
už visokių vergijos pančių pa
naikinimą.

7— Mums dar nepavyko pla

naujas kuopas kur tik galima.
4— Kad išrinktas musų Cen

tro Komitetas pirmoj savo dar
bo eilėj susižinotų su musų bro
liška LSS organizacija ir taip 
pat su mums draugiškais laik
raščiais “Keleiviu" ir “Nau
jienomis,” ir kartu darytų žy
gius turėti vieną keliaujanti or
ganizatorių. kuris butų Įpareigo
tas palaikyti asmeninius ryšius 
su musų ideologijos žmonėmis, 
verbuotų musų organizacijoms 
naujus narius ir telktų musų 
laikraščiams naujus skaityto
jus.

5— Pravesti taisyklę, kad kas 
metai trijų mėnesių laikotarpy 
musų Centro Komitetas skelb
tų specialų naujų narių verba
vimo vajų ir ne vėliau kaip 
prieš du mėnesiu
musų organizaciją apie vajaus 
tvarką. Laike vajaus iš naujų 
narių Įstojimo mokesnio neim
ti. Jei pasirodys praktiška. -------, — — i-------- ra 

čiai paskleisti visuomenėje sa-’vajus reiktų jungti su rinkimu 
vo spaudos, kad ji visų butn’naujų skaitytojų musų laikraš-
pripažinta kelrodžiu į geresnę čiams

I.

Sveikinimas Drg. J. Januškiui

Suvažiavimo atstovai vien-

Lenkijos dalį, Lietuvą, Lat
viją ir Estiją prasidėjo ne
pažįstą jokio pasigailėjimo 
valymai. Tik iš vienos Lat

turėjo susitaupys pinigų jbaisiai nutarė pasiųsti sirdin- 

banke, tai Šita valiutos re- gus sveikinimus dabar sergan- 
forma nušlavė beveik visas čiam “Keleivio” redaktoriui
jo sutaupąs. Be to, Įvesta 
darbo baudžiava. Atidir
bęs 8 valandas už algą,

Jonui Januškiui ir palinkėti 
jam kuo greičiau sustiprėti, 
kad galėtų grįžti prie savo par-

iianvi vutv J_FXVIjVS j/VI
varta į Sovietu Sąjungą de
portuota 38,000 latvių.

“Valytojai” Pabaltijo 
kraštuose vėliau buvo ap
dovanoti Lenino ordinu,

PAIEŠKOJIMAI

darbininkas dar gauna Įsa- eigų- 
kymą dirbti komunistų vai- Telegrama Prez. Eisenhoweriui!taip pat priimti Kalinino ir
džiai nemokamai. 0 kas 
nedirbs, tas bus iš dirbtuvės 
išmestas ir kaip “kenkėjas” 
bus suimtas ir išvežtas Į 
priverstinojo darbo stovyk
lą. Dėl to ir prasidėjo dar
bininkų streikai ir mušty
nės su policija.

Paieškau lietuvių, gyvenančių Ari
zonoje. Aš norėčiau atvažiuoti į 
Arizona, bet nežinau ten lietuvių ir 
neturiu jokių informacijų apie gy
venimų tenai. Kas man duos infor
macijų ir lietuvių adresus, busiu 
dėkingas. (24)

Jerry Jale,
R. 6,

Cfcarlotte, Mich.I paties Stalino.
Iš tolimesnių aprašymų 

paaiški, kad Pabaltijo kraš
tuose savo veikla “pasižy
mėjo” ir vietiniai komunis-

Suvažiavimas pasiuntė seka-< 
karną telegramą anglų kalba 
prezidentui Eisenhoweriui:

Lietuvių Darbininkų Draugi
jos atstovų suvažiavimas 
Brooklyne, Įvykęs gegužės 30- 
31 d., susirūpinęs Rytų Euro
pos, ypač musų kilmės krašto 
Lietuvos tragingu likimu, reiš
kia tamstai lojalumą ir padėką

Biznis su Priešais K tams*°s istorišką balandžio
16 d. sakytą kalbą, kuria tams- 

. ta pasisakote už Rytų Europon
Senatorius McC ai thy . pa- tauty išlaisvinimą ir už sugrą- 

l'odė faktais, koki biznį SU.žinimą joms galimybės laisvai 
Kinijos komunistais daro pasirinkti valdžios formas.

GAILIOS DILGĖLĖS
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dziigėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi .. geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

nes ligas, škorbutą, ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
zą ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
12.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mas*.

Nauja* Išradimas dėl 
ARTRAICIO— 
REUMATIZMO

Nežiūrint kiek vaistų butum ban
dęs, ar kaiD butum nusivylęs— 
TURĖK VILTIES—nes yra nauja, 
moksliška. JRODYTA formulė pa- 
lengvinimui Reumatizmo, Artraiėio, 
Strendieglių ir Bursičio skausmų. 
Šis gydymas yra tiek efektingas, 
kad mes sugrąžinsime jums kiek
vieną centą už jį mums užmokėtą, 
jeigu po 5 dienų jau nesijausit ge
riau.

ARTONE TABLETĖS. Jos ne
nuodingos. asperino neturi. 12 die
nu bandymui (50 tablečių) tiktai 
$2.00. Nurodymas ant bonkos. Pri
siųsk čekį arba money orderį, o me* 
apmokėsim pasta. Arba per C.O.D. 
ir pridedant paštą. (27,
NORTHHAY PHARMACAL CO. 

P. O. Box ,357. Degt. T. 
Rochester .3. N. Y.

Tas dvi kolonijas privalėtų 
suorganizuoti Brooklyno ir 
Cliffsidės kuopos. Gal susita
rę kartu tai padarytų.

(’levelande. Užkerėta kolo 
nija dėl ten kelis metus ėjusių 
visokių vaidų. Bet LDD šali
ninkų esama. Artimoj koloni
joj Akron, Ohio, yra LSS kuo
pa. Musų Centro Komitetas 
turėtų su ja susisiekti, kad at
gaivintų LDD kuopą Clevelan- 
de.

Detroite, čia taip pat buvo 
LDD kuopa. Tik dalis jos nu
ėjo su Pruseika 1936 metais, 
čia kuopą gal pavyks atgaivinti
susirašinėjimo keliu,informuotu T, ,, . ,. . .Rockforde. čia turime gerus
ryšius. Reikia tą koloniją ap
lankyti. Ta pareiga privalėtų 
atitekti Chicagos LDD kuopai.

Lawrence. Mass. čia dėta 
pastangų Įsteigti LDD kuopą. 
Yra kas ją remtų. Vertėtų tą 
vietovę kelis kartus aplankyti. 
Tuo turėtų pasirūpinti Bostono 
LDD kuopa.

Toronto ir Hamilton (Kana
doje). Medžiagos Įsteigti kuo
pa yra abiejose vietovėse. Gal 
dar ir kitose Kanados kolonijo
se. Musų Montreal LDD kuo
pa turėtų pasiimti šias par- 
gas.

Draugai ir draugės, manau, 
kad musų organizacijos veiki
mo svoris priklauso nuo musų 
pačių pajėgumo, čia nėra rei
kalo kalbėti, kad musų organi
zacija turi veikti lietuvių vi
suomenėje. Musų siekimai, 
musų darbo priemonės yra aiš
kiai nusakytos musų organiza
cijos konstitucijoj.

Anglija ir Prancūzija. Štai 
skaičiai

Tamstos paskelbtoji taikos pro
grama sustiprins musų gimtojo6—Manau, be aiškinimų 

mums visiems suprantama. 
Tai reiškia, kad dar daug ko'kad musų visų pareiga yra pla- 

neatlikome. Per dvide-'tinti mums draugiškus laikraš-

žmonijos, sykių ir lietuvių tau
tos, ateiti.

mes
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Pietuose tokia sausra, kad išdžiuvo Rio Grande upė, kuri 
skiria Meksiką nuo Jungtinių Valstijų. Kur buvo didelis 
ir gilus srautas, dabar žaidžia maži vaikai.

NUMATO PRAMONĖS 
DEPRESIJĄ

Washingtone nujaučiama, 
kad ateinančiais metais 
Amerikoj gali būt pusėtina 
depresija, nes sumažės gin
klų gamyba. Todėl jau da 
bar prezidentas Eisenhow- 
eris su savo patarėjais svar
sto, kokių reikėtų imtis 
priemonių, kad tos depresi
jos butų galima išvengti.

_ . , . . krašto broliu ir seserų viltį iš-
Per sausio ir vasario me- siiaisvinti iš sovietų priespau

dos ir sugrįžti į laisvųjų valsty
bių šeimą. Suvažiavimas tik-

nesius 1952 metais Anglijos 
laivai pristatė Kinijos ko
munistams 8334.000 vertės į ras, kad. tamstai vadovaujant, 
reikmenų; gi šiemet per to- bus įgyvendinta teisinga ir pa

stovi taika Europoje ir kituose 
kraštuose.

kį pat laikotarpi tas biznis 
pašoko iki $5,750,000. Va
dinasi, per vienus metus pa
didėjo 1600 procentų.

Prancūzijos biznieriai pa
darė dar didesnį “progre
są.” Jų biznis su Kinijos 
komunistais per tą patį lai
ką pakilo 3600 procentų.

Ne vien tik anglai ir 
prancūzai daro biznį su 
Amerikos priešais; daro ir 
kitos šalys, kurios sudaro 
“Jungtinių Tautų” organi
zaciją. Šiais metais yra 
jau užrekorduota:

Anglijos laivų, kurie ve
da prekybą su Kinijos ko
munistais—100.

Norvegijos—12.
Graikijos—12.
Danijos—8.
Italijos—3.

Lietuviu Enciklopedijos 
Klausimu

LDD suvažiavimo atstovai 
reiškia pasitenkinimą Lietuvių 
Enciklopedijos leidimu ir kvie
čia savo idėjos draugus ją už 
sisakyti.
Rezoliucija dėl Kersteno Diliaus

Suvažiavimas priėmė ilgoką 
anglų kalba rezoliuciją, kuria 
indorsuoja kongresmano Kers
teno bilių, žinomą kaip House 
Resolution 231. ir Įsakė Centro 
Komitetui pasiųsti po kopiją 
tos rezoliucijos Atstovų Rūmų 
taisyklių komisijos nariams, 
kas ir buvo padaryta. Keršte 
no bilius reikalauja, kad JAV 
kongresas paskirtų komisiją iš
tirti, kokiais budais Rusijos 
bolševikų valdžia Įjungė Lietu
vą ir kitus Pabaltijos kraštus 
į Rusijos imperiją.

Kalendorius Išsibaigė

Šių metų “Keleivio” ka
lendorius jau išsibaigė ir 
prašom daugiau užsakymų 
nebesiųsti.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Sos i vienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbai ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia Įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 

parankiausia, pigiausi* ir tikriausia—sujungta sa 

fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 

jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa

rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y. J
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‘BUNKER HILL’ ŠVENTĖ

BAISUS VIESULO 
NUOSTOLIAI

Worcestery Nukentėjo 
Daug Lietuvių

Pereitą savaitę per Mas
sachusetts valstiją perėjo 
nepaprastai smarkus viesu
las. Daugiausia nukentėjo 
Worcesterio miestas. Per 
kelias minutes buvo suar
dyta 8,000 namų, užmušta 
apie 100 žmonių ir ligoni
nėse atsidūrė arti 500 su
žeistųjų, kai kurie, labai 
sunkiai .

Holden—$7,000,000. 
Westboro—$2,500,000. 
Northbridge — $1,000,

000.
Rutland—$500,000. 
Barre—$200-000.
Į "VVeymouthą, apie 50

mylių nuo Worcesterio, vie
sulas atnešė šliubinę šlėbę. 
Matyt, buvo užkluptos 
Worcestery vestuvės ir vie
sulas nurengė nuotaką.

Atšventė Auksinį Jubilejų

trečiadieni. IT birže
lio, Bostonas švenčia ‘‘Bun
ker Hiil Day” šventę. Se
niau tą dieną būdavo daug 
šaudymo, kaip ir per “Fort- 
džiulajų, ’ bet dabar tas jau 
išėjo iš mados. Miestas pa
sitenkina tik vėliavų iškėli
mu ir valdžios Įstaigų už
darymu. Užsidaro ir kai 
kurie privatiniai bizniai. Be

ši

to, įtaisoma 
das.

gatvėse para-

BOSTONO TAKSAI
PASIEKSIĄ $71.00

------- i Šį trečiadienį Bostone
Atrodo, kad Bostono na- pradės veikti nauja radijo 

mų savininkai šiemet turės stotis—WVDA. Ji užims 
mokėti apie $71 nuo tuks- WALW stoties vietą, kuri 
tančio dolerių vertės, nes daugiau nebeveiks. Naujo- 
politikieriai mėgsta švaisty- jj stotis transliuos 1260 ki
ti žmonių pinigus. lociklų bangomis, kurias

-------------------------- iki šiol vartojo WNAC sto-
Bostona* Gavo Daug tis. Gi WNAC veiks 680

Daiktų iš Worce*terio kilociklų bangomis, kurio.-
--------  mis iki šiol operavo

Tornadas pereitą savaitę WLAW stotis.
prinešė Bostonan iš Wor- --------------------------
cesterio visokių daiktų: Nubaudė Pieno Išvežiotoje

Permainos Radijo Stotyse Nuteisė Banditą Mirti

Bridgeporte, Connecticut 
valstijoj, pereitą savaitę bu
vo nuteistas mirti John 
Donahue- jaunas Bostono 
banditas, kuris pereitą žie
mą pavogė automobilį ir 
nušovė policmaną, kai tas 
norėjo jį sulaikyti.

Edenui Padaryta Operacija

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

Bii-želio 6 diėną Antanas 
ir Marė Gasson-GvaizdikaiNemaža nukentėjo ir lie- j. H rfe pa|ko minėjo 

viai. Viktoras Marcinkus ~.... t.. ...tuv 
su savo

Bunker Hill švente jrayop.,;^ Iaikrašiių visokių,
«*™ Pradžia li,.._inetai5.|lentagaliy_ skindcliy sma.j Teismas 

' Į\!!^ luotus popieros nuo stogų itypabauda irTų metų birželio 1 < 
amerikiečiai sumušė angių 

Ikariuomenę ant Charles- ,nvĮjy 
to\vno kalno, kuris dabar 
v

nubaudė $200
3 mėnesiais ka- 

Visa tai buvo atnešta 40'įėjimo McLaughliną, kuris 
Vienai moteriškei'išvežiodamas pieną užraši- 

1 “ L ■ arklių lenk-to\yno kalno, kun> 1 a!’aI.viesulas išrovė iš glėbio ma- nėdavo lažybas 
vadinasi Bunker Hill vardu.;žą kudikį JU buvQ atfag. ėmg 
Charlestouno uoste anglai,tas trečia ne_.vas už ‘ --------------,..................uecia diena negyvas už

iš savo laivų ir isstri-'pusės mylio6 ‘ 
revoliucionierių lik-

A , 50 metu jubilėjų. Jų su-
. .. z!?°na katle bu\° nus, Dr? Gasson su žmona

užmušti; jiedu gyveno prie g Mansfieldo duktž ponia 
2o lukon Avė. Užmuštas
ir Jonas Traupis.

Sugriauta Romos katali
kų Assumption kolegija, 
kuri kasmet išleisdavo daug 
naujų kunigų- Sugriauti ir 
miesto valdybos rūmai.

Finnegan su vyru įt art į-
mais draugais, suruošė sa
vo tėveliams šaunų banke
tą Dorchesterio Lietuvių 
Klube, kur susirinko apie 
150 artimų giminių ir drau
gų. Jubiliatai buvo apdo
vanoti dovanomis ir kom-

išlipo 
kiavo
viduoti. Revoliucionieriai 
sulipo i kalną ir apsikasė. 
Kadangi jų ginklai buvo 
menki ir amunicijos ne
daug, tai buvo duotas įsa
kmias: ‘’Nešaudvt. iki ne-

Pp. Minkų Radijo Piknikas

Persišovė Dirbtuvės Sargas'
)

Anglijos užsienio reikalų 
ministeris Eden atskrido 
Bostonan gydytis. Pereitą 
savaitę New England Bap- 
tist Hospitalyje jam buvo 
padaryta sunki tulžies ope
racija. Dvi operacijos dėl 
tos ligos jam buvo jau pa
darytos Anglijoj. Ligoninė 
sako, kad po operacijos li
gonis jaučiasi “gerai.”

DR. D. PILKA
. Oflao Valandom: im I (U < 

fr T (U t 
546 BROADVVAY 

SO. BOSTON. MA8B.
r«l«fona>: SOUth Boaton 1I1O

Ateinanti sekmadienį, 21 tadieni išvirto iš savo bude 
;birželio, Brocktono Fair lės sargas Alpert. Nustaty- 
(Grounds darže bus pp. ta, kad jisai persišovė- Jo

. , , . , Minkų radijo valandos pik-:žmona sunkiai serga ligoni-matysit baltymų jų akyse. inikas. Plačiau ie - aiš_'
Ir revoliucionieriai lauke kina skeibimas šiame pusla. 
iki anglai prisiartins, kad'.
j U olzi-e oičbioi rv»*TtT\_l

Prie South Bostono laivy- Legislaturon Įneštas bi-p 
no dirbtuvių pereitą penk- ,I™ i-----liūs, kuriuo reikalaujama, 

kad real-estate agentams 
butu ivesti “laisniai.”

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broaduay 
South Boston 27. Mana. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnama 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

nėj ir, matyt, jis norėjo nu- 
sižudvt.

Iš trijų taip vadinamų 
“housing projektų” liko tik plimentais. 
pamatai. Nors tie “projek- Vakaro vedėjas buvo Vi
tai” kainavo valdžiai milio- siems gerai žinomas biznie- 
nus doleriu, bet buvo taip rius A. J. Namaksv. Pa- 
silpnai pastatyti- kad viešu- sveikinęs jubiliatus savo 
las išnešiojo juos kaip po- vaidu, jis pakvietė gimines 
pierines dėžes. bei svečius tarti po keletą

Viesulas apardė ir 12 žodžių. Kalbėtojų buvo la- 
mažesnių miestelių, bet ne- bai daug. todėl man sunku 
taip baisiai, kaip VVoreeste- visus išvardinti. Vienu žo- 
rį. Jis ėjo labai siauru ta- džiu sakant, pokylis buvo 
ku ir Bostono visai nekliu- labai gražus ir pasibaigė 
dė. Kiek siauras buvo jo gražioj nuotaikoj.
takas, galima įsivaizduoti r» • * - j
— x , j . - . - Pne to parengimo dalis to, kad vienoj gatves pu- . . .. . ,° . D’ J & 1 prisidėjo šie jų draugai: B.

~ J. Palbiai, G. Streimikiai, 
Bendoriai, Kupriai, John 
Wilkas, ponia A. Nedvins, 
K. Auškelis ir p. Vilkienė.

akys bus aiškiai mato
mos. Anglai lipo i kalną 
drąsiai, nes manė. kad 
maištininkai neturi parako, 
jeigu nešaudo. Staiga su
tarškėjo iš apkasų šautuvai, 
sužaibavo ugnis ir anglai 
pradėjo kristi viens ant ki
to.

Tie nuostoliai tiek nugąs
dino anglų generolą Hovve, 
kad jis nebedrįso atakuoti 
South Bostono Thomas 
Parką, iš kurio revoliucio
nieriai šaudė i anglų laivy
ną Charlestovvno uoste.

Policija Gaudo Advokatą

Bostono policija ieško 
advokato M. Simono, kurio 
reikalauja Kennebec’o, Me.,

Žmona Dingo, Vyra* 
Pasikorė

East Bostone 
Charles Neal, 21

pasikorė 
metu am-

policija. .Jis yra tenai ap-'žiaus vyras, kurio jauna 
kaltintas už kyšininkystę. .žmona pabėgo.

GERIAL’SIA VIETA GEGUŽINĖMS IR PARENGIMAMS
Pono Rožėno farmoje. Raynham, Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dvieju aukštu, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir ki
tokioms iškilmėms. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėi sąlygų kreipkitės Į: (26)

namai IJUV u žilti vrlvti7UCAI V* V V«v
kitoj pusėj liko sveiki.

Massachusetts Viešųjų
Darbų Departamentas ap
skaičiavo, kad namams pa- - į

daryti nuostoliai sieks $75,- Po visų kalbų stalai dar 
000,000. Pagal miestus nuo- huvo apkrauti visokiais 
stoliai išpuola taip: gardumynais ir gėrimais:

TVorcester, W are ir visi valgė, gėrė ir linksmai 
Wrentham—$50,000,000. laiką praleido šokdami iki

Shrewbury — $15,000,- vėlumos.
000. ; Dalyvavęs.

Bunker 
skambėjo 
ir anglai 
Bostono
revoliucionieriai 
“Declaration of 
ence.’”

Hill mušis nu- 
per visą pasaulį 

atsitraukė nuo 
visai. Netrukus 

išleido 
Independ-

Mr. F. Rožėnas, 488 No.
ToUfnnat

Main St„ Raynham. 
TO 2-3716=

Mass.

Cambridge’iuje nušautas 
plėšikas Crov.ley. -Jis Įsi
laužė Į restoraną, kur savi
ninkas gulėjo su revolveriu.

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

orcN
• Thism. • Pri.»«4 Satvsdav

TIL 9 P.M.SUPER
MARKE F 251 DORCHESTER ST. 

LF SOUTH BOSTON

LIETUVIU RADIO PROGRAMŲ
PIKNIKAS!

—IR—

LIETUVIŠKŲ TAUTINIŲ ŠOKIŲ IŠKILME

TĖVŲ DIENOJ—SEKMADIENĮ

Birželio-June 21,1953
BROCKTON FAIR GROUNDS
PROGRAMA:

ŠOKS VIRŠ 100 LIETUVIŲ TAUTINIU ŠOKIŲ ŠOKĖJŲ VISOKIO AMŽIAUS, 
VAD. P. ONOS IVAŠKIENĖS
Bus renkami TIPIŠKAS LIETUVIŠKAS TĖVAS ir DUKTĖ
Per dieną gros AL STEVENS ORKESTRĄ

Traukimas Laimėjimo Dovanų Pinigais: $50; $25; $20; $15; $10 ir $5
Traukimas įžangos Dovanų: spinta knygom (book-case); ii Vokietijos importuotas 

kukuojantis laikrodis; lietuviška rašai ne; virtuvei lempa; graži staltiesė
Bus proga matyti ir pirkti lietuviškų knygų, žurnalų, laikraščių, medžio drožinių, au- 

dinių, gintarinių karolių, apyrankių, auskarų, kaklaraikečiam laikyklų, lietuviškų 
plokštelių, ir iš Vokietijos importuot į laikrodžių ir plieninių daiktų

BUŠAI važiuos nuo S. B. Lietuvių Pilieči į Klubo, kampas E ir Broadway, South Bostone 1:00 vai. po pietų
Platesnių informacijų ir apie busų važiavimus Klausykite Liet. Radio Korp. Programą sekmadieniais 12 iki 12:30 per pietus iš

stoties WBMS—1090 kil.
Kviečia visus STEPONAS ir VALENTINA MINKAI.

AČIŪ

Širdingai dėkojame drau
gams. kurie suruošė Dorcheste
rio lietuvių klube puikias vai
šes 50-ties metų musų vedybų 
sukakčiai paminėti. •

Marė ir Antanas Gvazdikai.

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broaduay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik; 
1:00 valandos popiet iš stoties 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester

Tel. CO 5-5561

3 KAMBARIŲ BUTAS
Yra elektra, gazas, vonia ir 

kiti patogumai. Kreiptis šiuo 
adresu: 70 Bolton St., So. Bos
ton. (24)

Parsiduoda Pianas
Pigiai parsiduoda geras pianas. 

Sužinoti “Keleivio’’ ofise. (26)

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

869 Broad way at “O’’ St.
South Boston, Mass.y

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatėm namo. SO 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-248?

Tel. SO 8-2150
3AV-ON ROOFING CO. 

4<»9 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird“ Ko-apanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

Tel. AV 2-4026

I)r. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
KKAL BSTATE K INSUBANCB

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Te!. SOboston 8-0948
Baa. 87 ORIOLE STRBBT 

Wast Roxbury, Maaa.
TeL PArkvvay 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

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

BO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašokami*
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dien*

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Lįetuviska Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis,
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieže*
amo.

b—Vaistas nuo kosulio. Greit 
jagelhsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
< iek v ieną numerį $1.00. Pini
gai. čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

t




