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Washingtonas Susirūpinęs 
Kad Neatsinaujintų Karas

UŽSIENIO REIKALU VEDĖJAS DULLES IŠSKRIDO 
KOREJON PRIDABOTI PREZIDENTĄ RHEE

.TLIKAL1NGA GIMDYMŲ 
KONTROLĖ

Tuo Tarpu Komunistai Naktimis Gabena Karo Užfrontėn 
Savo Ginkluotas Jėgas, Nors Paliaubų Sutartis 

Draudžia Tai Daryti

komu- saugoti, 
tas -----

Komunistai Šaudo Alkanus 
Darbininkus Rytų Vokietijoj

PRIE AMERIKOS NUSIŲSTO MAISTO 
KULKOSVYDŽIAIS IR TANKAIS UŽTVĖRĖ KELIĄ

Administracijos vadai 
Washingtone viešai reiškia 
nemaža džiaugsmo, kad 
Korėjos karas jau pabaig
tas. Bet privačiuose pasi
kalbėjimuose jie prisipažįs
ta, kad džiaugtis nėra ko. 
Visų pirma, Amerika labai 
daug praiaimėjo. Komunis
tai iš Korėjos neišvyti. Už
puolikai nenubausti. O tri
jų metų karas Amerikai 
baisiai daug kainavo. Aiš
ku, akd džiaugtis nėra ko.

Dabar ruošiamasi taikos 
konferencijai. Pietų Korė
jos prezidentui Rhee Ame
rika prižadėjo, kad toj kon
ferencijoj Korėja busianti 
suvienyta ii- Kinijos bolše
vikų armija pašalinta. Bet 
Rhee pasakė: jeigu per 90 
dienų taikos konferencija 
to nepadarys, mes pradėsi
me karą iš naujo.

Nori Deportuoti
Vincą Paukštį

numano, 
kad taikos konferencijoj 
tas nebus padaryta. Jeigu 
to nebuvo galima padalyti 
ginklo jėga, tai kaip gi ga
lima tikėtis, kad konferen
cijoj bus galima nugalėti 
komunistus vien tik žo 
džiais? Ypač negalima to 
tikėtis dėl to, kad Anglija, 
Indija ir kiti Amerikos “tal
kininkai” remia komunistų 
politiką, o Amerikai prie
šingi.

Taigi savaime siūlosi iš
vada, kad Amerika savo 
prižadų negalės išpildyt ir 
kad Pietų Korėjos respubli
ka gali pradėti karą iš nau
jo. Kad šitoki pavojų kaip 
nors atitolint, Washingto- 
r.as nusiuntė savo užsienio 
reikalų vedėją Dulles’ą Pie
tų Korejon, kad numaldytų 
jos prezidentą Rhee. Ar 
tas pavyks, parodys netoli
ma ateitis.

Tuo tarpu

ĮVy gk j n otnn u c▼ ▼ aruiiigvvuMk;

žinios

Miami “Daily Herald” 
praneša, kad tenai (Miami 
mieste) imigracijos organai 
pradėjo tardyt Vincą Pauk
šti, buvusį “Laisvės” redak
torių, kuris esąs numatytas 
deportavimui. Paukštys pri
sipažino prigulėjęs komu 
nistų partijai, bet prisidėjęs 
prie jos dėlto, kad galėtų 
“išlaikyti savo darbą prie 
‘Laisvės’.” Tačiau nuo 1930 
metų jis prie komunistų 
partijos jau neprigulįs ir 
jos politikai nepritariąs. Ir 
jis prisiekęs, kad su Sovietų 
tvarka nesutinkąs. Paklau
stas, kaip jis žiuri į dabar
tinę tarptautinę padėtį, 
Paukštys atsakė neturįs ži 
nių apie dabartinę padėtį.

Paiikščio advokatas pa
davė prašymą, kad įsaky 
mas jį deportuoti butų su
spenduotas. Tar dytojas 
Munro prižadėjo šį klausi
mą apsvarstyt. Paukštys 
jau 71 metų amžiaus sene
lis, labai neįduotas, visas 
dreba. I

TIRS LIETUVOS PAV ERGUI Ą
Priėmė Keratono Rezoliuciją, Sudarė Komitete:

Jo Būstine Chi.aga Naniicoke, ra.—i apras-
------------------- į to vežiko Lanningo žmona

Paskutiniame “Keleivio” is pasauliui romanistų čia pagimdė jau 19-tąjį vai- 
numeryjč rašėme, kad Ker- me ą apie savanorišką tų ką. Jeigu žmonės žinotų 
steno rezoliucija perduota,.autą prisijungimą prie So-gimdymų kontrolę, jie galė- 
Atstovų Rūmams. Dabar vietų Sąjungom ir gyvais tų nuo tokios nelaimės apsi- 
galime pranešti, kad ji At- faktais įrodys, kaip
stovų Rūmų priimta vienu nistai žiauriai naikina 
balsu ir paskirtas septynių tautas. Tai bus orus ir sva- AUKŠČIAUSIS EUROPOJ 
asmenų komitetas, Keršto- rus žodis, jis komunistams TROBESYS
no vadovaujamas, nutari- bus labai nemalonus, todėl ------—
mui įvykdyti. Vadinasi, da-'jie jau šiandien mėgina ra-' Milano mieste, 
bar komitetas ims tirti ne mintis sakydami, kad tas baigiamas statyti 
tik kaip Lietuva, Latvija ir Kongreso nutarimas yra be- dangoraižis, kuris 
Estija buvo rusų pagrobtos,' reikšmis. Gi visi tikrieji 114 metrų ir

Italijoj, 
naujas 

sieksiąs 
busią 29 aukš-

bet ir užgrobėjų šeiminin-; lietuviai dėl jo tegali tik tų. Tai busiąs aukščiausis
kavimas iki šių dienų, kaip džiaugtis ir dėkoti tiems, Europoje trobesys 
jie alina tuos kraštus ir nai-'kurie prisidėjo prie jo įvyk į---------------------
kiną tas tautas (genocidas). Į dymo, pirmon galvon Ame-' Nauja Valstybė Afrikoj 

Jo patiektieji duomenys, rikos Lietuvių Tarybai. Pa-Į ---------
padės geriau išryškinti pa-jminėtinas čia nevcyorkiškis Afrikoj vietos žmonės 
šaulio akyse komunizmo'adv. S. Bredes Jr., kuris tą .Juos valdo europiečiai. Ge- 
pavojų ir sustiprins prieško-'mintį pakišo ALT’ai. i Juos valdo europilečiai. Ge- 
munistinį frontą visuose’ Vieningas Atstovų Rūmų rai, jei jiems leidžiama dau- 
kraštuose. pasisakymas ištirti viešai ir giau ar mažiau vietiniu

oriai Pabaltijo prijungimą'reikalus tvarkylis. Bet suMes negalime užbėgti ko
mitetui už akių ir pasakyti,’prie Sovietų sąjungos yra sipratimas jų tarpe auga, ir 
kokias išvadas jis padarys/viena iš šviesiausių akimir-’europiečiai yra verčiami vis 
bet neabejojame, kad jis at- kų Lietuvos laisvės byloje.i daugiau teisių pripažinti 

' vietiniams.
Štai, šiomisAMERIKOS MAISTAS 

KORĖJOS ALKANIEMS
NEGALIMA TURĖTI

KELIU ŽMONŲ

Prezidento Eisenhowerio 
patvarkymu, amerikiečiai 
pradėjo maitinti 30,000 ko
rėjiečių, kurie neturi iš ko 
gyventi. Spėjama, kad tai 
yra tie karo belaisviai, ku
riuos Rhee paleido laisvėn.

UKRAINOS RUSINTOJAS 
I RUMUNIJĄ

Amerikos įstatymai drau
džia daugpatystę, kurios 
šalininkai vra

KALĖJIMAS UŽ VOVERĮ

Iowos valstijoj tūla Mrs. 
Fisher gavo 15 dienų kalė
jimo už tai, kad nušovė vo
verį, kuri gadino jos sodą. 
Mat, dar ne laikas buvo tą 
brudą šaudyt.

Rusija Melžia Austriją

Dėl Rusijos kaltės dar ne
pasirašyta taikos sutartis su 
Austrija ir suprantama dėl 
ko. Sutartį pasirašius jai 
reikės iš Austrijos išsikraus
tyti ir palikti tą gardų kąs
niuką dar nesukąsnotą. Juk

sako, iš Austrijos nišai daug tur- 
kad naktimis komunistai to iščiulpia. Jie be ko ki- 
gabena Korejon vis dau-Įta naudoja Austrijos naftos 
giau rusiškų tankų ir oriai- šaltinius, paimdami iš jų 
vių.....................
rint kad taikos paliaubos 
draudžia tai darvti.

iš Mandžurijos, nežiu-JlOO kartų daugiau negu 
prieš karą. 1937 metais 
austrai iš tų šaltinių gavo 
30,000 tonų naftos, o rusai 
dabar per metus išveža net 
4,000,000 tonų. O kur ki
tos geiybės? Kuris gyvu
lys nori nuo šieno pilnų 
ėdžių pasišalinti?

RUSAI NUŠOVĖ
AMERIKOS LĖKTUVĄ

Nors mūšiai Korėjoj su
stojo, bet amerikiečių bom- 
1 aneši rusai nušovė. Gir
di, jis lėkęs virš jų žemės. 
Amerika įteikė Rusijai 
griežtą protestą.

PASIDARĖ $138,460,000

Irano valdžios opozicijos 
vadas Ajatula Kišani pa- 
ęi-plbė kaltinimą, kad val
džios galva Mossadegh at

Susirenka Tautų Sąjunga

Rugpiučio 17 d. susiren
ka Jungtinės Tautos. Jos 
spręs, kurios valstybės turi 
dalyvauti konferencijoje, 
kuri svarstys taikos sąlygas 
Korėjoj. (Ji turi susirinkti 
ne vėliau kaip po 90 dienų 
paliaubų sutartį pasirašius, 
tai yra ne vėliau kaip š. m. 
spalių 25 d.) Be to svars-sispausdino sau $138,460,- 

000 pinigų be parlamento j tys atsisakiusių grįžti namo
zimos. belais , i n likimą.

Kai Alkanos Minios Veržiasi Per Užtvarus, Komunistai 
Liuobia Juos Švinu iš Kulkosvydžių

Mirė Senatorius Taft Vakarų Berlyne, kurį
_____  kontroliuoja alijantai, bu-

Liepos 31 d. po sunkios v0 įsteigta keliolika punktų 
ir ilgos ligos New Yorko ii--Amerikos maistui dalinti, 
goninėje mirė senatorius, kurio gaiėjo nemokamai
Robertas 
63 metų 

Pirmą

mirė 
Taftas, 

amžiaus, 
kartą jis į Senatą

buvo išrinktas 1938 metais, Praflėjo 
ir išbuvo senatorių iki pat 
mirties. Tris kartus jis da-

sulaukęs!Sau^ atvykę iš komunistų 
įvaldomojo Berlyno alkani 
žmonės. Ir miniminios žmonių 

grūstis Vakarų 
Berlynan. Komunistams tas 
labai nepatiko ir jie pradė-

rė pastangą, kad jį nomi-'J0 v*sa*P žmones gąsdinti, 
nuotų kandidatu į preziden-'Rac^ Amerikos maisto neim- 

bet vis nesisekė. Iš piadžios bandė ge-
epublikonų 'UOJ“' P,anežė’ kad Sovie’

tus, 
Tafto

vis 
itaka

tarpe buvo 
vadindavo

didelė. Jį ir tų Rusija duosianti. Bet
Mr. Republic- kartu buvo pridurta, kad už

to moictu l/m-ic otmc ic
an. Jo darbais vieni ža- tą maistą, kuris 

sijos, reikėsią
ateis iš Ru- 

užmokėti.

dienomis
Anglija tris kolonijas (Pie
tų ir Šiaurės Rodezijas ir 
Nyasąlandą) sujungė Į vie
ną Centrinės Afrikos Fede- 

mormonų!racij^ ir pripažino jai domi- 
1 nijos teises, tai yra. ii turės

vėjosi, kiti peikė. Kaip ten ,................. ...
bebūtų, bet Taftas buvo ta-. ®et vok,eclal emeJtalbeti:
lentingas ir didelės patirties. ,am mums mo e i, jeigu 

, , 7- v - (Amerika duoda mums mai-valstybes vvras. Ypač re-1 ,, ... (sto nemokamai?
publikonų partijai jo mirtis.Vakarų 

. I maistas

L. Melnikovas prieš porą 
mėnesių pašalintas iš Uk
rainos komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus pa
reigų už ukrainiečių kirši- 
nimą prieš rusus, dabar pa
skirtas Sovietų Rusijos am
basadorių Rumunijai.

Eikim į 
Berlyną. Pagaliau, 
iš Sovietų Rusijos

_ . . . . ,ir nepasirodė. Ir ką Rusija
Taftui geros akies neture-ĮgaIėtų vokiečiamS duoti, 
jo uz jo pastangomis pra-?ka(j jį patj vagįa maistu iš 

įstaty- Vokietijos ūkininkų.

yra didelis nuostolis.
Organizuoti darbininkai

sekta, tačiau bendriems—* —-—- —
istatvmams turi ir jie pa-įt0^as Pat te^ses kaip ^ana'i varžanti darhn 
klusti. Eet štai Arizonos da ar Australija. Naujoji mą, varžanti darbo 
valstijos sodžiuje tas Įsta-;fedeiacW? užima aP‘e 5®°f
tymas nebuvo 
Ten buvo 36 vyrai 
žmonos ir 260 vaikų. Ti
kybiniai sumetimai čia gal 
ne tiek svėrė, kiek “komer
cija,” kurią varė visokie iš
tvirkėliai.

vykdomas. 000 ketvirtainių mylių (dvi- 
gg.gubai didesnė kaip Prancu-

Policija apsupo sodžių ir 
kaltininkus suėmė. Jiems 
teks atsakyti už draugpa- 
tystę, nepilnamečių išžagi
nimą ir tt.

zija) ir tun apie 
gyventojų.

6 milionus

Kanada Nepatenkinta

Kanada šiemet jau trečią 
kartą reiškia protestą Ame
rikai dėl daromų kai ku
rioms prekėms suvaržymų

ĮSILEIS DAR PABĖGĖLIŲ

Atstovų Rūmai ir Sena-

Parduoda

Senatas

jvezti 
džiui,
avižoms ir tt. Yra ir iš ki 

Gumos Fabrikus tur nusiskundimų, kad
-------  (Amerika perdaug trukdo

Ru-1 kitoms valstybėms su ja

unijų Na ir pradėjo vokiečiai 
plaukti į Vakarų Berlyną. 

,per ą dienas buvo išdalyta 
Dėl Pieno Knygai Vargas 650,000 paketų su valgo-

--------  [mais daiktais. Komunistai
nebeperka Pie-'pradėjo stačiai siusti. Pra- 

pieno gami-’dėjo atiminėti pasportus iš
Amerika 

tų Australijos 
nių. Pietų Australija už tų, kurie nešėsi namo Ame- 
už tai supyko ir suvaržė jikos paketus. Pagaliau už- 
knygų iš Amerikos siunti- darė kelius. Pastatė kulko- 
mą. Dabar ten begalima'svydžius ir tankus ir pa
siųsti tik po vieną ar dvi;skelbė, kad mirtis laukia 
knvgi ir tik kaip dovaną.'tuos, kurie eis Vakarų Ber- 
Šis suvaržymas, aišku, pa-Tynan. Cottbus gelžkelio 
liečia ir lietuviškąją knygą.1 stoty minia bandė prasiverž- 

provinci-
j Ameriką, pavyz
pieno produktams,.v»*o iv w Vi Kitose Austi alijos

jose tokio suvaržymo nėra.
ti per komunistų užtvarą ir 
traukiniu važiuot Vakarų 
Berlynan. Komunistai pra
dėjo į alkaną minią šaudyt.

tas nutarė įsileisti dar 214,- mai nutarė parduoti 29 vai-j prekiauti. Jos nori ne 
006 karo išvietintųjų asme-'sybei priklausančius gumos pirkti Amerikoj, bet ir 
nu. J fabrikus. i parduoti.

PIRMUTINIS MITINGAS KARO PALIAUBAS PASIRAŠIUS

ši nuotrauka 
(iš kairės)

parodo pirmutinį paliaubų komisijos posėdį jau paliaubas pasirašius 
apsikeičia mandatais su šiaurės Korėjos generolu I.i Sang to. Bet sienas

tmerikiečiu generolas Bryan 
kitam į akis jie nežiūri.

„ S!leh0Jama'.. kad s*an*en Kulipkos ėmė zvimbti vii- 
t'k Rusijoj tikneji valdovai yra 5um minios , 2mOnės 
jai kariškiai, o ne Malenkovas. išbėgiojo. Relioliką ju ko-

Pagyvensmne, pamatysime. munistai a,.eštavo '
Tai šitaip šeimininkauja 

Vokietijoj Maskvos agen
tai. Vokiečiai baisiai įtūžę.

PERDAUG VYNO

Prancūzijoje vyno gamin
tojai turi perdaug atsargų; 
jie norėtų jas parduoti, bet 
valdžia neperka. Protes
tuodami. ūkininkai užvertė 
kelius vyno statinėmis ir 
tuo sutrukdė susisiekimą. 
Kai kuriais keliais net ke
lias valandas nebuvo gali
ma pravažiuoti.

Dailininkas Rimša Bue
nos Aires mieste surengė 
savo kurinių parodą. Viso 
labo išstatyta 24 paveiks
lai. Tai trečioji Rimšos pa
roda Buenos Aires mieste. 
Po parodos dailininkas ža
da vykti į Paryžių ir ten su
rengti parodą. Kitais me
lais jis mano surengti paro
dą ir Šiaurės Amerikoje.
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SOCIALIZMAS ATEINA
Ar kam patinka, ar ne, bet socializmas ateina. At-| 

eina jis ne dėlto, kad socialistai to norėtų, bet dėlto, kad 
prie to veda pats gyvenimas. Socialistai tiktai aiškina, 
kurlink mes einame. Jeigu socialistų ir nebūtų, sočia-1 
lizmas vistiek ateitų.

Bet dabartinės santvarkos šalininkai nenori to pri
pažinti. Ir jie mano, kad tokioj šaly, kaip Amerika, so-l 
cializmas niekad negalės Įvykti, nes žmonės čia turi pilną 
laisvę ir gerai gyvena. Todėl fabrikantų reikalams ginti | 
leidžiamas “Industrial News Revievv” ir aiškina:

‘‘Šalis negali būt pusiau socialistinė arba pusiau 
komunistinė ir pusiau laisva. Tiktai viena gali vy
rauti. Kita turi būt nugalėta ir sunaikinta. Kas 
bent kiek žino istoriją, niekas negali tais faktais 
abejoti.”

Iš to išeina, kad socializmas reiškia nelaisvę, nes 
šalis gali būt tiktai viena: arba socialistinė, arba laisva. 
Vadinasi, jeigu ji bus socialistinė* tai nebus laisva.

Ir todėl tas lapas stebisi, kaip paskutinė CIO kon
vencija galėjo priimti rezoliuciją, kurioj reikalaujama 
“socializuotos medicinos.” Juk tokio dalyko reikalauja 
ir socialistai savo programose. Nejaugi CIO tikrai nore 
tų, kad valstybė rūpintųsi ligoniais?—klausia “Industrial 
News Revievv.” Juk tai reikštų žingsni i socializmą. Juk 
tai reikštų pavojų Amerikos laisvei.

Bet ponams iš “Industrial News Revievv” reikėtų pa 
sakyti štai ką: visų pirma, jie perdaug plepa apie Ame
rikos laisvę, kuri nėra tokia jau plati, kaip jie vaizduo
jasi. Štai, Massachusetts valstijoj žmogus gali būt areš
tuotas ir nubaustas, jeigu sekmadienį numazgos savo 
purviną automobilį. Žmogus gali būt areštuotas ir pa
sodintas kalėjiman, jeigu jis pasijuoks arba pakritikuos 
kokį “šventąjį.” Ir tokių atsitikimų jau yra buvę.

Tai viena. ‘

ABUDU NUTEISTI KALftJIMAN

Herman Meincke su savo žmona Elfrieda buvo nuteisti 
Vokietijoj kalėjiman už žmonių apgaudinėjimą. Jie skel
bėsi išradę badą deimantams iš anglies daryti ir šitam 
tikslui išviliojo iš lengvatiky $232.000.

Apžvalga

įdomi medžiaga Kongresui, 
turis skiria musų pinigus 
užsienio pagalbai,” sako 

Omahos laikraštis.

BEPROTIS, KURIS 
REIKALAUJA SAVO 
KRAŠTUI LAISVĖS

“Vilnis” vadina Pietų Ko
rėjos prezidentą Syngman 
■thee “protiniai nesubalan

suotu seniu.” Mat,
“jis norėjo visos Korėjos 
1950 metais, jos reikalauja 
ir dabar.”

Suprantama, kodėl Mas
kvos klapčiukai iš “Vilnies 
ir “Laisvės” vadina rake
tiniais, sukčiais ir kitokiais 
gražiais” vardais tuos, ku- 
ie čia būdami kovoja dėl 
Jetuvos išlaisvinimo.

PIRMIAUSIA
REIKALAI

DANGAUS

skaitytojus, bet jis apsirin 
ka. Juk Amerikoj tokių 
pastatų daug; čia kiekvie

komunistas nas žino, kad, pavyzdžiui 
galima vadinti socializmu, tai toks socializmas daugely Į hnvn Rra-lXew Yorko Empire State
sričių jau veikia. Štai, liepos 13 d. laidoj žurnalas .{.. * ,* įsftiu5la< JBuilding yra beveik dvigu
“T'i—” lzmjos uLai^ė- įkibai aukštesnis, o kad pasta

Antra, toks 
niams, vistiek ateina, 
galima
sričių
“Time” rašo:

“pavojus,”

DIRBA IR ŠVENTĄ 

DIENĄ, BET MIEGA

kaip valstybės pagalba ligo- j ANT GRINDŲ
Ir jeigu tokia valstybės funkciją _

1 Is Brazilijo:

Popiežius Pijus XII per 
Šeštines kalbėdamas 18-kai 
tūkstančių maldininkų, su
plaukusių į šv. Petro bazi
liką Romoje, pasmerkė 
tuos katalikų veikėjus, ku
rie pirmon eilėn rūpinasi 
įvairiomis • refonnomis šio 
žemiško gyvenimo, o tik 
antron eilėn atsimena dan
gaus, tikybinius, reikalus.

Italiją valdo katalikai ir 
jie, matyti, klauso popie 
žiaus, nes nesiskubina ge
rinti žmonių gyvenimo 
Daugiausia dėl to ten ir ko-

Unijos Konferencija Stockholme
Svetinga švedų sostinė tamstas veiksmingai parem

siu metų liepos 13-18 die-'ti reikalavimą, kad musų 
nomis priglaudė trijų pro- kraštų valstybinė nepri- 
letariškų organizacijų su- klausomybė butų atstatyta 
važiavimus: Socialistų In- ir butų pravesti laisvi, tarp- 
ternacionalo ir Laisvųjų tautinių organų kontroliuo 
Profesinių Sąjungų kongre- jami rinkimai, kurių pasta- 
sus ir Europos Centro bei
Rytų socialistinių partijų 
Sąjungos (“Unijos”) kon
ferenciją. “Unijos” nariu, 
kartu su latvių ir estų so
cialdemokratų, yra ir Lie
tuvos Socialdemokratų Par 
tija tremty. Dalyvauti tuo
se kongresuose LSDP dele- 
gatura užsieny įgaliojo inž.
J. Vilčinską, LSDP organi
zacijos Didžiojoj Britanijoj 
pirmininką. Žemiau patei
kiama pirmosios, iš Stock- 
holmo gautos apie “Unijos” 
konferenciją žinios.

“Unijos” konferencija 
(“Unijos” nariais yra Bul-

ruoju laiku taip drąsiai pa
reikalavo darbininkai už 
geležinės uždangos.”

Pasirašė: Zygmund Za
remba, pirmininkas; Vilem 
Pernard, sekretorius.

Konferencijoj buvo pa
daryta pranešimų apie pa
dėtį konferencijoj atstovau
jamuose kraštuose. Aptar
ta, kokius klausimus “Uni
jos” vardu kelti Socialistų 
Internacionalo kongrese, 
kuriame “Unija” dalyvauja 
per savo delegaciją. Suda
ryta “Unijos” valdomieji 
organai.

Kaip ir pernai Milane,
gari jos, Čekoslovakijos, Ju-,„jjnįjos» konferencijos da
goslavijos, Estijos, Latvijos,|, - buv0 duotas gali.
I T amUhao Durnu I JLietuvos, Lenkijos, Rumu
nijos, Ukrainos ir Vengri
jos socialdemokratų organi
zacijos užsieny) prasidėjo 
liepos 13 dieną ir truko dvi 
dieni.

mumas kalbėti per “Voice 
of America” saviems kraš
tams—po 5 minutes kiek
vienai delegacijai. Lietu- 

. .. .» vai kalbėjo inž. J. Vilčins-
Konfeiencijos įsva-jkag, Lietuvos socialdemo- 

kaiėse, liepos 1- dieną,;kratų vardu. Jo kalbos tu- 
Latvijos Socialdemokratų prane§ime vėliau. 
Partijos Centro Komitetas
Stockholme suruošė priėmi- ‘Unijos” konferencija gy-
mą konferencijos daly- vai domėjosi Švedijos spau- 
viams. Pobūvis, kurio me-lda ir radijas. Joje, ypač

“Kaip plačiai plintantis socializmas yra papli
tęs? Plačiau, negu dauguma biznio žmonių vaiz
duojasi. Faktas yra toks, kad Jungtinių Valstybių 
vyriausybė šiandien operuoja apie 100 visokių įmo
nių, į kurias ji jau supylusi apie §40,000,000,000. 
Tarp kitų dalykų, vyriausybė pasidarė stambiausis 
krašto draudėjas (sočiai security), stambiausis elek
troj energijos gamintojas, pinigų skolintojas, namų 
savininkas, grudų ir maisto tvarkytojas, sandėlių 
laikytojas ir laivų savininkas. Be to, valdžia yra 
monopolizavus didžiausią pasauly busimą pramonę: 
atominę energiją.” ’ *

Nors visa tai dar nėra tikras socializmas, bet tai yra 
aiškus kelias į socializmą. Jau nebetoli tas laikas, kuo- į1 bj“ 
met į valstybės kontrolę turės pereiti kasyklos, geležin- va 
keliai ir kiti dalykai. •

ir įdomiu dalvku. .1 . . . .. nepatikęs ir pasakys: "me
Pasaką Šviesą. Lenkijos|juojį Bet juk ^en viskas 

liaudis deda visas savo iė- me]u paremta.
gas, kad atstačius gražiąją 
sostinę Varšuvą . . .” "Mies
te atstatymo darbas virte 
verda. Jaunimo darbo bri
gados su didžiu pasišventi
mu, pilnos entuziazmo, lai
svu noru sekmadieniais ati
duoda savą darbo jėgą. kad 
greičiau ir gražiau atstačius 

papuošus lenkų tautos 
os centrą Varšu-

GAILISI LIETUVOS 
PROFESORIŲ

Bimba “Laisvėje” gailisi 
profesorių, pasitraukusių iš 
Lietuvos. Jis rašo:

Jei jau taip, iŠ tikrųjų, 
smarkiai dirbama, net ir 
sekmadieniais, tai, rodos. 
Varšuva turėjo būti senai 

LAUKIAMA SPROGIMO I atstatyta, bet deja, pats
Karo paliaubas Korėjoj pasirasius, dabar laukiama vo<, centrinę geležiu keL o 

taikos konferencijos. Londonas jau paleido propagan-L.^ pamatė atoki vaizdą: 
dos Balioną, kad “komunistų Kinija butų priimta Tautų^jungon <UN) To reikalauja ir patys /tomunisUi.l
vVashmgtonas iki šiol buvo tam priešingas. Kongrese j vieną perono gala Prasi. 
buvo aiškiai pasakyta, kad Amerika neduos tai sava- spaudus pro kontrolės vartus, 
naudžių sąjungai nei vieno cento, jeigu ji priims savo kitoje pusėje aikštės, po kai 
kompanijon Kinijos komunistus. , re*' stovėjo siauras žemas

I pastatas, kuris atrodė dau-
Bet kas liks Amerikai daryti, jeigu taikos konferen- giau Į sandėli: čia buvo lai- 

cijoj dauguma pasisakys už Kinijos priėmimą? kiną stotis, žmonių buvo ia-
I bai daug; vieni šnekučiuoda-

Jeigu Washingtonas nusileis Londonui ir atsiklaups mi kažin ką kramtė, o kiti 
prieš raudonąją Kiniją, tai Amerika turės nuleisti savo išsitiesę ant suolų bei grindų 
vėliavą iki pusės stiebo, kaip tautos gedulo ženklą, sako
vienas Bostono dienraštis. Kitoj vietoj jis vėl rašo,

u-- •• kad miesto vakarinė dalis_ Kinijos valdžia, kūną Amerika pnpazĮsta, yra Can- Zachodnia, buvusi mažiau 
kaiseko valdžia Tas faktas, kad ji sėdi Formozoj, o nesdgriauta> griuvėsi,, jr 
reipinge, jos oficialumo nei kiek nesumažina. Bet šitas ten dar daug ir tik 
faktas labai komplikuoja situaciją. Londonas pripažįsta
Kinijos komunistus, Washingtonas—nacionalistus. Katrų 
tat balso turės klausytis taikos konferencija?

Ar kam patinka, ar ne, socializmas ateina.

“Jų likimas apgailėtinas. 
Kai kurie gabus, talentingi 
žmonės, bet politiniai nesu
brendę.

"Jie padarė didelę klaidą
< gdami iš Lietuvos. Kas 

iiialniausia, tai kad jie neis- 
1 i ris ta tą klaidą atitaisyti. O

• taisyti ją jiems nesunku.
Sugrįžę Lietuvon jie vėl tap
tų naudingais žmonėmis. Da
bar jie sunaikins savo gabu
mus ir pašaukimą.”

Taigi, profesoriai, ano 
Bimbos, nenori grįžti dė 
oolitinio nesubrendimo. Bet 

gal kita proga Bimba paaiš
kins, kodėl jo “geras fren- 
as” Andrulis nenori grįžti 

i Lietuvą, nors jam ir kelio 
nė apmokama. Nejaugi ir 
jis yra politiniai nesubren
dęs?

$50,000 KOMUNISTŲ 
PROPAGANDAI

munistai daug stipresni ne-r ak ta (Ia kaIJsoeialistų laikraščiuose, til-
gu tose valstybėse, kūnas L -r sv£ikinimy konferen. p0 konferencijos aprašy-
vado pažangios pa L.įjai, praėjo labai jaukioj'mas, jos reikšmės ivertini- 
kunos savo dėmėsi visų p,r- ./ d,.auP iškJoj nuotaij;oj. Jįmas> paskelbti priimtu le
ma kreipia j žemę, o ne į ..Un^ konferencija vy-Jzoliueijų tekstai. Rašytojui 
ang^‘ |ko Švedijos Riksdago (par-J Ignui Šeiniui maloniai pa-

Ramento) rūmuose. Konf e-! dedant, LSDP atstovas ža-
KĄ MANO LIETUVOS | renciją pasveikino Švedijos da švedų spaudos pasisaky- 
VOKIEČIA1 Socialdemokratų Partijos'mų santrauką vėliau pa-

Klaipėdos krašto vokie-sekret”riui? kalboj skelbti, Londonan
čiai Vakarų Vokietijoje yra nuoširdžia, palinkėjęs sek- -Britanijos Lietuvy.
gerai susiorganizavę, lei-™ln«° <iarbo,lr, Paviete ’ ™~.
džia ir toliau “Memeler konferencijos dalyvius pie 
Dampfboot” laikraštį, kuris jS1 v ienam ištaigingųjų
ir šiandien tebėra taip pat ^holmo restoranų. At-ipat parlamento romuose, 
priešingas lietuviams, kaip l'kusi sus,organizavimo for-!Antrą posėdžių dieną kon- 
ir anais laikais. Jie skelbia, malumus, konferencija daugigresas nutarė priimt, i In- 
kad Klaipėdos kraštas turės vlet,05 savo darbotvarkėje ternacionalų Pabaltijo, s- 
Vėl tpkti Vokietijai paskyrė pasaulines padėties cialdemokratų partija
tas gali “neišdeeti ” tai iie įvertinimui. Po išklausyto j Kongresui pasibaigus, šve- 
ir kfti Rytų Prūsijos pabė- ši™ klausimu referato vy-j du partija suorganizavo jo
geliai reiškia tokį nusiste-|^. 
tymą:

į

Kiekvienas žmogus turi tei
sę nekliudomas grįžti i savo 
gimtinę; savo gimtinėje jis 
gali turėti tokią pilietybę, 
kokia jam patinka; gyvena
moje vietoje jis naudojasi 
visiška religine, tautine ir 
ekonomine ne tik laisve, bet 
ir autonomija; jis ir nebūda
mas to krašto pilietis, turi 
teisę dalyvauti lygiateisiškai 
su to krašto piliečiais savi
valdybių ir parlamento rinki
muose.

imzps. ---- 7

Liepos 15 dieną prasidė
jo Socialistų Internacionalo 
kongreso posėdžiai — taip

antrąją posėdžių dieną.i gą ir ekskursiją po fiordus 
Klausimą išdiskusavus, bu-ibei oro muzėjų Skansen ap-
vo priimta atitinkama rezo-'žiūrėti. Plačiau konferen

cijos ir kongreso medžiaga 
pasidalinsime su “Keleivio”

liucija—jos tekstą vėliau
paskelbsime—ir buvo nu
tarta pasiųsti Washingtone j skaitytojais kiek vėliau
posėdžiavusiai trijų valsty-j . v . ,
f. - . -i i • • Kaminskas,bių užsienio reikalų minis-j
Iterių konferencijai tokio tu-

“kai kur ant griuvėsių vėl 
dygsta nauji modemiški gy
venamieji namai bei dirbtu 
vių pastatai.”

Taigi keleiviai turi
Konferencijoj, be abejo, dalyvaus Sovietų Rusija ir 

Indija. Ir viena ir kita remia Kinijos komunistus, kurie,
Amerikos akimis žiūrint, yra banditai, užpuolikai ir|^°^ ant gnndų, o žmonės 
žmogžudžiai. (Jie nužudė apie 5,000 nelaisvėn paimtų &yventi griuvėsiuose. Aai 
amerikiečių.) ' , ir “laimėjimai”!

Taigi, kas bus, kai tie priešingi elementai susidurs . ^et’ Šviesos žodžiais
taikos konferencijoj? Ar neįvyks sprogimas? paS ^usijo^ divana

Amerikos spaudos vyraujanti nuomonė yra tokia, Lenkijai. Tai busiąs di- 
kad verčiau tegul sprogsta visa taikos konferencija, tegu džiasias pastatas visoj Len- 
sprogsta ir tas savanaudžių konglamoratas (UN), negu 220 metrų aukščio ir
susprogdint demokratinės Amerikos prestyžą ir garbę. x =_

Taigi išrodo, kad kas nors turės sprogti.

mie-

užimsiąs 36 hektarų žemės 
plotą. Tuo Šviesa, matyti 
r ori nustebinti “Laisvės’

Washingtonas išleidžia 
milionus dolerių užsienio 
pagalbai, kad atremti tenai 
komunistų platinamą pro
pagandą. Bet kartais šita 
pagalba išeina kaip tik ko
munistų naudai.

štai, Omahos “World- 
Herald” praneša, kad ame
rikiečiai išleido $50,000 
dviejų vokiečių rašytojų pa
rašytai istorijai atspausdin
ti. Bet kai darbas jau bu
vo užbaigtas, tada apsižiū
rėta, kad šita “istorija” yra 
^'.vhu gryniausia komunis
tų propaganda prieš Ame
riką. Knygos autoriai esą 
gerai žinomi vokiečių ko
munistai.

Šitas faktas turėtų būt

Įrinio telegrama:
“Jo Ekscelencijai John 

IFoster Dulles, Valstybės 
Sekretoriui, Washingtone. 

Prašome perduoti Pran-
,. . ... ...... .euzijos, Didžiosios Britani-Vadinasų jokių pilietinių L jr JAV užgieni reika]

pareigų, bet teisių labai ministOTių konf'erencijai
daug‘ ka* seka-

Atrodo, paskutiniųjų me- ..Europos Centr0 ir Rytų
tų Įvykiai ne kiek jų nepa- SociaIistų Unijos konfer€n-
mo e‘ cija, Unijos, kuriai priklau

so socialistų partijos trem
ty iš komunistų valdomų

AR ŽINOTE, KAD-

PRIVATINIS GYDYMAS 
PABRANGUS

Taip sako Lane Kirklandl Internacionalo sudėtinė da- 
Amerikos Darbo* Federaci- lis, labai tamstas prašo at
jos laikrašty “A.F.L. News- kreipti dėmesį į tautų už 
Report.” geležinės uždangos likimą.

Pasak jį, gydymuisi Ame- Jų drąsi kova, parodyta ir 
rikoje išleidžiama per me- per paskutinius darbininkų 
tus per 8 bilionus dole- sukilimus musų karštuose, 
rių. Apsidraudusieji sumo- kova prieš priespaudą ir už 
ka apie du su puse bilionų laisvę, turėtų sulaukti lais- 
dolerių draudimo bendro- vo jo pasaulio gyvo pritari- 
vėms, bet iš jų negauna jie mo. Laisvė Europos Cen 
nė dviejų bilionų per me- tro ir Rytų kraštuose tega- 
tus gydymo išlaidoms su- lėtų būti atstatyta apvieny- 
mokėti. O juk gydytojų tomis demokratinio Vakarų 
draugija garbina esančią pasaulio pastangomis. Ir 
tvarką ir leidžia milionus tai yra būtina sąlyga patik 
dolerių kovai prieš sociali- rinti visoms Europos tau- 
nio draudimo ligoje išplėstoms ir visam pasauliui pa
rimą.

Vario, žalvario ir kitokių 
metalų vamzdžius galima 
lankstyt nesuplojant jų, jei
gu juos pripildysi smėliu ir 
užkalsi medžio kamščiais 
iš abejų galų.

Dykumos bei tyrlaukiai 
vis dar užima apie ketvirtą 
dalį žemės paviršiaus.

Yra apskaičiuota, kad vi-t ■ X 1 Ck CA C* 1 L. i d vJ L d CV" t VI
kraštų ir kuri yra Socialistų j dūrinė Amerikos farmos 

virtuvė suvartoja per metus 
tarp 20 ir 30 tonų vandens.

Kad apsaugoti nuo ken
kėjų daržovių laukus ir 
orančių sodus, Floridoj jie 
laistomi nuodais iš orlaivių.

Gyvybės draudimo kom
panijos praneša, kad iš 
kiekvieno 100 apdraustų 
žmonių, 75 miršta nuo šir
dies ligų arba nuo vėžio.

Pakalbinkim draugus ir 

pažįstamus užsisakyti “Kę

sto vią taiką. Mes prašome'leivį”. Kaina metams $4.
ki \



Nr. 31, Rugpjūčio 5. 1953 KELEIVIS, 55. SC5T5W Ttsiapb Tr«3u2 ~

KAS NIEKO NEVEIKIA 

SO NIEKAS NEPE2K1A Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
fanas Šlapelis Pasveiko ! Karvelis Nupirko

Dailininkas Ignas šlape-’Zallockio Knyayh* 
lis buvo sunkiai susirgęs;* Eridgeporte buvo du kny 
jam buvo padaryta sunki gynu beveik greta, Kalvelio 
vidurių operacija. Dabar Ii-'ir Zablockio. Šiomis die 
gonis jau pasveiko ir sugri- nomis Karvelis nupirko Za- 
žo namo. blockio knygyną ir toj vie
Bu. Amerikos Lietuviu WJ, Žada nam«

• - v r :■ reikmenų krautuvę.Ekonomine Konferencija
i • . t M. Vaidvla SusižeidėLietuvių EKonomimo 

Centro valdyba, kurios pir-* “Sandaros” redaktorius 
mininku yra J. P. Varkala,M. Vaidyla susižeidė ranką 
nutarė lapkričio mėnesi'—lūžo piršto kauliukas. 
Chicagoje sušaukti Ameri-' ... n .
kos lietuviu ekonominękonferenciją.' Kl“ p»la‘doJo
m- - i -»« aaa f • x • Mirė iš Zarasu apskrities Mirė Jau 30,000 Lietuviu , T .. v‘ - , •- kilęs Justinas Kerpe, kuns

Lietuvių tautinėse kapi-’savo šeimininkei paliko 
nėse palaidota per 5,000 $20,000, bet testamente ne- 
numirėlių, o kazimierinėse'parašė, kas turi ji palaidoti, 
apie 25,000 žmonių, nes šeimininkė atsisakė laidoti, 
šios daug seniau Įsteigtos.'todėl Ūnity Klubas, kuriam 
Taigi iš viso Chicagoj mirė'jis priklausė, turėjo laido
jau apie 30,000 lietuvių. Itfcvėmis rūpintis.

AMERIKIETIS, KURIS PASIRašė PALIAUBAS

Amerikiečių generolai Harnson, pasirašęs su komunistais paliaubų sutartį, apleidžia 
su savo delegacija “taikos sale" Panmmdžome.

Naujienos is Kanados
v

Kanadiečiai Rinks radijo programas. Jis ypač 
Parlamentą !priešingas polkoms ir laiko

t> : - m i v j j^ lenkiškomis.Kugpiucio 10 d. Kanados J x .....žmonis rinks parlamento1 . Albertos Provincijoje, ku- 
atstovus. Rinkimuose daly-.no* as ^yenu> ‘letuY?k’ 
vauja trys partijos: libera.ll,'°8.'a,?« nela; ,M.es k‘au- 
lai, konservatoriai ir C. C.'^mes ,klt«;_
t*-. (Cooperative Common 
v.ealth Federation). CCF 
yra darbo žmonių partija.
Ji yra demokratinė, socia
listinė partija, todėl Kana
dos lietuviai socialdemo
kratai ir kviečia kiekvieną 
lietuvį, turintį teisę balsuo
ti, atiduoti savo balsą tik 
už CCF partijos kandida
tus, nes tik CCF partijos iš
rinkti atstovai rūpinsis. dar- 
,0 žmonių gerove.

Tiesa, rinkimuose daly-

Inio vakarais CBC stotis vi- 
sai Kanadai duoda “Prairie 
Schooner,” kai kada pava
dindama “Dance of Na- 
tions.” Tai vis daugiausia 
polkos: švedų, ukrainų, ško
tų, lietuvių ir tt., su viso
kiais uksėjimais, ir niekas 
tuo nesijaudina.

Kita stotis (CFCN) Cal- 
gary penktadienio vakarais 
duoda “Old Timers Musi- 
cians.” Tai vėl, anot 
Klausytojo, tos “pasiutpol
kės.” Jas visi mėgsta ir

DETROIT, MICH.

Korespondentai Apsnūdo

Nesuprantu, kas atsitiko' 
Detroito korespondentams, 
kad jie nieko neberašo? 
Lyg čia nieko neatsitiktų. 
0 juk Detroitas plačiai ži
nomas automobilių fabrikų 
centras ir šiaip kitų Įmonių 
daug, visokių nuotykių ne
trūksta.

Štai, pavyzdžiui, ir aš ži
nau, kad mirė ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas ir rė
mėjas Augustas Levulis; 
kad sunkiai susirgo Frankis 
Yuzėnas, socialdemokratų 
kuopos narys, ir buvo pa
guldytas Fordo ligoninėj. 
Aš ir kiti draugai linkime 
jam greitai pasveikti.

Automobilių fabrikai tik
rina savo inventorių, todėl 
daug dirbtuvių yra uždary
ta. Darbininkams pasaky
ta, kad bus greitai pakviesti 
atgal, bet iš tikrųjų jie ne 
taip jau greitai pakviečia
mi, kaip buvo sakvta.

—M. L. B.

jau Įvyko, nes namas jau 
statybos komitetui: A. Sta- 
nulioniui, S. Kundrotui, V. 
Peslikui, T. Balkui, K. Ban- 
dzevičiui, J. Medzeckui ir 
J. Jurevičiui.

Patamsiu Drąsuoliai Jdo ALbLD “kultūrinę” uo 
įdegą.
j Pasipiktinęs.

Šių metų balandžio 29 d. ticijos Departamentas jas’ 
Justicijos Departamentas Įvardijo, abidvi šoko gintis 
papildomai paskelbė 62 or- ii-. bažytis, kad jos nesan- 

Šie vyrai įdėjo daug dar-'ganizacijas priešvalstybinė- čios subversyvės. Viena ša
bo ir pasišventimo besiru-’mis. Tų organizacijų skai- kosi dirbanti “kulturinį”

BRCOKLYN, N. Y.

LOWELL, MASS.

vauja ir komunistų partija, A 
prisidengusi LPP (Labol. stotis gauna daugybę pade-
Progiessive Party) vardu.iko® lal?,kų’ ... ...
Jie rinkimuose dalyvauja! I lenką, negali tu-
tikslu sukaldvti demokrati-įretl Jokni Er?ten£«’, nes 
nes socialistines CCF parti-> me»sta V1SE. Me^1me 
jos !,alsus, todėl lietuviai'^.".' ypač senieji lie- 
socialdemokratai nepatarialtuv,a1’ ,s •>?un« ‘‘“T*
lietuviams balsuoti už ko-.esame Pr,e ™ P"prat«- 
munistus. Lietuviai social-'sare? lraums, ab", 
demokratai nepataria bal-in«s ;r,be. re,kal° ,Klausy^-
suoti ir už Sočiai Credit J.as s,ul° J38 ,smestl ls rad’ 

jo programų.

u

ir uz
(SC) partiją, nes tai yra 

kuo- reakcininkų partija, prisi- 
kad rug- dengusi skambiu vardu, 

dieną turėjęs Daugumas kalbame, kad 
nariu susirinkimas Kanada yra netobulas kraš-

LSS 19 Kp. Susirinkimas

Pranešame LSS 19
pindami statybos reikalais.*čiuje buvo ir dvi lietuviškos'darbą, o kita—“ekonominį” pos narių žiniai, 
Padėka ir pagarba jiems už bolševikiškos organizacijos :* darbą, kukliai nutylėdamos,'Piuči? 14 . dien 
fili’ c_ ____________________________ ivvkti nariu sitai!

Narių žiniai pranešu, kad 
klubo narių susirinkimas 
Įvyks rugpiučio 9 d., 1 vai. 
jau naujose patalpose. Vi
si klubo nariai turi būtinai 
dalyvauti.

Jei kuris narių dar nori 
duoti klubui paskolą, tai 
prašome kreiptis Į pirmi
ninką A. Stanulioni.

Apie naujo namo atida
rymą bus pranešta per 
spaudą, bet jau dabar kvie
čiame klubą aplankyti.

Vyt. Ramanauskas.

AMERIKOS UNIJŲ VA
DAS APIE KOMUNISTUS

Lietuvių Darbininkų Susi-’kad ta jų “kultūra” ir ap- ivykti 
vienijimas ir Amerikos Lie- drauda yra permirkusios neįvyks, nes daugelis naiių 
tuvių Darbininkų Literatu-’Maskvos propaganda ir me- atostogauja.
ros Draugija.

Abi tos organizacijos yra 
bolševikiškos. Jos yra bol-!

A. Vaisi

Procentai...
tas socialinėje, darbo ir ap- 
draudos sritvse. Tas vra

Kitas susirinkimas numa- tikra tiesa. Taigi, jei nori- 
Liepos *1 d Justicijos tomas šaukti rugsėjo (Sep- me geresnės socialinės san 

Departamentas" paskelbė', tember) 11 d., 8 vai. yaka- tvarkos, balsuokime ir rin 
___ • _ tLl.___ .-„„to. Atletu Klubo pataluose.’kirr.e CCF partijos zmonei

lu.

Baigiamas Klubo Namas
Prieš kurį laiką Loįvellio 

baigiamas statyti ir netru
kus klubas bus atidarytas 
naujose patalpose.

Klubas atrodys labai gra
žiai. Be abejonės, čia di
delis nuopelnas priklauso 
DLK Vytauto Klubo 'nariai 
nutarė pastatyti naują klu-

“Per ištisus metus" darbi 
ninkai komunistų šalyse 
girdėdavo šnekas, kaip juos 
persekioja bosai kapitalisti
nėse Įmonėse. Dabar jie 
pamatė, kaip tariamieji 
draugai šaudė vyrus, mote- 
teris, protestuojančius prieš 
pusbadį gyvenimą, ilgas

bo namą. Ta jų svajonėj Įvykius.

Siunčiu BALF’o šalpos 
reikalamas $30. Prašau ne
dėkoti, nes tai nėra jokia 
auka, o tik mažas procen
tas, mokamas nuo neįkai
nuojamo turto.

Kokius gi turtus susi- 
*1 krovė tremtinys, išgyvenęs 

karo yra saukiamas tarp- gįame krašte trejus metus, 
tautinis priešrinkiminis su-kaip paskutinis skurdžius 
sirinkimas. ŠĮ susirinkimą1 atvykęs iš tremties?” pa
kviečia Trinity CCF ir jo'klausite.

ševikų vedamas ir tarnau-kad “American Lithuanian!ro’ Atletų Klubo patalpose, kime CC. partijos žmones 
ja bolševikams. Tiek “lite-; \Vorkers Literary Associa-.-— Marcy Avė., Brooklyne. i O eta v. ą. i
ratura.” tiek ir Darbininku rinn” ir “A<aarv»iatinn nf! LSS 19 Kp. Komitetas. ..ugpiucio < d., S \al. \a-ratura,” tiek ir Darbininkų tion” ir “Assoeiation of 
Susivienijimas buvo įkurti Lithuanian Workers” pa
tam, kad bolševikai galėtų reiškusios protestą prieš jų 
savo Įtaką musų visuomenė-'Įrašymą Į subversyvių orga- 
je išplėsti ir Įtraukti Į savo nizacijų skaičių! Protestas 
tinklą ne tik “tikrus bolše-'bus svarstomas ir vėliau bus
vikus,” bet ir simpatizuo
jančius.

Seniau ALDLD turėjo

paskelbtas galutinas spren
dimas.

Justicijos Departamento
apie 6,000 narių. Iš to skai-’valdininkai dabar girdės iš 
čiaus tik maža dalis buvojBimbų, Siurbų. Mizarų ir 
komunistų, o kiti buvo viso
kie . “bendrakeleiviai,” pri-
sigfeučtėifai ‘ir šiaip^jgjįpnės. 
kurie save laikė “pažan
giais,” visai negalvodami, 
kad maskvinis “pažangu
mas” senai jau išsigimė Į 
jifodžiausią reakciją, i eko
nominę ir dvasinę vergiją, 
atmieštą socialine demago
gija.

darbo valandas ir nežmo-J . Darbininkų Su-
niškas sąlygas,” pareiškė sivienijimas, su 9,000 nartų, 
Amerikos Darbo Federaci-J0™*1“1 >'ra .apraudos 
jos pirmininkas Meany, pri- fratemalė organizacija, bet 
rimines Rvtu Vokieti jos's?Ila ,.aPdlaudos ‘°J> “S3-

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas, kuria pa

žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 

Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 

bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai 

ar imeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir var

dų nurodymais.
Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra

dėjo ėsti vėžya. šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 

kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už* 

ims jo vietą, kai giltinė jį nusineS?

Broėiura didelio formato, gražiais viršeliais, 32 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunama "Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS v
27.

mzacija savo nariams per
są ir bolševizmą.

Abi minėtos organizaci
jos dirba bolševikišką dar
bą. ALDLD leidžia “švie
są,” kuri “šviečia” narius 
bolševikiškos linijos dvasio
je; be to„ leidžia ir knygas, 
kurios veik visos skiriamos 
bolševizmo garbinimui ir 
propagavimui.

LDS organas “Tiesa” yra 
“Laisvės” ir “Vilnies” dva
sios kūdikis. Ji tiek fana
tiškai gynė bolševizmą, kad 
net masinius lietuvių trėmi
mus iš Lietuvos Į Sibirą tei
sino ir pasigardžiuodama 
sakė, kad taip ir reikėjo pa
daryti. Tai jų “fratemalė 
apd rauda”!

Nei ALDLD, nei LDS 
nesigėdina savo bolševikiš
ko darbo. Abi organizaci 
jos savo bolševikišką darbą 
dirba viešai. Bet kada Jus-

PHILADELPIA, PA.

Gegužinė
Sekmadieni,

d., Ravenhill Academy,'tų (ukrainiečių, italų, len- skurdų gyvenimą tremtinių 
3480 West Schoolhouse'kų, lietuvių, čekoslovakų) stovyklose, rodos, visi bu^ 
Lane, Lietuvių Bendruome-jir kanadiečių organizacijos. Vom*e vienodos nelaimės iš- 
nė rengia visų lietuvių die- čia išgirsime daugiau apie tikti. Visi netekę tėvynės, 
ną. Čia bus vienas tų pik-jCCF ir jos programą. To- namų, turto, darbo ir nor- 
nikų, kurių senoji karta iridei kam tik laikas leidžia,

ii, rugpiučio 9 distrikte esančios kitų tau-l Ogi štai!. Kai gyvenome 
lill Academy, tų (ukrainiečių, italų, len- skurdu gyvenimą

kitų maskvinių tipelių karš
tus užtikrinimus, kad jie,, „ □
yra ‘tik” rkrifturininkai” irld«- ' Ravenhill .. .Aeademy

jaunimas labai yra pasige- atvykime rugpiučio 7 d. 
(penktadienįb 8 vai. vaką-

‘tik” apdraudos veikėjai,ly™ ™-!«Prartai graži v»Uf, W*ir pasiklausykime Su- 
be jokm maskvinių pric-|auk?tai lskl u5: nuo jos pa-—v.— ...

Visi bimbiniai čy. virsmus matosi Philadelph.maisų.
fai bažysis, kad jie yra išti
kimi buržuazinei konstitu
cijai. . . .

Galima butų pasijuokti iš 
bendrakeleiviškų organiza
cijų nemalonių prietykių, 
jei tų organizacijų vadovų 
bailumas nebūtų toks šlykš
tus.

Vyrai draskėsi ir plėšėsi 
per daug metų už bolševiz
mą, o kada reikia pasisaky
ti valdininkams, tai lenda 
po šluota ir dedasi nekal
tais aviniukais.

Aviniukai jie nėra, bet 
avinų bailumo jiems ne
trūksta.

ALDLD vadai dedasi ne
žiną, kad jų organizacija 
yra lietuviško bolševizmo 
Amerikoje stipriausias ram
stis. Tos “literaturkos” va
dovai ne taip senai narius 
kvietė balsuoti “už revoliu
ciją” ir mėtė iš organizaci 
jos “sklokininkus.” Kai 
Pruseika pardavė “skloki 
ninkus,” bolševikai Prusei- 
ką ir jo zigzaginius pasekė
jus vėl priėmė Į ALDLD ei
les ir davė jiems maskvinių 
nuodėmių atleidimą. Bet 
dabar tie patys murzini bol-

jos miestas kaip keptuve iš
keptas blynas. Šv. Kazi
miero parapijos gegužinėj 
birželio 28 d. čia, sako, bu
vo susirinkę per 2,000 lie
tuvių. Bendruomenė to pa
ties skaičiaus tikisi sulaukti. 
Pikniko programa bus Įvai
ri ir turininga.

Kaip atvažiuoti? Auto
mobiliais iš miesto ir iš to
liau važiuojant sekite vir
šuj minėtą adresą. Gatvė- 
kariais: imkite Nr. 33 prie 
Arch ir 20th Sts. ir važiuo
kite iki galo linijos, o iš 
ten bus busas, kuris nuveš 
iki VVarden Drive, pikniko 
vietos.

Gegužinės pradžia 12 va
landą dieną.

Širdingai visus lietuvius 
kviečia atvvkti i visu lietu-i *
vių dienos gegužinę—
L. Bendruomenės Valdyba.

Suėmė Komunistus
FBI Philadelphijoje suė

mė 6 žymius komunistų 
veikėjus, jų tarpe yra ir vie
nas lietuvis, Juozas Kuzma, 
vienas negras ir keturi žy
dai. Vienas jų buvo išėjęs 
“mokslus” Maskvos šnipų

sirinkimas Įvyks lenkų sa 
Įėję, 62 Claremont gatvėje.

Socialdemokratas.

Dėi Lietuviškų Radio 
Programų

“Keleivio” Nr. 26 Klau
sytojas kritikavo Bostono

AKLAS ČAMPIONAS

Charlie Boswell yra aklas, ta
čiau golfo rutuliuką įvaro 
tiesiai; kas kitas turi jam tik 
nustatyti lazdą ir rutuliuką. 
Jis yra pripažintas aklųjų 
golfininkų čampionu.

ševikų vadai dedasi “nepo- mokykloj; visi jie dirbo 
litiški” ir valdininkams ro-Maskvos naudai.

malaus gyvenimo, Į kurį tu* 
ri teisę kiekvienas žmogt». 
Visi buvome lygus vargęai, 
priktauef nuo kitų maJorifci. 
Tada atrodė, kad nė vienas 
iš tremtinių nepasiėmė jo
kio didesnio turto, bėgda
mas iš savo krašto. • Deja, 
mes klydome. . . .

Kai prasidėjo emigracija, 
teikianti vilties Į geresnę at
eitį, tada tiktai paaiškėjo, 

įkas iš tremtinių buvo tik
ras vargšas, o kas tik dide
lės nelaimės ištiktas.

Seneliai, ligonys, palie
gėliai, invalidai, šeimos be 
maitintojo buvo tie tikrieji 
vargšai, nieko neturį ir nie
ko nepasiėmę iš savo kraš
to. Jie tokie vargšai tebė
ra ir šiandien.

Tūkstančiai kitų musų 
tautiečių—jų tarpe ir aš— 
išsinešėme su savim Į trem
tį jaunatvę, sveikatą ir pa- 
ėgumą. Tai ir yra tas ne

įkainuojamas turtas, kuris 
padėjo mums nugalėti emi
gracijos sunkumus ir per 
trumpą laiką Įsikurti nau
jame krašte.

Tas trisdešimt dolerių ir 
yra mėginimas mokėti bent 
mažą procentą tikrajam 
vargšui tautiečiui, kuris to 
turto—jaunatvės, sveikatos 
ar pajėgumo—negalėjo pa
siimti. kai rekėjo palikti tė
vynę ir namus. —N. L.

(šis laiškas ir auka $39 
yra gauta BALF’o centre.)
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Dypuku Kalbos Žodynėlis
Atvykus dipukams, lietu- Organizacija 

di- *’Orgija 
Optimistas 
Orientuotis 
Orientas 
Originalas 
Polemika 
Populiarus 
Premijuoti 
Projektas 
Protestas 
Paralelė 

«iek'Primityvus 
Realus

sandara 
ištvirka 
geržiura 
susivokti 
rytai 
pirmai nis 
ginčai 
žmoniškas 
apdovanoti 
sumanymas 
prieštara 
lygiagretė 
pirmykštis 
tikras

—Tegul bus pagarbintas, "‘Vilnies’’ redaktoriai yra 
Maike! aiškus komunistai, ir imi-
Sveikas, tėve, sveikas. gracijos vyriausybė senai

—Oi, vaike, aš norėčiau jau yra nutarusi juos depor- 
but sveikas, ale kvaraba ap- tuoti, bet jie vis dar sėdi 
sėdo ir negaliu jos nusikra
tyt

—Ir aš matau, kad šlu
buoji.

—Jes, vaike, marmatiz- 
mas koją suka.

—Turėtum mažiau vaikš
čiot, tėve, o daugiau pajū
ry prieš saulę šildytis.

—Šiur, kad reikėtų pasil
sėt. Ale ką čia žmogus pa
darysi, kad nėra čėsO to
kiems raskažiams. Ve, kad 
ir dabar pėsčias turėjau iš 
Brocktono ateiti.

Tai bus apie penkiolika 
mylių, tėve.

—Kiek ten bus tų mylių, 
aš nežinau; žinau tik, kad 
pasiutusiai pavargau. . . . 
Vot, ką padaro senatvė. O 
Lietuvoj, būdavo, kai jau
nas buvau, tai į penktą pa
rapiją pas mergas nueida
vau. Ir kuo smarkiau žerg
davau, tuo daugiau dūko at
sirasdavo.

—Na. o kas girdėt Brock- 
tone, tėve?

—Brocktone, Maike, reg- 
li zavieruka. Dipukai ne
klauso klebono, ir dac oi. 
Pradėjo i “Keleivį” rašinėt, 
su bedieviais susibičiuliavo, 
stačiai nėra ratunko.

—Vadinasi, tėvas turėjai 
pėsčias iš tenai bėgti?

—Ne, Maike, negali sa
kyt, kad aš turėjau bėgti. 
Aš ir iš Kūrėjos nebėgčiau 
Matai, kai žmogus bėga, tai 
abidvi kojos turi pasikelti 
nuo žemės ir užkulniai turi 
sėdynę pasiekti; o aš ėjau 
taip, kad viena koja buvo 
vis ant žemės.

—Jei nebėgai, tai gal gri
si atgal?

—Jes, Maike, grįšiu rai- 
davei, tik noriu, kad tu man 
sužinotum, kas tas korė 
pondencijas rašinėja iš 
Brocktono apie musų kle
boną.

—O kam to reikia?
—Reikia, Maike, tokius 

iclius išdeportuoti atgal į

sau Chicagoj ir dirba savo 
darbą.

—Bet tu, Maike, nežinai 
Brocktono dipukų. Jie yra 
škaradnesni dar ir už ko
munistus. Juos išdeportuo- 
ti bus veri yzi, reikia tik su
žinot jų vardus, tai yra tų, 
Ką kleboną kritikuoja.

vių rašytinė kalba virto 
pūkine, arba varnalėšine 
kalba. Gražus lietuviški žo
džiai paneigiami, o varnalė
šomis užsodinami, taip kad 
lietuviškieji žodžiai, varna
lėšų stuogiami. sustų ir ga
liau iš vartosenos visai iš
nyktų. Daugis senųjų atei
vių tokių naujų svetimybių 
visai nesupranta, kiti 
tiek supranta, bet ir vieni 
ir kiti gerbia seną lietuviš
ką kalbą. Daug kas dėl to 
liovė visai lietuviškus laik
raščius skaitę, skaito ang
liškus. sakydami: "‘Jei jau 
angliškus žodžius lietuviš
kuose laikraščiuose skaityt, 
tai verčiau anglišką laikraš
tį, kuris ir pigesnis, ir aps
čiau žinių duoda.”

Gailėdamasis nutolusių 
lietuvių nuo lietuviškos 
spaudos, stengiausi patiek
ti dipukiškos kalbos kad 
menkutį, vos kelių deši 
čių žodžių žodynėli.

Aš čia apgraibomis pa-, D .. .. .
nnkau is keliu laikraščiu tų’k.„ln . .. . ...
dipukiskų varnalėšų. Jų gausią kalbą vadiia dipakų 
yra aibės, jos susina tuii-^^ai^a. Ta jjga kurie
mus lietuviškus Įvardus.'dipukai ir nedipukai. Svetimy- 
Skaitytojai gali šį straipsnį bės vengtinos, bet yra žodžių, 
išsikirpti ir nors retkarčiais, kurie daugelyje kalbų vąrtoja- 
reikalui esant, pasižiūrėti. mi- J’e '"isiems tapo žinomi ir 
Tada geriau supras dipukiš- ** sunku išsiversti. Bet 

‘daug dažniau kai kas mėgsta

Rezistencija atspara
Racionalus protinis
Satelitas lydovas
Sekcija dalis

Į Separatinis skirtinis
.Seksas lytis
Solidus kietas
Stimulas paskata
Sujrestija įtaiga
Subtilus plonas
Snobas pasipūtėlis
Sezonas metlaikis.
Stagnacija neveika
Tekstilė audykla
Tolerencija pakanta
Vegetuoti gyvuoti
žestas maiva

Dipukiškai Suprantąs.

muisi į jų partijos ir valsty
bės reikalus.

Kadangi komunistai re
mia Mossadeghą, tai jiems 
buvo leista demonstracija 
prie parlamento rūmų pa
minėti metinę Mossadegho 
grįžimo į valdžią sukaktį 
‘(Prieš Metus jis buvo pri
verstas pasitraukti, bet po 
keturių dienų vėl buvo grą
žintas į senąsias pareigas.) 
Susirinko 100,000 minia ir 
šaukė: “Mirtis Amerikos 
imperialistams! Jankiai na
mo! Sąjunga su Sovietais!” 
ir tt.

Paties Mossadegho “fron
to” demonstracija buvo 
kur kas mažesnė. Taigi, 
Irano dangus apsiniaukęs ir 
neatrodo, kad jo dabarti
niai tvarkytojai jaustų artė
jančią audrą.

Pabaltijo Socialdemokratų Partijos
Priimtos į Socialistų Internacionalą

Lietuvos Socialdemokra-} tik dėl to, kad išsilygina 
tų Partijos tremtyje atsto- santykiai socialistinių pur
vas “Unijos” konferencijoj tijų tarpe, kad tuo suteikia- 
ir Socialistų Internacionalo ma
kongrese Stockholme inž.

moralinė pabaltiečiams 
parama jų vedamai už jų 
kraštų išlaisvinimą kovai, 
bet ir dėl paramos musų 
pavergtiems kraštams jų 
tragiškoje kovoje už laisvą 
savo ateitį.

Pernai metais po kongre
so Milane ir po Darbo Par
tijos atsakymo į LSDP de
legaturos pareiškimą lietu
vių spaudoje buvo tilpę

ką kalbą.
Dipukiškai
Ambicija 
Akt ualus 
Agronomas 
Angažuoti 
Ansamblis 
Asistentas 
Aspektas 
Aspiracija 
Biblioteka 
Biznis 
Boksas 
Buhalterija 
Centras 
Diskutuoti 
Džiunglės 
Efektingas 
Egoistas 
Egzilis

—Bet kritika vra reika- 
lįnga, tėve. Juk kiekvienas 
imogus yra klaidingas. Ku
nigai taipgi padaro klaidų, 
ir jeigu jų niekas nekriti- 
Kuotų, jie savo klaidų nie
kad nepamatytų. Kritika 
.eikalinga. Laikraščiai kriti
kuoja net Amerikos prezi
dentą; kritikuoja generolus, 
armijos vadus, Vyriausio Egzistuoti 
Tribunolo teisėjus, ir nie- Ekspertas 
kas jų dėl to nedeportuojaJEkstazė 
Tik Trumanas būdamas1 Elementas 
prezidentu ketino vienam' 
korespondentui suardvt no-!kvakuotl 
sį. bet vis dėlto šito' nepa- Eventualu>
darė,
kai.

tik išstatė save pajuo-

—Ar tai tu, Maike, ro
kuoji, kad Brocktono kle
bonas negali dipukams bur
nas uždarvt?

—Ne, tėve, negali.

Fanatikas
Fermentuoti
Fiktyvus
Fiksuoti
Fenomenas
Fiziškas
Formalias
Genocidas
Jerezija
Herojus

už bliuznierstvą ir Horizontą.* 
Movės nuplėšimą ar nega-' 
įima ant miravo sūdo pat
raukti?

-Ogi

—Bet kritika, tėve, nėra 
šmeižtas. Korespondentai 
gali kunigą kritikuot, kad 
jis nemandagiai elgiasi su 
dipukais; kad jis savo pa
rapijos reikalus stato aukš
čiau tautos reikalų: kad jis 
nesirūpina tremtinių var
gais, ir bendrai nesirūpina
lietuvybe. Tai nebus joks'Kontinentas 
•mciž'tas. tėve, bet sveikaiKonversuoti 
kritika, ir jeigu dėl tokios'Kulminacini.* 
kritikos klebonas norėtų! kli™atas

Individas 
Individualus 
n formacija 

Iniciatyva 
Invalidas 
Invazija 
kitimus 
Jurisdikcija 
Kombinuoti 
Kompel irija 
Kongr* sas 
Konkretus 
Konkurentas

kuiį dipuką deportuoti, jis 
tikrai išstatytų save visuo
menės pajuokai.

—Kaip išrodo, Maike, tai 
Vokietiją, ba pakol jie čia!aš visai už dyką pėsčias iš 
bus, tai klebonas neturės, Brocktono pas tave ėjau 
pakajaus. Kai ištarabany- Tfu t
gim visus į Germaniją, tada
bus ir nais ir kvait gyveni
mas. Ai beč jur laif. :

Neapsigauk, tėve. Ne- pažįstamų* užsisakyti “Ke
tai© jau lengva žmogų be
reikalo deportuoti. Štai,• leivj”. Kaina metams $4.

Pakalbinkim draugu* ir

Kultūra 
Kursuoti 
Leksikonas 
Likviduoti 
Literatūra 
Lojalus 
f uksusinis. 
Maska 
Moralinis 
Moskitas 
Modernus 
Natūralūs 
Okupantas 
Okupuoti 
Opinija

Lietuviškai
garbgoda
veiklus
ukvedis
apsiimti
sambūris
gelbovas
žiuris
siekis
skaitykla
verslas
kumšty nė
knygvedyba
vidurkis
tartis
pelkės
veikus
saumylis
išvara
gyventi
žinunas
džiūgavimas
pradojis
padorumas
išdykinti
galų gale
siauraprotis
rūgti
pramanytas
tvirtinti
reiškinys
kūniškas
žiesinis
tautžudyba
atskila
didvyris
regratis
sumanymas
sauskiras
savitas
žinia
pradmena
luošas
įsibriovimas
glaudus
sprendinis
deri nt i
lenkti nia\ imas
sąskrydis
pavaizdus
varžovas
žemynas
šnekėtis
aukšto laipsnio
ori j a
jdarbė
eiti
žodynas
naikinti
raštija
patikimas
ištaigus
kaukė
dorovinis
uodas
naujovinls
gamtiškas
užėmėjas
užimti
nuomonė

svetimybėmis savo raštą ar 
kalbą papuošti. Tai tikrai ža
linga. ir gerai, kad musų bend
radarbis atkreipė į tai dėmesį 
Tik jo duodami svetimybių pa
kaitalai ne visi yra vykę.

J. Vilčinskas liepos 16 die
nos laišku J. Kaminskui 
praneša:

“Socialistų Internaciona
lo trečiasis kongresas Stock
holme, Švedijos" parlamento 
rūmuose, šios dienos visu
mos posėdy nutarė priimti 
Estijos, Latvijos ir Lietu 
vos socialistų partijas į So
cialistų Internacionalą. Šia1 klaidingų žinių 
proga nuoširdžiai sveikinu!vo -atitaisytos 
tamstą ir LSDP Centro Ko
mitetą.”

Pranešimą su sveikini
mais pasirašė inž. J. Vil
činskas ir visi “Unijos” 
konferencijos dalyviai.

Tuo Socialistų Interna
cionalo kongreso sprendi
mu sėkmingai baigtos ilgo 
kai užsitęsusios pabaltiečių 
socialdemokratų pastangos 
patikrinti sau vietą Interna
cionale. Europos Vakarų 
socialistų partijos ilgus me
tus nepajėgė išgyventi ap- 
gaulingos svajonės rusiško 
bolševizmo atveju. Pabal
tijo socialdemokratai, pir-

Ypač svarbu šiuo praktikoj pažinę, kas do nauji,
mentu bendrai apsvarstyti}-la bolševizmas, nepralei- žinovai sako, kad ten iš 
„ietuvos laisvinimo veiklą! Pr°lp mėginti tas svajo- gimto tik penki žmonės šj 

ir darbų pasiskirstymą. nes vakarieciuose įsblasky- j^į ta laimėjo komunistams 
ti. Lietuvos Socialdemo- įsigalėjus, o visu kitų gy

venimo lygis krenta žemyn.
mo veiksnių konferencijos u^?leny dar IHlb metais (Vengrijoj yra 9 milionai

Ūmumus. t plačiu memorandumu, ku- gyventojų.) Tačiau, jei ši-
Svarbu išsiaiškinti in-"ame bu'° y^zdžvai nusa- tie penk- iš šimto gyvena 

įkvtas Sovietu Lietuvoj ięjek geresnėse patalpose,

Ko Sidzikauskas 
Išvyko Europon?

Šiomis dienomis Europon 
išvyko Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas V. Si
dzikauskas. Jo uždaviniai 
tenai yra šie:

Bendrai su esančiais te
nai musų veiksniais apsvar
styti ir įvertinti tarptautinę 
padėtį, ir į tą padėtį atsižiū
rint nustatyi politinei musų 
veiklai gaires.

IRANO DANGUS 
APSINIAUKĘS

Taip pat pravartu lesiais

—jos bu- 
“Darbe”— 

kad pabaltiečiai socialde
mokratai buvę jau tuomet 
į Socialistų Internacionalą 
priimti. Tikrumoj yra pri
imti tik šių metu kongrese 
ir tomis pačiomis sąlygo
mis, kaip ir satelitinių kraš
tų socialdemokratai.

J. Kaminskas.

NAUJI PONAI
Prieš karą Vengrijoj ne

truko ponų ir skurdo. Tą 
patį matome ir šiandien, 
kai ten viešpatauja komu
nistai. Tik tie ponai yra 
kiti: senieji išnyko, atsira-

tinti vadinamųjų laisvini- P^tų Partijos delegatui a 
• i • , ____ a. ,‘uzsienv riar 1946 metais

Iranas skęsta varge. Ypač 
sunkus jo gyvenimas pasi
darė dabar, kai jis išvarė 
anglus iš naftos įmonių, jas 
nusavindamas ir negalėda
mas pats jų tinkamai nau
doti.

Iki šiol su Anglija tebesi
ginčijama. Ministerių pir- 

; mininkas Mossadegh veda 
griežtą nacionalistišką poli
tiką. šachas (karalius) 
norėtų švelnesnės politikos 
su anglais ir bendrai Vaka
rais, bet jis nepajėgia pa 
veikti Mossadeghą. Šituo 
;ach o ir Mossadegho nesu- 

Itikimu stengiasi pasinaudo: 
ti komunistai. Jie gavo įsa 
kymą iš Maskvos palaikyti 
Mossadeghą ir jo “tautin 
frontą.” Maskva, mat, sam 
protauja taip: Masadegh 
savo diktatorišku elgesiu Iš
ardys visas politines organi 
zacijas, kurios šiandien yra 
iam priešingos. Jo “tauti 
nis frontas” nėra nusistovė 

'jusi partija, bet tik Moesa 
jdegho pasekėjai. O jis se 
Inas ir ligonis, taipgi ilgai 
negyvens. Jam mirus, ko 
mu nistai mano, ateis jų die 
nos. o tuo tarpu reikia stip
rinti savo jėgas. Sakoma 
kad jų šalininkų yra apie 
milioną. Kadangi partija 
yra uždrausta, tai darbas 
dirbamas pogrindyje. Jam 
sumaniai vadovauja Dr. 
Keshanarz, gabus organi 
zatorius, geras kalbėtojas 
Pinigų jiems parūpina So
vietų atstovybė, todėl jie 
gali ir savo spaudą palaiky 
t i ir savo narius bedarbius 
šelpti ir tt.

Jei ne prieš porą metų 
i kultoji Darbo Partija, tai 
komunistai neturėtų varžo
vų pramonės darbininkų 
tarpe. Darbo Partija jun
gia tuos darbininkus, kūne 
yra priešingi Maskvos kiši-

ormacmes veiklos sustipri x , . _ . .
nimo ir suderinimo klausi- - v®stas re^ima5>’ kieipesi i 
mus britų Darbo Partijos vado-

Reikia taipgi pasitarti'?’1* »’ kitas vakarų so- 
ie Pasaulio Lietuviu Ben- 7allst,nes partijas, prasy-

druomenę ir lietuvių šalpos P“'™*1 ,L,etu™s 'V
reikalai* 1 laisvinimo reikalui. Ne tik’ €

geresnese
tai ir jie neteko 
veikti, galvoti ir

Gerai gyvenančių ten esą 
tik 10,000 žmonių. Iš to 
skaičiaus pačią storąją smę- 
tonėlę sudaro vos keli šim-

iais vės

Išsiaiškinti Pabaltijo vai-abej'n«ai bu'° atliepta i tai pačių aukštųjų ponu, 
stybių tarpusavinio bendra-!^ memorandumą, bet kelis jęUrjems nieko netrūksta, 
darbiavimo ir bendradar-me^.us abejingai buvo trak-jje važinėjasi geriausiais 
ravimo apimtį, budus ir jojamas pabaltiečių sočiai --automobiliais, turi ištaigin- 
veiksnius Europoje; taip demokratų priėmimo į In-jgiaushis butus, atskiras 
pat nušviesti musų pozici- ternacionalą klausimas,ne- krautuves, kuriose gali visa 
jas santykiuose su gudais, z,unn? to’kad kltl Ln?J°s ko gauti; vasarą jie gyve- 
ukrainiečiais, lenkais ir iš Jal ’aj’ tuiėję Intemaciona-na gražiausiose poilsio vie
šių santykių kylančių klau-', , vietą, kiekviena pioga tose, kelia didelius poky- 
snnų sprendimo galimumus.

Išsiaiškinti pavergtųjų Eu
ropos tautų padėtį Europos 
Taryboje ir Europos Sąju-

Pagaliau reikia išsiaiš
kinti kokiais budais mes ga
lime geriausia padėti Kers- 
eno rezoliucijos tikslams 

įgyvendinti.
Tai tie uždaviniai, kū

nais Lietuvos Laisvės Ko
miteto pirmininkas iškelia
vo Europon.

Badauja ir Bulgarija
Visur už geležinės už

dangos trūksta maisto. Ne 
kitokia padėtis yra ir Bul
garijoj. Ji turi 54 prievar
tos darbų stovyklas, bet 
duonos jai trūksta. Mat, ii 
ten ūkininkai suvaryti į kol
chozus, dar greičiau negu 
Maskva norėjo. Ji buvo nu
stačiusi tą padalyti iki šių

darė nuoširdžių pastangų liu5 ir tt Tai komuni?tu
padėti pabaltiečiams.

Paskutinį kaitą pabaltie
čių priėmimo klausimas bu
vo iškeltas pernai antram 
Internacionalo kongrese Mi
lane. Klausimą svarstant 
Internacionalo Taryboje, 
prieš teigiamą jo sprendi
mą pasisakė britų Darbo 
Partijos atstovai, tuo nu 
lemdami patį klausimą—

viršūnes.
Antroj eilėj via kiek že

mesni komunistų pareigū
nai, valdininkai, Įmonių ve
dėjai, artistai. Jie gauna 
geresnes algas, turi geres
nius butus, bet dirba daug 
ir nėra tikri dėl savo atei
ties.

Mažas skaičius darbinin
kų spartuolių uždirba kiek

jis buvo atidėtas. Dėl dar- 
biečių pasisakymo motyvų kai maitinasi duona ir dar- 
Taryboje LSDP delegatura žovėmis; tik retkarčiais 
rado reikalo įsikišti. Bene

daugiau: visi kiti darbinin-

tas pareiškimas, į kurį Dar
bo Partijos vadovybė atsa
kė pasiaiškinimu, prisidėjo 
prie to, kad Darbo Partija 
nutarė iš naujo peržiūrėti 
savo nusistatymą pabaltie
čių socialdemokratų priė
mimo klausimu ir pagaliau 
nusistatė už priėmimą.

Tas darbiečių nusistaty
mas, atrodo, nulėmė klausi
mo sprendimą šių metų

metų, bet vietos komunistai kongrese. Sprendimas juo 
pasistengė ūkininkus paver-Jlabiau budingas, kad 
sti kumečiais net 3 metais jas” Sovietų politikos 
anksčiau. Ir kas tuo pa- sas, Stalinui mirus, vėl bu-

“nau- vaiko
kur-

gauna mėsos.
Vidutinis darbininkas už

dirba per mėnesį apie 800 
florinų. Iš tos sumos iki 
15' f jis išleidžia įvairiems 
mokesčiams, privalomai 
brukamiems komunistų laik
raščiams, valstybinei pa
skolai ir tt. Tinkamai ap
sivilkti ir apsiauti darbinin
kas negali, nes vien batai 
kainuoja nuo 310 iki 520 
florinų. Paprasti mėlyni 
marškiniai 200 florinų;

siutukas 500-700 flo
rinu.

Tokį rojų atnešė komu-
siekta? Turima badas. [vo pradėjęs žadinti kai ku- nistai Vengrijos 

Bulgarijoje darbininkasf riuose Vakarų socialistuose tojgi nestebėtina
žmonėms, 

kad irSo-jjjp 
ir, —

kad su 
susitarti

per dieną uždirba 8-10 le
vų, O UŽ duonOS svarą jisj viviai^ polium ou^iusivi iii 
gauna mokėti IV, Ievos;, sugyventi. Įvykiai Rytų*
kol uždirba mėsos svarą, jis 
prakaituoja ištisą dieną, gi 
batams reik jau ištisą mė
nesį dirbti. Amerikos dar
bininkas tiktai 8 valandas 
padirbęs * gali gerus batus 
nusipirkti.

senas svajones, 
vietais galima

bruzd;
Amerikos indėnu dainos. 

Vokietijoj ir satelituose Be. ak°mpanijuojant bebrams. 5:uo
ne bus atsigaunančias sva 
jones ir vėl parovę. Socia-

įmetu vra 
i j Kongreso

perrekorduojj.mos 
specialiai palamin

tas didžiąsias plokšteles. I’ir- 
...... . mosios plokštelės buvo įdainuo-

pabaltieciai tos 1911 ir 1920 metais. Kai 
t e g a 1 i j kurios šių dainų jau nebėra 

nuoširdžiai pasidžiaugti nebaugiau dainuojamos.

listų Internacionalo kongre-1 
so nutarimu 
socialdemokratai
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Šitaip Atstatoma Lietuva
Dirba ir Stato Atbulomis 

Rankomis

Apie tai sužinome iš pa
čių Kauno darbininkų atvi
ro laiško, išspausdinto ko
munistų laikraštyje. Jie 
kreipiasi į statybos ministe- 
rį Liubimcevą, aiškų rusą 
atėjūną, pranešdami, kad 
vienoje statyboje iki sutarto 
laiko turėjo būti pristatyta 
1,600,000 plytų, o pristaty
ta tik pusė: čerpių turėjo 
būti pristatyta 23,000, o ne
gauta nė vienos.

Neturėdami medžiagos, 
statybos darbininkai stovi 
be darbo. Taip esą ne tik 
toj vienoj statyboj. Balan
džio mėnesi jie net 10 die
nų negalėję dirbti dėl me
džiagos trukumo.

Darnai trukdomi ir dėl 
kitų priežasčių—pristatoma 
netinkama medžiaga. Pa
vyzdžiui, pristatomos ply
tos nepakankamai išdegin
tos, su labai dideliu kalkių 
priemaišų. Iš tokių plytų 
pastatytas trobesis, aišku, J
negali būti patvarus. Ką 
tik pastatytas “Pergalės” 
turbinų fabrikas baigia 
gi iuti.

Tokias plytas ir

Kaip Keliamas Žemės Ūkis

Agronomas K. Palaima 
Vilniaus rusiškame laikraš
tyje aprašė Švenčionių ra 
jono Žemaitės vardo kolų 
kį. Iš to aprašymo sužino
me įdomių dalykų. Jis ra
šo, kad ūkis tun viso 2,835 
hektarus žemės, 217 galvi
jų, 230 kiaulių, 170 arklių, 
95 avis ir 950 paukščių. 
Kas pažįsta prieškarinį Lie
tuvos žemės ūkį, tas tuo 
pasakys, kad minėtasis 
“kolūkis” arklių neturi nė 
pusės to, ką tokio ploto ne
priklausomos Lietuvos ūkis 
turėjo; galvijų jis teturi 
apie du trečdalius, kiaulių 
nė trečdalio. Tai tau ir 
milžiniški žemės ūkio lai 
mėjimai, kuriuos komunis 
tai skelbia ant kiekvieno 
kampo.

O kokie derliaus “laimė
jimai”? šių metų plane 
numatoma gauti iš hektaro: 

14 centnerių, kviečių 
15. O laisvoj 

Lietuvoj vidutinis derlius 
buvo toks: rugių iš vieno 
hektaro 24 centneriai, kvie 
čių 24.8, miežių 24.2.

1512, miežių

čerpes (dokaukas) išleidžia 
Ro-

J Taigi nepriklausomoj 
Lietuvoj, kur nebuvo jokių

~ , j.., _ .“kolchozu,” derlius buvoGclęaudiskio Plungės, Ro-' ; didesnis 
kų ir kitos plytines. Pavyz-Į 0 kokie uždal.biai? Mi.

“kol- 
mini

vieną seimą, kurios 3 dar
bingi nariai per metus išdir

„ Y'-T' O kokie uždarbiai?dznu Pabaigų plytinę! neta> agronomas t0
pristatė 2 vagonu čerpių >s uki,y pil1nininkas> 
k,mi, bUvo netinka- - - -kurių 85 
mų.

Netinkami yra ir Palemo
no ir Kuršėnų plytinių ga
minami vamzdžiai dirvoms; 
nusausinti. ’

PENKI SUDEGĖ, TRYS IŠLIKO

čia matosi worcet>terietis t'hester Thoren su dviem vai
kais po gaisro, kuris sunaikino ju namą. Ugny žuvo mo
tina ir keturi kiti vaikai.

Angliakasiu Rūpesčiai
Prieš 50 metų Amerikoje įėjo atnaujinti darbo sutar 

90' < viso krašto energijos tį su darbdaviais, 
buvo gaminama anglimis? Dabartiniu metu anglia 
Pereitais metais anglis bu? kasiai uždirbo 32.48 per va 
vo nuvainikuota ir tik 34% landą (kietųjų anglių kasė 
energijos bebuvo gamina-'jai gauna $2.45 per valan 
ma kūrinant anglį. Į pirmą'dą), bet jie dilba tik po 2 
vietą dabar išsimušė alie-*ar 3 dienas savaitėje
jus, kuris duoda Kiaštui- Vidutiniai vienas anglia 
daugiau Kaip 39% energi-jkas dabar die
jos, o natūralines dujos

bo 1,300 darbo dienų ir ga
vo 240 pūdų javų; tai bus 
maždaug 8,500 svarų. Pa
skaitykite juos kvietinių

IS LIETUVOS
Kaip Jie Tardo Žmones

Apie tardymo budus So
vietų Sąjungoje jau yra 
inygos prirašytos. Naujo 
ką nors pasakyti gal ir sun 
<u, bet ir šį kartą rašome 
ik tam, kad priminus, jog 

Sovietuose niekas ncpage- 
ėjo.

Štai 1951 metais iš Lietu
vos grįžęs vokietis pasako 
ja, kad karo metu jis buvęs 
patekęs į nelaisvę ir laiko
mas netoli Daugpilio. Iš 
ten jis pabėgęs. Jį sugavę. 
Jis nutaręs neprisipažinti 
esąs belaisvis. Jis pasisakė 
esąs vokietis geležinkelietis 
ir einąs į Vokietiją, žinoma, 
jam nenorėjo tikėti ir pra
dėjo “mėginti” jo stiprumą. 
Visų pirma jį įkišo į stovė
jimo kamerą. Joje tebuvo 
galima tik stovėti, nei susi 
lenkti nei atsisėsti nebuvo 
vietos. Iš šonų, pradedant 
kojomis, buvę įrengti į vir
šų smailėjantieji

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygutė. 
Kaina ............................................. 50c
DĖL LAISVOS LIETUVOS

LSDP Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..25c
TIKRA TEISYBĖ APIE
SOVIETŲ RUSUĄ

komunistų diktatūra faktų 
Visi nori žinoti apie Rusi

ja. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar 
yra demokratija, kokie darbininkų 
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų 
pragyventi? Dabar rusai sako kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko
kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.

Arba
šviesoje. 

Visi

Žvalgybininkas Kultūros 
Ministeris

Šį pavasarį Lietuvoje pa- 
cemento* naikintos net astuonios mi 

stulpai, todėl stovėti reikė- nisterijos; 12 savarankiškų 
ję kojas suglaudus ir nebu
vę galima jų pajudinti.

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMŲ?

labai įdomų* senovės filosofų da- 
leidimai ap>e’ žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Ma
kalas. arba Kaip Atsirado k alkos.“ 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiriomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina..................... .. 20a

VISUOTINAS TVANAS- — *
Ar galėjo būti toks tvanas, kad 

apsemtų visą žemės ratulį? Iš na 
ėmėsi tiek vandens? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
lėjo surankioti viso pasaulio gyvu
lius, vabzdžius ir paukščius? Kana 
šitie klausimai rupi, teperskaito 
knygelę "Ar Buvo Visuotinas Tva
nas?” Kaina .............................. 25c

KURGI VISA TAĮ NYKSTA?*
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmonės kuria per amžius? 3} intri
guojantį politiškai-ekonomišką klau
simą aiškina garsusis Vokietijos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina ..............-v........... j lOe

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika

las persta to nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. Ii 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c

24 valandas čia palaiky
tas ir neprisipažinęs, jis bu
vęs įvestas į tokią pat siau
rą kamerą, kurioje iki ke 
lių buvę vandens. Jis bu
vęs toks šaltas, kad kojos 
sustingusios ir jis jautęs di-

centnnių Įstaigų įjungta į!AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
tą ar kitą ministeriją. Kui-'KRISTAUS VIETININKAS?

Valadka. Kny m
Romos Kataliką 

ir faktąift pa- 
j rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
! tininkas. 224 pusi. Kaina__ _ SIJA

I KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini-

turos ministerių paskirtas parašė kun. m. 

senas žvalgybininkas enka-! J^^JįįŠtą1 
vedistas A. A. Guzevičius.
Veterinarijos Akademijos 

Direktorius

Jonas Čygas, buvęs prieš
dunda 22 su nuse septynis su trečdaliu to-sustingusios ir jis jautęs ui- ka|a siauli vž!jau Kaun0 , Kodėl? Kokį..

(6aza.) duoda - u pu-enų mlnkštųj,j anglių, „ prieš.ąei, skausmą. Negalėję ir,Maįst0 gyvulių gydytojas,’8£uŽTimS
P - U-uru iic mužrltmor>ia in ivpikti hlldPIlJti vėl , , .for-in-ji-i I Pr’ėjo krikščionybės gadynę? VisusS \eiennan- tuos klausimus galėsi atsakyti

nuošimčių energijos, 
vanduo gamina apie 
energijos.

Ne tik imant nuošimčiais, mag 
bet ir absoliutiniais skai

4'
*■ ~ C? *. ” *--- | *• v AVA <1 Lt J 4^ V V vii a V

karą jis iškasdavo maždaug,čia jo įveikti, budeliai vėlsdaĮ)al. paskirta
nn įvonL-ioc tnnoe Pel'iįgl’Udę ’’ ’ vipnilfp I • , ,po penkias 
tiumpą laika

įas tonas. Per.Įgrūdę jį į siauią vienutę, • g akademijos direktorium? 
liką darbo našu-[įrengtą taip, kad negalėtų! .... _ j
žymiai pakilo pa- nė rankų pakelti, su mažu Berija ir Lietuvos Žmonės

išpiovimu ties akimis. Ta
. --e,-.- r________  me išpiovime degusi be per-

į an,11.^ .v*et3- metais mas atsiliko nuo darbo na- traukos stipri elektros švie-

i skaitęs šią knygą. Tai didelio 
mato, 271 puslapio knyga. .. 21.00

gerintos technikos dėka.čiais, anglis yra nustumta įėja> anglilj pareikalavi.

minkštųjų anglių kasyklose gumo 
dirbo 704,793 darbininkai,’" p-yį-jK. 
o dabar dirba tik 296,000

Iš-

Vilniuje 1951-52 metais;miltų kaina, tai sužinosite,[darbininkų. Kietųjų anglių
turėję būti pastatyta 21,000’kad tie 3 darbininkai per 
ketvirtainių metrų gyvena-;metus gavo javų apytikriai 
mo ploto, o pastatyta tik į už 900 rublių. Kiek jie dar

• j14,000. Įgavo daržovių ir pinigais,
įvairios ministerijos už-, nepasakoma; bet jei jau 

planuoja statyti savo bend-lpirmon vieton nurodoma 
radarbiams gyvenamų na-'uždarbis javais, tai, matyti, 
mų, ket retai kuri testato, i šitą pajamų uždarbio dalį
Štai, nei svaikatos, nei susi- laiko svarbiausia. Jei ten 
siekimo ministerijos, nei to-1, butų atsižvelgiama į žmo- 
kie dideli fabrikai, kaipigų, tai ir tas uždarbis galė- 
“Pergalės” ir daug kitų po!tų būti didesnis; bet ten 
karo dar nieko nestatė. [pirma daro visokius atskai- 

.į tymus ir tik kas lieka, tas 
Namų remontai daromu tenka darbininkui. Pats 

retai, bet ir tie kaip su ko-jpajajma saĮ<o ^a(] vjsj at 
jomis. Taiso, pavyzdžiui, skaitymai iš esmės išspau- 
seną vandentiekį, s€nY5jdžiami iš kolchozininkų są- 
vamzdžius išima, o naujU%kaitos
neideda. Vanduo eina vi

sa, kuri spinginusi akis. 
buvęs joje 48 valandas, jis 
išėjęs pusiau apakęs. Dar 

už darbo valandą. Bet* ir dabar jis neatgaunąs nor- 
i , . . , . l<lėl nepilno darbo laiko'malaus regėjimo. 

b° daibinin ai, o,angiįakasiu gyvenimas nėra is /.;a nerkėle i Utena
dabar dilba tik oZ,7w. hJLoc ‘1^1;^.,-;.,; t,„J 1 ca peiKel,ę 1. r , Angliakasiai tun ten tardę 14 naktų. Visa

Anglių gamyba mažėja, jčgjkovoję neblogą aprūpi
mi inkštųjų anglių 1947 me-njma senatvėje, bet jų “lab- 
tais buvo iškasta 630,000,-^ daros fondas,” dėl mažė- 
000 tonų* o 1952 metais tik jan^jos anglių gamybos,
465,000,000 tonų. Šiais me- gyvena iš ranku į bumą, be 
tais anglių kasama dar ma-!j‘kiu atsarOT. ‘ 
žiau negu pernai. Kietųjų fondį . kasykĮų 
anglių pernai iškasta 39,-imoka pO 4ųc nuo tonos 
974,000 tonų, o kadaise jų minkštųjų ir po 50c nuo to- 
buvo iškasama arti 10O mi- nos kįetujii anglių. To fon- 
lionė tonų (1917 metais). do pajamos priklauso nuo 
Šiais metais kietųjų angliųįangjjų gamybos didumo.

darbo našumas, 
pakilo ir angliakasių uždar-

somis sienomis, pasėkos Taip naujieji okupantai
medinės dalys pūva. Sto- atstato Lietuvą. Tie jų dai
gai kiauri, bet jų niekas ne- bai tokie pat kaip Vinco
taiso.

Komunistų laikraštis 
ko, kad visokių įsi 
aukšto esą pakankamai, bet 
nesą tinkamos priežiūros, 
kad įsakymai butų vykdo
mi.

Taip, ten plepama daug, 
bet dirbama kojomis, ne 
rankomis.

Kudirkos laikais. Jis juos 
sa- gražiai aprašė ^‘Lietuvos 

mu iš Tilto Atsiminimuose.”
—R. M.

Pakalbinkim draugus 

pažįstamus užsisakyti “Ke 

leivj”. Kaina metams $4-

ir

kasvklose 1923 metais dir- ,0iai

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
Netenka abejoti, kad Lie- VASTIJŲ PILIEČIU?

tu voje žmonės, sužinoję Išaiškinimas pilietybės statymų su
□ nio Roriine likimą ansi- reikalingais klausiniais ir atsaky- apie eeilJOS llKimą, apsl majs lietuvių ir anglų kalbose.

25cdžiaugė ir patys sau šnibž- Kaina 
dėjo: “Vienu budeliu ma-JUOZAS STALINAS
Žiau, bet kada galo sulauks Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 
, m -• i - pasidarė Rusijos diktatorium. Kaipkiti. 1 aČiaU ten žmogus jįs įgijo valdžią ir pašalino savo bu

kom isa- vusius Labai įdomi knyga.
v Kaina............................ . ................. 26cnėra laisvas; ten jį 

rai gainioja, kaip 
galvijus.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

.Tei tamstoms reikia—

<► BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ

o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
-o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Eaėt Broadway, South Boston 27, Ma**.

piemuo R0DEL AS NEJUDU 

J DIEVĄ?
laisvamanis čia pasako, kodėl JM

__ .. negali tikėti. Pilna argumentų, ko-vieno susiciaudėjimo ren- rių nesumus joks jėzuitas.......... 2UC
giami mitingai, skelbiami LiETUVIŲ KALBOS 
protestai, pagyrimai, prita- GRAMATIKA
rimai ar pasmerkimai. Ne pritaikyta Amerikos lietuviams.
kitaip buvo ir Berijai prie- j^S^iško
jus liepto gala. Pasak ko- O senimas irgi dažnai non paritint

□ itiocjvv • z. i • 1 t - a savo raštišką lietuvių kalbos žinoji-npnktnii ■ munistų laikl“aSCių, LietUVO- Aitą gramatika yra tinkama vi- 
ptriMOJi fl-jurrvhZ mitino,1 siems, kas nori gerai lietuvių kal-je jvyKo aaugyrte mitingų bą iimokti. Didelė knyga. i4< p®l

—kolchozų, miestų darbi- Kaina tik ........... .. »i-oo
ninku, inteligentų ir tt., ku-
riuose buvo smerkiamas be- .....
rija ir pasižadama eiti kar- . , . . ...J 1 . paraše L. B’.umas. lrumpas ,r aia-
tu SU partija ir vyriausybe, kus socializmo aiškinimas.......... 26c.

T . A , , A, J SOCIALIZMAS IR RELIGIJALietuvos Mokslu Akade- ,Ijjhai įdomi knygute Situc svarbiu

Ten, atsiprašant, dėl kiek-tai jis, sako, galėjęs išlaiky
ti tik deltų, kad buvęs la
bai stipins.

Žemė Nesuarta
} labdaros Vilniaus komunistų laik- 
savininkai i-agtis rašo, kad balandžio 

20 dieną Klaipėdos krašte 
tebuvo suarta vos 
žemės dalis.

Daug visur plepama apie 
traktorius kolchozuose, bet 
kas iš to, jei jie atėjus ari
mo metui yra neatremon- 
tuoti, o jei ir remontuoja
ma, tai vėl savotiškai. Ne

kasama daug mažiau negu 
pernai.

Seniau daug anglių var
todavo gelžkeliai, bet da
bar ir jie persimetė į kito
kį kurą. Seniau gelžkeliai 
suvartodavo 132,000,900 to
nų anglių, o pernai jau tik 
38,000.000 tonų, gi šiais 
metais besuvartos tik 32,- 
000,000 tonų. Dieseliniai
toliomoly™ vartoja “žalią bcnt ,juo neteko sa.;komunistai.
aliejų, o anglis lieka ze- ,,zx rsu___

Angliakasiai atnaujinda
mi darbo sutartį gali nuro- 
dyti, kad šiais metais auto- 
mobilių, plieno ir kitų pra-
monės šakų darbininkai jau retas atsitikimas, kad re-
gavo uždarbių pakėlimą?monto reikalingu traktorių'.Matulis kalbėjęs Lietuvos
Pragyvenimo iškaščiai ky- atvažiuoja į traktorių stotį, 
la, todėl ir mainieriai ture- bet pataisytas traktorius šu
tų gauti uždarbių pakėlimą? stoja pakely į kolchozą ir

mijos pirmininkas prof. klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek-
vienas katalikas ir socialistas. Pa
raše E. Vandervelde, verte Vsrdu- 
nss.komunistų partijos centro Kaina ........ ............... įoe

komiteto posėdyje, kad Be- žemaitės RAŠTAI 
rija griovęs Sovietų vyriau- Ar žinote, kad lemaitė buvo ri«- Lietuvoje, ra žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 

. , • • • žinote, kad j; buvo paprasta ksi-piudęs lietuvius su rusais ir mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
.. . eyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip

tūkstančiai ir milionai kitu moterų. 
O paskui ji ėmė' apysakas rašyti. 0 ar Čia senai buvo mi- jo* apysakos yra tikras >ryveniinas, 

... kurj tūkstančiai žmonių gyvena, bettmgUOJHma ir saukiama žemaite pastebėjo daug dalykų, ku-
“vulio” 117 Roiiia’ Bet ten riu kiti *r ifaziai juos. . . , ' ollO UZ OCIlja. r>ei Lt aprašė. Žemaitė yra dau? rastų pa-

kunų dvaras. Žemes retor-įfog įprasta. Vargšai tie, rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje, “ke- 
-I . ieivis” parduoda jos raštus parašy-

kurie priversti ten gyventi

Bet prieš visus mainierius’“nė siudy nė tuiy”—nebe- Sybės pagrindu.'
stovi faktas, kad anglis, pajuda. Taip sako paty

meje.
Daugiausiai anglių varto

ja plieno pramonė ir elek
tros gamyklos. Plieno pra
monė pernai suvartojo 104,- 
000,000 tonų. o elektros 
gamyklos suvartojo 103,- 
090,000 tonų.

Seniau žmonės namus šil
dydavo kietomis anglimis, 
o dabar vis daugiau prade
da vartoti aliejų. įvairios 
pramonės šakos vis labiau 
persimeta į kūrenimu alie
jumi ar natūralinėmis (že
mės) dujomis.

Taip atrodo “anglių rin
ka” gerbūvio laiku, kada 
visos pramonės šakos dirba 
išsijuosusios. O kas bus, 
jei ateitų dejMesija? Jei 
automobilių, plieno, elek
tros gamyba sumažėtų, tai 
anglims ateitų dar liūdnes
nės dienos. 1

Tose sąlygose angliaka-

vo pirmaujančios vietos 
krašto energijos gamyboje j 
ir artimiausiu laiku anglims; 
maža tėra vilties atgauti' 
prarastą vietą šalies ūkio 
gyvenime.

M—rys.

Džiaugiasi Kaip Geležėlę 
Radę

Netoli Šiaulių buvo Gin-

Butu Nuomos Kontrolė 
Panaikinta

Nuo rugpiučio 1 d. nusto 
jo veikusi butų nuomos 
kontrolė, kuri buvo įvesta 
1942 metais ir apėmė apie 
16 milionų vienetų. Pen
kios valstijos išleido įstaty
mus, kuric leidžia atski
riems miestams nutarti kon
trolę pratęsti. Tai N e u* 
York. Massachusetts, Kan
sas, Nevv Jersey, Connecti
cut. Spėjama, kad dabar 
beliks apie 5 milionai kon
troliuojamų butų keliolikoj 
didmiesčių ir apie 1,500 ki-

sių unija rugpiučio 1 d. tu- tų vietovių.

ma jį apkarpė, bet, kaip pa
vyzdingas ūkis, jis paliko 
didesnis negu kiti dvarų 
centrai. Visą laiką jo kar
vių pieningumas buvo ge
rokai didesnis negu bend
ras Lietuvos karvių pienin
gumas.

O kokia būklė dabar yra, 
kada tas ūkis tapo tarybi
nis? Dabar ten iš karvės 
per metus primelžia vos 1,- 
600 kilogramų pieno. Tai 
sužinoję, džiaugėsi visi So
vietų laikraščiai. D iš tik
rųjų reikėtų liūdėti, nes tai 
rodo. kad dabar tame pa
vyzdingame ūkyje karvės 
beduoda pieno tik truputį 
daugiau kaip pusę to. kiek 
jos davė prieš karą. Maty
ti, jos nemėgsta tarybinių 
melžėjų.

ieivis 
tus Amerikoje

PRAŠOM
SU

NEVĖLUOTI
SKELBIMAIS

“Keleiviui” prisiunčiama 
skelbimu apie piknikus ir ki
tokias pramogas paskutinę 
dieną. būtent pirmadienį, 
kuomet laikraštis eina jau 
spaudon. todėl tokiu prane- 

I Šimu mes negalim Įdėti.
Prašome visus pranešimus 

siusti iš anksto, taip kad jie 
galėlu mus pasiekti ne vėliau 
kaip penkiadienio rylas prieš 
sekančią laidą.

Administracija.

kaiia ji čia lankėsi 
laikę pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raš'uose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai paziria mu
sų Kyvenimu būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipci paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias Že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Balotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 

I ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kairia .................................. 60c

DELKO REIKIA ŽMOGUI
GERT IR VALGYT?

i
1 Valgyt ir gert reikia dėl to, kaa 
noris’, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi? Del ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus. druskos įr kitu panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalu? Ai-

Į tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygute.-. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ...................................... 15c

“Keleivyje” naudinga ym 
daryti visokius biznio skel

SO( IALIZMO TEORIJA
į Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

i, .. v. .. 1 draugijos formos, ir kodėl tarės bo-
bisuis ir paj ieško j imu* I U pakvLUa kapitalizmai. Kaina 25c
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.ARIZONOS R-A! AUS ADOMAS

Dirbtinis Apvaisinimas
Dažnai pasitaiko, kad po-itu. Vyras negali reikšti jo-

Įeiiia į universitetą siuaijuo- ŠATRIJOS RAGANA: 
[ti sulaukę GO metų. Jie 
mums atrodo nepaprasti, 
bet tikrumoje jie yra visai 
paprasti žmonės. Jie ski
riasi tuo, kad jų protas, jų (Pabaiga)
norai ir siekimai nepasens-j —Su gražumu, 

prikiš 2

1 t 1 s
Klebono mintis be 

vaistininkui.

ra, norinti turėti vaikų, jų kiu 
nesulaukia. Tokiais atve
jais bažnyčia, kad ir labai 
sunkiai, bet duoda persky
rimų. Tačiau ką daryti, jei 
vyras ir žmona vienas kitą 
myli, nori kartu gyventi, 
bet neturėjimas vaikų ardo 
jų šeimyninę laimę?, Skir
tis jie nenori, nes viens ki
tą myli. Anksčiau iš tokios 
padėties kaip ir nebuvo iš
eities, bet dabar mokslas 
davė išeiti. Galima moterį 
dirbtinai apvaisinti kito vy
ro sėkla. Tuomet ir pora 
susilaukia vaiko, ir mote
riai nereikia laužyti ištiki
mybės.

Moteris paprastai nežino 
ir nemato to vyro, iš kurio 
gauna sėklą. Dirbtinį ap
vaisinimą atlieka daktaras, 
ir sėklos davėjas taip pat 
nežino ir nemato moters, 
kuriai davė sėklą.

sąlyginiu reikalavimų. 
Jei žmona viena be vyro 
žinios padavė prašymą ją! 
dirbtinai apvaisinti, tai tas} 
duoda vyrui pagrindą iškel 
ti skyrybų bylą.

Vaikai, gimę iš dirbtinio 
apvaisinimo, turi tokias pat 
teises kaip ir natūraliu ke
liu gimusieji.

“Donoro” (vyro, 
duoda sėklą, vaidas 
nežinomas tėvams, o 
norui” nežinomi tėvai,
noras” negali statyti jiems 
jokių reikalavimų. Gydyto
jas savo parašu turi paliu
dyti, kad “donoras” nėra 

busimai motinai. 
Taip pat gydytojas turi pa
liudyti, kad pora, kuri no
ri dirbtinio apvaisinimo, 
proto, sveikatos ir turto at- 
žvilgsniu yra tinkama buti 
tėvais.

Biologijos mokslui tobu
lėjant, vis didesni reikala-

Arizonos kainuose šiomis dienomis valdžia susekė tvirtai 
įsikūrusį poligamijos garbintoju kultą. Kiekviena jų gru
pė turi seniūną, kuris gyvena kaip senovės turkų sultonas, 
čia yra parodytas Short t'reek miesčiuko seniūnas su dviem 
sunais. Jis tarėjo šešias pačias ir su visomis kartu gyve
no. Kadangi įstatj mas daugpatystę draudžia, tai jis buvo 
areštuotas. Sakoma, kad Arizonos kalnuose yra ir dau
giau tokiu šeimynų.

Kaip Užlaikyti

Dir b t i n i ų apvaisinimų . . .
daug pasitaiko Anglijoje, vimai statomi donorui,
Norvegijoje ir kituose kui 
turinguose kraštuose. Ka
dangi jų skaičius, atrodo, 
didės, tai kyla klausimas 
kokia yra teisinė padėtis 
vaikų, gimusių iš dirbtinio 
apvaisinimo. Ar jie yra le
galus, jeigu aiškiai žinoma, 
kad žmonos vyras nėra vai
ko tėvas? Be to, pasitaiko, 
kad mergina, kuri neišteka, 
bet nori turėti kūdikį, krei 
piasi į daktarą dirbtinio ap
vaisinimo. Kaip žiūrėti į 
jos kūdikį, ar kaip į “nele
galų,” “nuodėmingą,” ar 
pripažinti jam visas lega
laus kūdikio teises?

Norvegija pasiryžo pir
moji tą klausimą teisiškai 
išspręsti, ir parlamentas su
darė komisiją iš trijų asme
nų, į kurią įeina vysku
pas, gydytojas, psichologi
jos profesorė moteris ir vie
nas teisingumo ministerijos 
atstovas.

Iki šiol komitetas daugu
ma balsų priėmė šiuos dės 
nius dėl dirbtinio apvaisini
mo:

Abu tėvai, kurie nuspren 
dė pasinaudoti dirbtiniu 
apvaisinimu, turi buti ne 
jaunesni kaip 25 metų 
Prašymas vykdyti apvaisi 
nimą turi buti paduotas raš- logiką.

jei jis nėra busimos moti
nos vyras. Jo kraujo rūšis 
atidžiai tiriama, žiūrima, ar 
“donoras” nesirgo ir neser
ga kokia lytine liga. pagrin
diniai ištiriama, ar jis netu
ri kokių paveldėtų ligų ir 
taip pat žiūrima, ar jis ne 
turi kokių dvasinių ypaty-
bių, kurios 
dėtos. 

Dirbtinas

gali buti pavel-

ta, todėl jie pralenkia dau-'arsi, nei akėsi. 
gelį apkiautusių jaunuolių. Į sirpinto—juk ne 

Pasakysite, kad tai yra'kad to paisytume!, 
teoretiški išvedžiojimai, kad- —Aš gražumo nelabai ir 
daugumoje žmonės, sulau-' težiūriu. Taip tik pasakiau, 
kę senatvės, suvaikėja. Į*vadinas. Ačiū Dievui, neb

esu pienburnis.
—Na tai sakyk, kuri

blausiai patiko? Prie

tą argumentą minėtas dak
taras atsako, kad tie žmo
nės, kurie senatvėja suvai
kėja, tikrumoje niekad ne-Jrioe ketini kreipti savo 
buvo suaugę. Jų protas ir.afektus? 
jausmai visuomet buvo kaip* —Cia ir yra mįslė—kuri? 
paauglių, todėl jie senatvė- Visos vienodo gražumo, va
je pergyvena “antrą vaikys- dinas, visos vienodo augu
tę.” ‘ mo, visos lygiai šnekios, vi-

Taigi, jeigu nori išlikti sos turinčios vienodą kraitį 
jaunas, reikia gyventi atei- ir viskas. . . . Buk dabar 

ir pasi
žinočiau,

timi, nesitenkinti tuo ką tu-, gudrus, vadinas, 
daugiau ir, rink. Kad bentsiektiri, bet 

svarbiausia, 
gyvenimu ir jį mylėti.

Iki šiol niekas nesurado 
jaunystės eleksyro, bet dak-Nuskintas Gėles?\^ai filosofai ir

Gėlės labai puošia kam
barius, tik bėda, kad jos 
greitai vysta. Tačiau jei 
mokėsi nuskintas srėles už-

psicholo- 
bando duoti visokius 

•receptus,” kaip išlikti
inam.

apvaisinimas :pjautp 

r iau'j—

1 J"’“ UVRIt,
spėjo įsigyti priešų. Kata
likų bažnyčia dirbtinam ap
vaisinimui priešinas, bet lo
giškai galvojant, ji neturė
tų jo smerkti. Juk bažny
čia moko, kad vyro ir mo
ters santykiavimas yra nuo
dėmė. jei jis vykdomas dėl 
malonumo, o ne dėl vaikų 
gimdymo. Bet jei jis vyk-'ra 
domas ir dėl vaiku 
mo, bažnyčios akyse jis vis- gaut 
vien nuodėmė ir visi vaikai štory.”

nauja? rl ‘i 1 vb UaiV

brač, ned patiko 
O dėl per-J —Aš nea)>ejoju, vadinas, 

kriaušės, kad mudu ten puikiai lai
mėsime,—tarė jis sujudęs. 
—Tokia galybė to kraičio 
ir viskas! Aš nesu, vadi
nas, iškalbus, bet kai tams
ta, klebonai, imsi aiškinti, 
kad čia toks geras darbas, 
vadinas, kad cia toks kruvi- 
vinas reikalas, kad čia vis
kas, tai tikriausiai gerai pa
sipelnysime. Bet,1 man ro
dos, vadinas, kad nė aiš
kinti nereikia, juk jos pa
čios žino, nuolat čia gyven
damos. Juk iš tokio per
tekliaus duoti skalbinių 
vienai lovai, juk, vadinas, 
patys niekai. Lašas juroje

reikia domėtis vadinas, kuri ištekėjus busi h- viskas. Ar ne* tiesa, kle-

Romantiški Paukščiai

geriausia lietuvė. Dabar 
visos sakos mylinčios savo 
kraštą, visos čia visuomet 
sėdinčios, visoms čia ge
riausia. . . .

—Čia tai jau tikriausiai 
visos bus vienodos. Kiek
viena ištekėjusi taikinsis 
prie vyro, norėdama buti 
gera žmona.

—Tai buk dabar gudrus, 
vadinas, ir pasirink . . .

Vargšas vaistininkas bu
vo labai susirūpinęs

—Kad tu, brač, ir mul
kis ! Na, merginkis prie 
jauniausios, jei taip bijai to 
persirpimo.

—Hm. . . Kad, rodos, jos 
liežuvėlis, vadinas, kaip ir 
apysmailis. Aš to baisiai 
bijau.

—Tai drožk prie vyriau
sios. Ji rimčiausių metų, o 
juk kaip tik mėgsti rimtu
mą. Jos ir kraitis rimčiau
sias . . .

—Kad kraitis visoms bu
siąs lygus.

—Žinai ką? Romėnų bu
tą išmintingų žmonių. O 
jie juk sakė: Media via au- 
rea (vidurio kelias auksi
nis). Tad geriausia eik vi
duriniu keliu ir pirškis vi- 
dutiniajai. Matei, kaip ji 
meiliai vaišino ir ragino ir 
arbatą pilstė.

—Kad visos ragino ir 
vaišino. Arbatą, tiesa, vie 
na tepilstė, vadinas, bet ne-

bone?
—Aišku, kaip saulė, po

ne Petrai.
—Juk iš tokios gausybės 

be naudos stovinčių daiktų 
neduoti, vadinas, kokios 
šimtosios dalies nieko netu
rinčiam vargšui, tai jau, 
vadinas, nė krikščioniu ne
padoru bevadintis, ir vis
kas.

—Matvsim, matysim.•Z 7 *Z
Kaip dažnai, pone Petrai, 
mums nepadoru turėti tą 
vardą.

Kitą pavakarį klebonas 
ir vaistininkas antrą kartą 
žengė per Mineikų slenkstį. 
Kraičių vėdinimas jau buvo 
užbaigtas, ir panelės nebe
vedė svečių į sodą. Buvo 
be galo meilios ir vaišingos. 
Visos trys atsidėjusios klau
sė kalbos klebono ir vaisti
ninko, kurs šį kartą apgalė
jęs savo nešnekumą, sten
gės išrodyt! ligoninės rei
kalingumą ir naudą ir pa
reikšti vilties, kad panelės 
prisidės prie to darbo pa
gal savo išgales. Visos trys 
pritarė, pagyrė gražų su
manymą, nusistebėjo sve
čių pasišventimu ir prižadė
jo iš savo pusės padėti, kuo 
galėdamos.

—O ką, klebonai, ar ne
sakiau?—tarė be galo nu
džiugęs vaistininkas, grįž
tant jiedviem namo.—Gal
vą dedu, kad kiekviena, va-

Pengvinai yra paukščiai, 
kurie negali skristi. Jų

... . . , J^u_jsparnai apdengti oda ir ka-
Vienas psidioloCTos|bo nu,eisti nu0 čiu kai 

daktaras sako, kad jaunys- rankos j kojos wa 
te randasi ------- ------------4 .j

gai

ne
bet visai netoli uo- 

degos’if gerokai praskėstos, 
todėl pengvinai žeme vaik- 

žmogaus senatvės negali-’ščioja stati. Iš tolo juos la 
ma nustatyti pagal metus’bai lengva palaikyti žmo- 
arba pagal jo gimtadienių* nėm. Kai jiems ateina lai- 
skaičių, todėl kad žmogus kas poruotis, pengvinų pa- 
ivairiais laiko tarpais 6ens-j tinai peršasi panašiai kaip 
ta nevienodai. Be to, jo žmonės: patinėlis 
atskiri organai taip pat šen- krante gražų, blizgantį ak- 
sta nevienodai greitai. Pa-|menuką ir su didele pagar- 
yzdžiui, žmogus tarp 18 ir ba, gražiai nusilenkęs, pa- 

25 metų daug daugiau pa-* deda jį savo išrinktajai po 
sikeičia negu tarp 40 ir 50 kojom. Jeigu panelei jau- 
metų. Taigi, tarp 18 ir 25* nikis patinka, tai ji, grakš- 
metų jis daug greičiau pa-*čiai pasilenkusi, akmenuką 
sensta, negu sulaukęs 40 pakelia, ir sužiedotuvės 
metų. Kuo didesnis žmo-’skaitosi įvykusiom. Tačiau 
raus amžius, tuo jis lėčiau jei panelei jaunikis nepa-)

Pyti, tuo budu žiedai gausį<ensta. Virš 55 metų žmo-'tinka, ji pasišalina akmenu- 
daugiau vandens. Lelijos.; njs keičiasi labai pamažu,*ko nepalietusi, ir jaunikiui 

Kitaip tarus, jis sensta daug tenka ieškoti kitos mergi 
lėčiau. |nos.

Atskiri žmogaus organai-----------------------------------
pradeda senti labai anksti.'
Musų akys pradeda senti 

ai mes esam vos 10 metų.
Musų ausys pradeda senti

laikyti, tai jos išsilaikys sa
vaitę ir ilgiau nenuvytusios.

Gėles geriausia skinti iš>tltaiP- 
ryto, rasoje, arba po lietaus.) 
kada jos yra prisigėrusios 
vandens. Narcyzus, tulpes, 
gladiolus ir kt. skinti tada. 
xai pumpurai pradeda 
skleistis, bet dar nėra pilnų 
žiedų. Tokios gėlės ilgiau 
išsilaiko.

Kai gėles piaunat peiliu 
arba kerpat, kirpkit Įstri
žai. Tada koteliai gauna 
daugiau vandens. Apie nu- 

vietą žievę paspau-
i i . l J vi • jiiuu m v v u gailina 

truputį žievę nulupti.

Ise. Jis apie senatvę kalba

La-
ous nuo kotu reikia nuską

kurios greičiausiai vysta, il
giau išsilaikys, jei jas porą 
kartų per dieną apipurkšti 
vandeniu.

Kai kuriom gėlėm yra me
duoti augalų maisto 

Jo galima 
lenam

Vienam galion Ui 

duokit pusę šaukš- 
Kiek- 
vazą

pripilkit to vandens su iš
tirpytu maistu. Toks van
duo ilgiau išlaiko gladiolus. 
irisus, tuberožes ir kitas gė
les. Kiekvieną dieną, kai 
keičiat vandenį, gėlių kote
lius patrumpinkit

Kai yra reikalo, gėles ga
lima namuose “užkonser
vuoti.” Pirmiausia nuskin
tas gėles paneikit Į labai 
šaltą vandenį. Tada gėlės 
nebeaugs. Kad gėlės gau
tų daugiau drėgmės, api- 
purškit jas vandeniu ir. ap
vyniojus vaškiniu popierių, 
pastatykit šaltoj vietoj, ta
čiau saugokit nuo vėjo. Ro
žių, tulpių, peonijų ir nar- 
cyzų purkšti negalima, ne? 
tada jų lapeliai paruduoja.

ru gimdy- (plant foo3b 
rse jis vis- prautj kiekvie:

yra “nuodėmėj pradėti.” 
Tik krikštas "gimtąją nuo
dėmę” nuplauna. Dirbtinis 
apvaisinimas, kadangi mo
teris su vyru tiesioginiai 
nesantykiauja, yra nenuodė
mingas ir todėl neturėtų 
buti draudžiamas. Iš dirb 
tinio apvaisinimo gimę vai 
kai taip pat turėtų buti lais
vi nuo “gimtos nuodėmės.” 
Bet teologai turi kitokią

vandens 
telio “plant food." 
vieną dieną į gėlių

"oesimt- (girdėjimas silpnėja), kai. , 
mes sulaukiam 20 metų. Po,

Jei • ant šilkinės suknelė:
,užtiško švarus vanduo ir Ii 
ko žymės, patrink tas vietas 
su švariu nikeliu. Dėmės

LABAI NAUDINGAS PRIETAISAS

šis vaizdelis parodo, kaip naudinga vasaros metu turėti 
prie namų švirkštą. Ji lengai galima pritaisyti prie kiek
vieno namo. Vandenį galima atvesti gumine tūba iš na
mo vidaus.

0 metų musų raumenys ir 
organai pra- 

senti. O kas darosi 
su žmogaus protu? Gi pro
tas. priešingai, visą laiką 
bręsta ir net sulaukus 50 
metų jis nėra pasiekęs vir
šūnės.

Tai reiškia, kad musų
-megenys yra daug patva
resnis organas už visus ki
tus. Todėl norint išlikti 
jaunam, sako minėtas dak
taras, reikia daugiausia dė
mesio skirti tai musų kūno 
daliai, kuri yra nuolat au
ganti, bręstanti ir beveik 
nesenstanti—musų smege 
nims.

Žmonės yra tiek seni, 
kaip jie jaučiasi ir gyvena 
Vra žmonių, kurie, sulaukę 
35 metus, jau turi nusisto 
vėjusį gyvenimo būdą ir to
liau savo darbo, namiį^ ir 
daržo nemato. Su tokiais 
žmonėmis praleidus kelias 
valandas pradedam žiovau
ti ir sakom, kad jie yra 
“nuobodus, seni.” Tie, ku
rie metams slenkant nenu
stoja domėtis gyvenimu, 
kurie visą laiką ko nors šie 
kia, planuoja, mokosi, ku-j 
rie nestovi vietoje, bet žen-( Cari)l
gia pirmyn, tie mums atro- 
d o jauni ir veržlus. Visi

dauginimosi

deda

Kaip Rasti 
Jaunystes Eleksyrą?

Nuo senų senovės žmonė? 
ieško jaunystės eleksyro, 
tai yra tokių vaistų ar gėri
mo, kurs žmogų palaikytų 
amžinai jauną. Niekas ne
nori pasenti, bet vieni žmo
nės į senatvę žiuri kaip į 
neišvengiamą dalyką ir ne
sirūpina, kada ji ateis, o ki

ATBULA CHICAGOS 
PAGUNDA

amžiaus chica- 
lai-

mėjo “Miss Chicago” titulą 
ir dabar ruošiasi į Atlantic 
City gražuolių kontestą, kur 
bus renkama “Miss Ameri
ca.*’ Vyrai vadina ją “atb- 
la pagunda,“ nes fotografijai 
ji atsuka savo nugarą.

abejoju, kad visos moka tąblinas, surengs po lovą. Juk
dovKo vo/Hnoe 1__ ___ x___ x'l_ I_ 1- I —darbą, vadinas.

—Na tai kuri 
pypkių?

—Kažin . . .
—Jei tiktai kas težino, o 

pats nieko, tai belieka pa- 
aukti. Lauksime, gal Die

vo valia Tcokiu nors budu 
pasireikš.

Kelioms dienoms po to 
vizito, vietinė labdarių 
draugija, kurios klebonas 
buvo pirmininku, o vaisti
ninkas—raštininku, nutarė 
steigti miestelyje ligoninę 
telioms lovoms. Reikiamų 
daiktų nutarė pasirinkti nuo 
gailestingų aukotojų. Kai, 
posėdžiui pasibaigus, vaisti
ninkas gėrė su klebonu ar 
batą, klebonas, bakšterėjęs 
sau per kaktą, urnai sušu
ko:

—Eureka, pone Petrai! 
Jau žinau, kokiu budu gali 
pasireikšti Dievo valia!

pot šimts

—Vaistininkas žiurėjo 
kleboną akis išplėtęs.

!

ti žmonės, dar būdami jau ! girdėjom apie dailininkę 
ni, labai bijo, kad jie pa-|“Grandma” Moses, kuri.

pradėjo paišyti paveikslus 
sulaukusi kelių anūkų. Gir-

sens ir nemato, kad senat 
vės baimė kaip tik greit
juos sendina. dejom apie žmones, kurie

—Na, kurią rinktis. Pui
kiausia! Rytoj važiuojame 
mudu pas ponus Mineikus 
ir prašome aukų ligoninei. 
Kuri daugiausia duos iš sa
vo kraičio, ta pasirodys tu
rinti geriausią širdį—gali
ma sakyti, ir daugiausia 
patriotizmo. Ergo—tą ir 
pasirinksi.

viskas gatava, tik imk ir 
duok. O viena, žinoma, 
iar ką pridės viršaus—kuri 
geriausios širdies, vadinas. 
Jos, matyti, labai doros, 
geros panelės, gailestingos 
ir viskas. Ta geriausioji, 
man rodos, dar kokius mar
škinius pasiųs. Bet kuri?

—Matysim, matysim. Juk 
rytoj žadėjo atsiųsti. Tad 
vyt diena išspręs tavo liki
mą, pone Petrai.

Tartum užgautas tos min
dės rimtumo, vaistininkas 
įutilo. Žiurėjo į vis švie- 
iau žibanti mėnesio ragą, 
kelias ką tik užsidegusias 

žvaigždeles, kurios taip 
inksmai mirkčiojo jam nuo 
aukštybių, tarsi sakė: bus 
gerai, bus gerai! ir svajo
jo, kad štai po ilgų vargu 
r klajonių galų gale su
lauks ramių dienelių savo 
krašte, su geraširdžia žmo
na prie šalies ir glaudžiais 
vaikučiais prie kelių—nuo
savoje vaistinėje, be skolų.

Klebonas irgi tylėjo, gal 
nenorėdamas tų svajonių 
trukdyti, o gal ir pats verp
damas savo svajonių siūlą 
tą gražią vasaros naktį.

Ryto metą, klebonui vos 
sugrįžus po mišių ir pradė
jus pusryčiauti, įėjo mer
gaitė nuo ponų Mineikų ir 

(Nukelta į 7 pusi.)
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Darbo Pasaulis

Įmonių Saugumo Pažanga i atrodė, susivienijimo kelias 
Kiekviena mašina yra pa- Palen£vės ir todėl, rodos,'

vojinga, jei ji nėra tinka-niekas .net.urėt^ J° trukdyti. Į 
Jei minėtieji vadai tikrai! 
rengiasi kurti naują organi
zaciją, tai jie žengtų žalin-

kai kovodami dėl sauges-gi* žingsni- 
nio darbo sąlygų yra pake- Sakoma> kad > tą darą 
lę daug visokių sunkumų daugiausia dėl asmeninių 
bet jie ir daug ką iškovojo’ reikal1- Dabartinis CIO pir-'

mai apsaugota. Ir šitoj sri
ty Amerikoj padaryta mil
žiniška pažanga. Darbinin-

ypač, kai susibūrė Į unijas. 
Bet ir šiandien dar pavojų

Imininkas Reuther j tas par-' 
eigas pateko nugalėjęs Mac-

vra kiekviename fabrike |Donaldą’ kuris labai norė" 
Pavyzdžiui, nesenai Chica- jęs ton kė(iėn atsisėsti. Jųi 
gos viename fabrike ivyko santykiai esą salti, 
didelis sprogimas. Patik-1 . Lewis nemėgsta Reuhe- 
rinus paaiškėjo, kad jo11®’ ° .da! Jab*au Meany, 
priežastis—netinkamas fab- piimininko; ta jo ne-į 
riko Įrengimas. Tas spro-lapykanta Meany’iui Yra iš, 
girnas paskatino patikrinti senesnių laikų.
ir kitus fabrikus. Daugu-

KELETVTS, SO. BOSTON
AMERIKOS MAISTAS BERLYNIEČIAMS

čia matosi, kaip alkani žmonės iš komunistų valdomo Ber
lyno naudojasi Amerikos maistu, kuris nemokamai dali
namas jiems Vakarų Berlyne.

Valstybės Departa- J™™“™
a a J* * o Iv A1 Iii OJAImento Žodis į

Pavergtas Tautas
Valstybės Departamento 

sekretoriaus padėjėjas, p. 
Merchant, atsiuntė’ Europo
je pavergtų tautų komitetui 
Washingtone šitokį laišką:

Visus nepatenkintus laik
raščių skaitytojus galima 
suskirstyt Į dvi kategorijas: 
vieni jų nepatenkinti tuo, 
ką laikraštis parašo; kiti gi 
nepatenkinti tuo, ko laik
raštis neparašo.

Panelės Mineikaitės ne
bematė daugiau vaistininko 
savo namuose. J03 ir šian
dien tebedidina ir tebevėdi- 
na savo kraičius

tt
ta

mas jų, pasirodo, saugumo 
atžvilgiu turi didžiausių 
trukumų.

Taigi, nuo fabrikų admi
nistracijos daug kas parei
na. Garsiųjų Du Pont fab
rikų administracija nesenai 
paskelbė, kokių vaisių ji 
y ra pasiekusi apsaugos sri
tyje. Jie dideli, štai jos 
fabrike Martinsville, Va., 
kuriame dirbamas nailoną; 
pasiektas pasaulio saugumo 
rekordas—28,132,583 žmo
gaus darbo valandos be ne 
laimingų atsitikimų. (Dar
bininkų skaičius daugina 
mas iš valandų skaičiaus ir 
gaunama žmonių darbo va
landos—man-hours. Pavyz
džiui, 100 darbininkų dirba 
8 valandas. Tuos skaičius pa 
dauginę, turėsime 800 žmo
nių darbo valandų. Jos 
12 fabrikų neturėjo nelai 
mingo atsitikimo per 4 mi
lionus žmonių darbo valan
dų. Kai kuriuose fabrikuo
se per 10 metų nebuvę ne
laimingo atsitikimo. O juk 
Du Pont fabrikuose naudo
jama labai daug lengvai 
sprogstančių medžiagų.

Nelaimingiems atsitiki
mams išvengti atministraci- 
ja imasi Įvairių priemonių 
Kiekvienas dirbantysis yra 
iš anksto pamokytas, kaip 
elgtis su ta ar kita medžią 
ga ar mašina. Kiekvienai 
patalpai yra griežtai nusta 
tytas dirbančiųjų skaičius, 
darbo drabužiai plaunami 
kas dieną, pirštinės keičia
mos kas valandą, šviesos 
jungykliai Įrengti išorinėj 
pusėj, didesnes mašinas 
paleisti tegalima tik ke
liais jungykliais ir ttt.

Visos tos priemonės buvo 
naudingos ne tik darbinin
kams, bet ir patiems darb
daviams.

Beck tik nesenai paėmė 
vežikams vadovauti; jis yra 
pasiryžęs saVo organizaci
jos narių skaičių per pus
antrų metų padidinti iki 
2,000,000. Jis jau susipy
ko ir SU Meany. Mat, Šis' Birželitf 17 dienos “Keleivio” | išlyginti atlyginimo normą, čia 
buvo susitaręs SU Reutheriu’pirmame puslapyje jau antru jau turi būtinai Įsikišti valdžia 
nebesivaržyti dėl atskirų'sykiu patenka panaši žinutė, ku- su savo kontrole ir tinkamai re
lini in nstrankimn ton sr ki- ri yra kreivo veidrodžio pa-'guliuoti visus ir visu susiju- 

veikslas. o skaitytojui sukeliąs sius ūkinius interesus. Jei de-

Neapdairumas ar Tiksli Klaida?

unijų patraukimo ton ar ki 
ton sąjungon, o Beck neat
sižvelgdamas i šita, jau pa
viliojo iš CIO dešimti loka- ?? 
lų. Meany ji Įspėjo, bet
jis sako, kad tas Meany ne
liečia, tai tik jo reikalas. 

Beck ir Lewis, sako, su-

daug jautrių klausimų ir prieš
taraujančių nuomonių. Tiesa, 
žinutė trumpa, bet daug pasa
kyta ir daugeliui leidžia ją sa-

mokratų kontrolė buvo perdaug 
biurokratiška, netobula, bet ir ji 
buvo stiprus gobšiems dolerių 
gaudytojams apynasris, šiandien 
rėpublikonų valdžia ją panai
kino. Panaikins kompanijų

vaip komentuoti, tad ir pacituo
siu ją ištisai: “Numato Naują ........ ................
Infliacijos Bangą. Republiko- pelno mokesčius. Visi krašto 

itarė reikalauti, kad Lewis nų valdžios tikslas buvo: atpi-Įsunkumai uždedami darbinin 
butų Įtrauktas Į CIO ir AFL'ginti pragyvenimą. Ir kainos kams ir viduriniajam sluogs 
pasitarimus ir kad jis butų buvo jau nuvarytos pusėtinai niui. Jei nekurie dalykai atpi- 
vėl pakviestas Į AFL, iš ku-,žem>'n- Bet paskutinėmis die-
rios jis išėjo ir jei, sako, taiJ‘om.is unbos vėl pradėjo reika- 
nebus vykdoma, tai jie prajauti algų pakėlimo. Ir pramo-

dės organizuoti trečiąją są
jungą ir kvies CIO ir AFL 
organizacijas dėtis i ją.

nė nelabai priešinasi. Pakėlė 
algas automobilių pramonė, 
paskui ir plieno kompanijos pa
kėlė. Ekonomistai todėl numa-

niui.
go paėmus republikonams vai 
džią, tai buvo dirbtinis atpigi 
mas, kaip ir visi priešrinkimi
niai jų pažadai, šiandien jau 
tas burbulas dingęs ir visos 
kainos pašokę aukštyn. Be to 
atpalaidavus kontrolės valdžias

Kaip bebūtų, bet visa tai to naują infliacijos bangą, nesįbutų nuomos pakilo. o visai pa
tik dar labiau 
darbo frontą.

suskaldy

Parupo. Maineriu Pašalpa

Mokesčių biuras Wash- 
ingtone nusprendė, kad įmenu.

kai algos kyla, tai ir kainos tu
ri kilti.”

Dėl šių pastabų iškyla dauge
lis didelių klausimų, Į kuriuos 
išsamiai šiuo tarpu plačiau pa
sisakyti neturiu po ranka pilnų 
ūkinių ir finansinių krašto duo- 

Bet trumpai išsiaiškin

naikinus kontrolę, jų kainos 
galės kilti net iki 100z<. O 
kur susisiekimo priemonių pa
brangimas ir kitos kasdieninės 
bet būtinos darbininko išlai
dos? Tatai kas lieka darbini; 
kui tokiu atveju daryti? R 
miai žiūrėti ir kentėti kaip ka-

$500,000,000 SU viršum, ku-įkim kas yra ta infliacija. In- pitalistai Įstatymo keliu apipiė 
riuos angliakasiai yra gavęIfliacija—pinigų nuvertinimas
nuo 1948 metų kaip pašai- geidžiant perdaug nepadengtų 
pą, yra taksuojamos paja
mos. Kitaip pasakius, už 
tą pašalpą jie turi užmokėti 
valdžiai pajamų mokesti, 
nes tą pašalpą, esą, reikia 
skaityti kaip algas. Jeigu 
mokesčių biuras iš tikrųjų 
mėgins tokių mokesčių ieš
koti. tai ši. reikalą turės

mokamųjų priemonių, t. 
daugiau išleistų apyvarton pi
nigų negu reikalinga vartoji
mui pagamintų prekių.

Kodėl tas atsitiko? Paskuti
niais metais (neskaitant pas
kutinio. antrojo karo) krašto 
pramonė, o ypatingai atominės 
energijos, padarė didelę kapita-

šia juos?

Dėl pirmos “Keleivyje” til- 
pusios žinutės. Detroito LSS 
kuopos prisiųsta ir minėtų 
kompanijų metinis pelnas. Tais 
daviniais nepasinaudota. Ne
pasinaudota ir kitų kompanijų 
metiniu pelnu, kuris išryškintų 
esamą padėti ir susidariusi in
fliacijos pavojų. Nereikia pa
miršti. kad infliacija yra pavo

jų investaciją Į statybą, naujas jingiausia darbininkams ir vi
st ai styti Kongiesas, nesjPudėtingas mašinas. Karo pra 
mokesčius nustato Kongre- monės techniškas iškylimas pa
sas, o mokesčių biuras tik 
kolektuoja juos.

Bėga Visokiais Budais

sidarė labai sudėtingas ir bran
gus, o jos gamyba niekuomet 
nebuvo ir nėra krašto vartoja
mas produktas, atseit, apmoka
ma pinigine verte skaitant— 
kraštui nenaudingas. O tam iš
leista ir išleidžiama bilionai do-

duriniajam sluogsniui; jų algų 
ir sunkaus darbo metų sutau- 
pos rieda i beverčių popierių 
krūva.

Gerbiamieji:
Iš Baltųjų Rūmų gavau 

jūsų 1953 metų gegužės 20 
d. prezidentui adresuotą 
memorandumą apie Centro 
ir Rytų Europos padėti.

Aš esu tikras teigiamai 
išreiškiąs prezidento norą, 
teigiamai Įvertindamas jūsų 
pabrėžimą, kad prezidentas 
suteikė naujo tikėjimo ir 
vilties Rytų ir Centro Euro
pos pavergtoms tautoms. 
Džiugu patirti, kad prezi
dento balandžio 16 d. pa
reiškimas buvo taip šiltai 
sutiktas Centro ir Rylų Eu
ropos tremtinių.

Noriu jus užtikrinti, kad 
memorandumo keliamais 
klausimais Jungtinių Vals
tybių vyriausybė yra labai 
susirupinusi. Jūsų sugesti
jos yra perduotos tiesiogi
niai šiomis problemomis be
sirūpinančių pareigūnų dė 
mesiui.

Amerikiečiai yra tivrtai 
Įsitikinę, kad Rytų ir Cen 
tro Europos pavergtosios 
tautos visokiu atveju turi 
teisę lygiomis ir garbingai 
dalyvauti laisvųjų tautų 
bendruomenėje. Savo pa
veldėjimu, istorija, kultūra 
ir, svarbiausia, savo giliu 
isitikinimu pavergtosios tau
tos yra taip pat Europos se
nosios bendruomenės dalis. 
Svetimųjų viešpatavimas 
dabar skiria daugeli ryžtin
giausių ir garbingiausių šios 
bendruomenės tautų nuo 
savo laisvojo pasaulio bro
lių. Šis tragiškas faktas su
daro problemą, kurią buti 
na išspręsti, jei žmonija no
ri taikoje siekti laisvesnės, 
laimingesnės ir geresnės at
eities.

Todėl tikras ir nesikeičiąs 
Jungtinių Valstybių uždavi
nys—skatinti sąlygų suda
rymą, kad pavergtieji Eu 
ropos kraštai galėtų atkurti 
savo nepriklausomybę ir 
užimti sau deramą vietą 
Europos laisvųjų tautų ben
druomenėje, pasiryžusioje 
nesavanaudiškai spręsti 
bendrąsias problemas. Džiu
gu patirti, kad šiam tikslui 
bendrai dirba savo organi
zacijų atstovaujami paverg
tosios Europos tremtiniai. 

Jus labai gerbiąs, 
Livingston T. Merchant, 

Assistant Secretary.

KRAITIS
(Atkelta iš 6 pusi.)

PARDUODU BIZNĮ
Parduodu biznį—barą ir restora

ną. nes išeinu poilsio. Biznis eina 
85 metai ir kas nupirks, nesigailės. 
Galima pirkti su namu arba tik biz
nį. Sąlygos labai geros, nes savi
ninkas nereikalauja tuojau įnešti pi
nigų. Galima mokėti kas mėnesį.

padavė laišką ir apvyturio- 
tą su popierių nedideli 
pundeli, i kuri žvilgterėjus, 
klebono širdį suspaudė liud 
nas nujautimas. Perplėšęs 
voką surado toki laišką, pa
nelės Melanijos rašytą: 
“Gerbiamasis kunige klebo
nai ! Siunčiu nuo seserų ir 
savęs tris daiktus ligoninei 
su širdingais linkėjimais, 
kad tas naudingas ir gražus 
darbas kuo geriausiai pasi
sektus’

—Štai tau ir lovos!—su
šuko klebonas ir, nepabai
gęs nė kavos, nuėjo Į vais
tinę, pasibraukęs po pažas
tim pundeli.

—Štai tau ir trys lovos ir 
dar geriausios širdies prie
das !—tarė mesdamas pun
deli ant stalo ir rodydamas 
vaistininkui laišką.

—Šis, perskaitęs, nenore 
jo tikėti savo akimis.

—Negali buti! Ar
gali buti, klebonai, kad iš 
tokios gausybės, vadinas.

Neapsakomai nustebęs, 
dar kartą perskaitė laišką.

—Aiškiai parašyta. Da 
vė po vieną daiktelį, vadi
nas! Pilnas sodas krai
čio .. .

—Bet pažiūrėkim, kas 
cia yra,—tarė klebonas.

—Nedaug tai nedaug, 
bet pažiūrėkim, kuri davė 
jei ne daugiau už kitas, tai

Daugiau informacijų:
J. Lugauskas, 

426 So. 5th St., 
Brooklyn 11, N. Y.

(33)

Reikalingas Darbininkas
Reikalingas darbininkas prie ba

ro ir restorane (bartenderis). Dar
bas nuolatinis. Gali buti senesnio 
amžiaus vyras ar moteris, net pusi
ninkas. Kreiptis:

J. Lugauskas, 
426 So. 5th St., 

Brooklyn 11, N. Y.

(33)

PARDUODU FARMĄ
Parduodu 24 karų farma su na

mu ir vištininku gražioj vietoj, ne
toli ežero. Kreiptis: (33)

J. Dermeitis,
R. 3, Box 208,

Caro, Mich.

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dėl ligos farmą su 30 

akrų žemės. Stuba iš 6 kambarių, 
garažas dviem karam, didelė bamė 
(daržinė), nedidelis vištininkas, visi 
pastatai nauji. Kaina prieinama. 

Alex White,
RFD 2,

Thomaston, Conn.
" " (33)

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dėl ligos farmą su 30 

akrų žemės. Stuba iš 6 kambarių, 
garažas dviem karam, didelė barnė

tat (daržinė), nedidelis vištininkas, visi 
pastatai nauji. Kaina prieinama.

Telefonas: ATlas 3-9608. Thom
aston, Conn. (33)

PARDUODU BIZNĮ
Parduodu namą su restoranu-ta- 

verna ir 6 linijom “bowll alleys.” 
Vieta labai puiki, prie parko. Visaa 
biznis $35,000. Parduodu dėl senat
vės ir ligos. (31)

James Kasulis,
P. O. Box 803,

Crandon, Forest County, Wis.

PAIEŠKOJIMAI

bent geresnį daiktą
Konsulato Ieškomi Žmonės

Palikimo reikalu paieškomi Jono 
Kielos (John Kelly arba J. Keller), 
kilusio iš Gelažių kaimo. Vadoklių 
valsčiaus, Panevėžio apskr., giminės.

Paieškomi taip pat Jono Kielos 
mirusios sesers Viktorijos Klebonie- 
nės vaikai; viena iš jų, Marijona, iš
tekėjusios už Griniaus.

Iicškomieji, arba apie juos žinan
tieji, maloniai prašomi atsiliepti 
(bylos Nr. 10-3221):

Consulate General of Lithuania 
41 W. 82nd St, New York 24. X. Y.

Ne Jungia, Bet Skaldo

Kalbama, kad trys Ame
rikos darbininkų vadai— 
angliakasių J. L. Lewis, 
plieno D. J. MacDonald ir 
vežikų (teamsters) D. Beck 
—galvoja kurti atskirą cen
tralinę unijų sąjungą.

Tos trys unijos yra labai 
didelės: angliakasių turi
400,000, plieno 1.300,000, 
vežikų 1,400,000 narių. Pir
moji yra nepriklausoma, 
antroji Įeina Į CIO, o tre
čioji Į AFL.

Sveikai galvojant, reik 
remti mintį, kad visos dar
bininkų orbanizacijos butų 
apjungtos Į vieną centrinę 
organizaciją, kad CIO ir 
AFL susivienytų. Senai 
apie tai buvo kalbama, bet 
tuo visa ir baigdavos. Mi
rus abiejų tų organizacijų 
ilgamečiams pirmininkams

Iš Čekoslovakijos i Vaka
rų Vokietiją pabėgo 8 Če- lerių. tokiu atveju ir piniginė

vertė turi kristi.

Antra, kur istorijoje surasta

kai. Jie savo automobili 
apkaišė medžio šakomis, 
kad jis butų panašus į tan-atsitikimas, kad darbinin
ką ir, privažiavę netoli ru-,kų algų pakėlimas butų sukėlęs, 
bežiaus, paleido mašiną vi- krašte infliaciją ir kas dėl atsi- 
su greičiu. Sargybiniai ma- radusios infliacijos pirmieji nu- 
nė, kad tai sovietų tankas, kenčia? Europiečiai jau per

gyvenę ne vieną piniginę inflia
ciją ir be teorijų yra .puikiai 
patyrę savo kailiu, ypač darbi
ninkai. Po pirmojo karo Vo
kietijoje ir Lietuvoje markei 
krintant, darbininkai bei tar
nautojai už dviejų savaičių ar 
net mėnesių algą galėjo nusi
pirkti vos kelis svarus duonos, 
nes piniginė vertė taip greitai 
krito ir visi produktai brango, 
kad algų pakėlimas jokiu budu 
prilygti negalėjo. Tai kas tokiu 
atveju pirmieji nukenčia?

Nekitokios rūšies infliacija 

ir J. A. Valstybėse. Piniginei

ir pradžioje nieko nedarė, 
o kai pastebėjo, kokio “tan
ko” čia butą, jau buvo per- 
velu: pabėgėliai buvo jau 
Vokietijoje.

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

Sapnininko pagalba, tas gali 
gauti “Keleivio” knygyne gau
siai iliustruotą, su 272 paveiks
lais ir “Salemono Galva” Didįjį 
Sapnininką. Su prisiuntimu kai
na $1.50. Adresuokit: 

KELEIVIS
636 Broadway, S. Boston, Mass.

Republikonams Įvedus tokią 
tvarką, algų pakėlimui nebus 
galo. šiandien stambusis kapi
talas lengvai prideda darbinin
kams centus, kad panašiems 
“ekonomistams” butu proga pa 
teisinti kainų pakėlimą. Kaip 
toliau tas visa eis, šiandien ne
galima pasakyti. Bet republi- 
konų sudaryta ūkinė padėtis 
krašto daugumai gyventojų 
nieko gero nežada.

V. GERVICKAS.

DIRBTINIAI RYŽIAI

Vaistininkas mostelėjo 
ranka.

—Dabar jau vistiek
Kietaširdės ir viskas . . .

Atrišęs pundelį, klebonas 
rado dvi drobules ir vieną 
užvalkalą. Visos trys au
kos buvo vienodo amžiaus, 
vienodos vertės ir vienodos 
medžiagos.

—Iš tokios gausybės . 
iš tokio pertekliaus,—kal
bėjo vaistininkas, liūdnai 
kinknodamas galvą.

—Ar girdi, pone Petrai, 
ar matai?—pyko klebonas.
—Kad tave bala! Ir čia 
visos, kaip viena! Ir ką da
bar bedarysi?

—Bet ponas Petras si 

kartą nėmaž nesvyravo. II 
gai nemąstydamas, atsakė 
griežtų griežčiausiai:

-Nieko nebedarysiu. Te- J lifras škXt,. ir kraujo Piu 
gul Dievas jas laimina, vi- dimą iš vidurių. Mus dilgeles yra_ ..V.~ trinti

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslu noriu susipažinti 

su gero charakterio vyru, kurs ne
geria ir turi kiek pinigų. Aš estt 
49 metų, darbšti, gera ūkininkė ir 
šeimininkė. Rašyti: (33)

Mrs. Stasa,
R. D. 4, Cortland, N. Y.

GAILIOS DILGĖLĖS
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyt*, kad dil
gėlės turi geležies, 
sulphur, potassium ir 
sodium. Dilgėlės yra 
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji- 

inkstų, akmeni-

ITALIJA BE KABINETO

Krikščionių demokratų 
de Gasperi sudarytoji vy
riausybė negavo parlamen
to pasitikėjimo. Jis arba ki
tas jo partijos žmogus mė
gins dar kartą sudaryti ka
binetą ir, jei nepavyks, teks 
paleisti parlamenta ir skirti 
naujus rinkimus.

vertei kritus viskas pabrang- Pakalbinkime kaimynu* ir 
draugus užsisakyti “Kelei-sta, o tik vėliau darbininkai 

kovoja, kad nors pakenčiamai ▼j.” Kaina metams $4.

Japonų svarbiausias mai
stas yra ryžiai, bet kad jie 
jų negali tiek užsiauginti, 
kiek reikia. Prieš karą ja
ponai Įsiveždavo ryžių 1 
milioną tonų; šiandien jie 
to negali daryti, nes neturi 
už ką pirkti. Tas privertė 
mokslininkus sukti galvą, ir 
jie sugalvojo dirbtinius ry
žius iš kviečių, krakmolo ir 
vandens. Sako, kad jie ma
žai tesiskiria išvaizda nuo 
tikrųjų ryžių ir yra tokie 
pat maistingi.

Šiuo metu Japonijoje jau 
pastatyti trys fabrikai tiems 
ryžiams gaminti.

Mėgiamiausia amerikie
čių šaltkošė (ice cream) 
yra vanilės. Iš visos šalt
košės 45% yra gaminami 
su vanilės skoniu, 17C su 
šokolado skoniu ir 10% su 
braškių skoniu. Likę 28 
tenka visoms kitoms šaltko
šės rūšims.

sas tris, ir tegul jos sveikos 
daugina savo kraičius lig 
šimto metų. Aš jų netruk 
dvsiu.

sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
za ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
$2.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Brt>adway 

South Boston 27, Ma

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui 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, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis 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 West 30th Street, New York 1, N. Y.

I
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Vietines Žinios
ANTANAS JENKINS

ATSISVEIKINO
PRAŠVILPĖ $45,000

VISI KELIAI VEDA Į iniška, labai gražu ir švaru. 
NEW HAMPSHIRE Didelė salė pilna stalų ir

--------- !staliukų, visi žvilga ir taip
1 žvilgančiomis kėdėmisRugpiučio 16 Bušai Eis nuo pat

Antanas Jenkins kinkėsi 
“Keleivyje" atsisveikinti. 
Antradieni jis išskrido i 
Havajų salas ir ten apsigy
vens. Jis žadėjo nepamiršti 
“Keleivio" ir jam rašyti. 
Linkime drg. Jenkins gra
žiai įsikurti naujoje vietoje.

Piliečių Draugijos Namo 
South Bostone

Jau išspręstas busų klau
simas vykimui i LDD 21 
kuopos pikniką rugpiučio 
16 d., t. y., kitą sekmadieni. 
Piknikas Įvyks Ne\v Hamp
shire valstijoj, apie 8 my
lios nuo La\vrence, Mass., 
gražioje Pesliakų vasarvie
tėje, ant kranto Littie Is- 
land Pond ežero, Pelham, 
N. H. Automobilistams kel
rodis jau buvo paskelbtas 
‘‘Keleivio” Nr. 29, bet visų 
patogumui jis dar bus pa
kartotas sekamam šio laik 
raščio numery. Bostonie
čiam, tačiau, kurie neturi 
automobilių, irgi nėra rei
kalo rūpintis kelionės klau
simu, nes LDD 21 kuopa 
pereitą sekmadienį savo ei
liniam susirinkime Piliečių 
Draugijos patalpose kelio
nės reikalą išsprendė. Sek
madieni, rugpiučio 16 d., 
lygiai 11 vai. priešpiet, nuo 
Piliečių Draugijos namo, 
kampas Broadtvay ir E St., 
South Bostone, eis busai. 
Jie grįš atgal iš pikniko 
vietos maždaug apie saulė
leidi. Kelionė į abi puses 
$2. Tai visai pigu nuva 
žiuoti Į kaimyninę valstiją 
ir jos gražioje gamtoje pra 
leisti visą dieną.

Norintieji važiuoti busu 
prašomi registruotis pas bet 
kuri LDD 21 kuopos narį, 
arba pas rengimo komisiją. 
Galima telefonu pašaukti 
vakare S. Janeliuną (SO 8- 
1730), o dienos metu L. 
Garlauskaitę arba J. V. 
Stilsoną (SO 8-3071). Kaip 
visiems žinoma, busuose 
vietų skaičius yra ribotas, 
todėl patartina registruotis 
važiavimui kuo anksčiau. 

Rengimo Komisija.

MANO ĮSPŪDŽIAI Iš
SOUTH BOSTONO

apstatyti. Dienos metu 
žmonių prie stalų buvo ne
daug; daugiau buvo prie 
bufeto. Bet kai atėjom va
kare, tai jau salė buvo pil
na publikos, tuščio stalo ne
buvo. Atmosfera labai jau
ki; muzika griežia, jauni
mas šoka. Iš antrojo aukš
to taipgi girdis muzika. 
Man paaiškino, kad tenai 
vyksta vestuvės.

Užlaikyti tokį dideli pa 
statą tur būt brangiai kai
nuoja; bet atrodo, kad ir 
pajamų turi daug. Laimin
gai jiems bujoti

Vėliau buvom užėję lie
tuvių valgyklon, kuri taipgi 
tvarkingai Įrengta ir gerai 
gamina lietuviškus valgius.

Buvom užėję ir p. Ed
mundo Ketvirčio auksų 
krautuvėm Seni Ketvirčiai 
buvo mano giminės, bet jie 
jau pasitraukę iš biznio ir 
išvykę Floridon. Dabar rei
kalus veda jų sūnūs Edmun
das, malonus jaunas vyras.

gyve-

DARŽOVIŲ SAVAITE

Massachusetts gubernato
rius šią savaitę paskelbė 
daržovių savaite. \ adinasi. 
valgysime ko daugiau dar
žovių, kulių ši valstija au
gina labai daug.

Ar Padavei Mokestini 
Pranešima?

I ta klausima teks atsa- 
kyti kiekvienam, nes netru
kus mokesčių agentai ap
lankys kiekvienus namus, 
kiekvieną Įmonę ir prasys 
parodyti, ar yra paduotas 
pranešimas pajamų mokes
čio reikalu. Massachusetts 
valstijoje tokių agentų bus 
140. Norima, kad niekas 
negalėtų išsisukti nemokė
jęs mokesčių.

Ketvirčiai Nusipirko Namus 
Floridoj

KELEIVIS, SO. BOSTON

SĖDĖJO KALĖJIME DĖL DUKTERS

Mieli draugai. “Keleivio” 
skaitytojai I Noriu nors 
tiumpai pasakyt kokio man 
Įspūdžio padarė atsilanky-

Ponai Četkauskai 
na City Pointe, prie pat ju
ros, kur yra ir maudymosi 
pliažas. Žmonių maudosi 
labai daug, bet pajūrio smė
lis nėra toks gražus ir bal
tas, kaip Nevv Yorko plia
žuose Rockavvay arba Co- 
ney Island. Bet už tai City 
Pointo maudynės turi tą ge
rą pusę, kad jos čia pat, 
prie South Bostono, tik ke
lios minutės nueiti, kai tuo 
tarpu iš Nevv Yorko reikia 
ištisą valandą važiuoti i 
maudynes.

Beje, aplankiau ir draugus 
Strazdus. Draugę Strazdie
nę užtikom gaminant pie
tus. Ji nustebo pamačius 
seną pažįstamą iš Brookly
no. Viską pametus mus 
priėmė, aprodė savo namą 
ir didžiuli daržą, pilną vi
sokių daržovių ir gėlių. Tik 
nusiskundė, kad reikia la
bai sunkiai dirbti: vienai 
moteriškei apžiūrėti toki

Petras ir Elena Ketvir
čiai. ilgamečiai South Bos
tono biznieriai ir veikėjai, 
ši pavasari pavedė savo biz
ni sunui Edmundui ir išva
žiavo Floridon. Šią savai
tę drg. P. Ketvirtis praneša 
iš M iami, kad jiedu tenai 
nusipirkę nuosavą namą ir 
i Bostoną tur būt jau nebe
grįš.

Marė Lapėnienė Serga

Marė Lapėnienė. radijo 
lietuvių programos vedėjo 
Povilo Lapėno motina, atsi
gulė Į Mass. VVomen’s Hos- 
pital. kur jai liepos 30 d 
buvo padaryta sunki opera 
cija. Operacija pavyko ir 
ligonė jaučiasi gerai. .Ji 
guli 104 kambaryje: lanky
ti galima 2-3:30 vai. popiet
ir 7-8:30 vai. vakare, 
kime ligonei 
sveikti.

greitai
Lin-
pa-

Serga Antanas Gustaitis
dideli namą, pagaminti vy
rams valgyt ir nuolatos pri
žiūrėti dideli daržą, tai iš

mas į South Bostoną. Bu- tikro perdaug darbo vienai 
vo labai malonu pasimatyti! moteriškei jau tokio am- 
u savo giminėmis ir pavie- žiaus, kada reikėtų daugiau

sėti pas senus pažįstamus.
Ir stebėjausi pamačiusi 
“Keleivyje” tokį gražų ap
rašymą apie mano tenai 
lankymąsi.

Prieš išvažiuojant į 
toną, buvau sustojusi 
Rockavvay byčiuose 
Andrių Lapašauską,
“Keleivio” patriotą. Jis tu
ri tenai didelę vilą, labai 
puiki vasarojimo vieta. Jis 
nustebo pamatęs “Keleivy
je,” kad aš taip greitai atsi
dūriau Bostone.

Bostonas man labai pati
ko, vpač kad lietuviai tenai 
tdip gražiai Įsitaisę ir taip 
tvarkingai gyvena. Ypač 
pražus Piliečių Draugijos 
namas. Kai ponas Četkaus- 
kas parodė man jį iš lauko 
ir paklausė, ar aš Įspėčiau, 
kokia čia įstaiga, aš pama
niau, kari tai bus kokios
nors turtingos draudimo ^r,zo 

lanko

Bos-
Far
pas

gera

korporacijos rūmai, ar gal 
valstybinė Įstaiga: bet pa
stebėjus užrašą, viršum du
rų pamačiau, kad tai South 
Bostono Lietuvių Piliečių 
Draugijos namai. Užėjom 
j vidų. Tenai viskas moder-

Louis B. Conley išsėdėjo Brocktono kalėjime trejis metus 
kad pasilikti sau dukrelę. Kai jis persiskyrė su žmona, 
teismas Įsakė jam atiduoti dukreię jos motinai. Jis teis
mo nepaklausė ir už tai buvo uždarytas kalėjimam šio
mis dienomis jis tą bausmę atliko ir vėl susitiko su savo 
mergaite.

UŽDARO MOKYKLAS BOSTONAS ATEITIES
---------  SUSISIEKIMO MAZGAS

Bostono mokyklų valdy- --------
ba nutarė uždaryti 17 pra- Massachusetts gubernato- 
džios mokyklų ir vieną vi-’rius daro pastangų, kad 
durimąją, o 4 viduriniąsias Bostono aerodromas butų 
sujungti. Tas daroma dėl pasirinktas sprausminiams 
to, kad nėra visoms valsty- (jet) lėktuvams, kurie 
binėms mokykloms pakan- skraidys tarp Amerikos, 
karnai mokinių. Arti uždą-' Kanados ir Europos, 
rytųjų mokyklų gyvenantie------------------------------------
ji nepatenkinti tuo nutari
mu, nes vaikams teks i mo
kyklą toliau eiti.

PARDUODU
Parduodu “fumace." šaldytuvą, 

pečių, gas range. lovą. komodą ir ki- 
gcramtus daiktus. Viskas stovy.

Hant-Spiller Manufaetur- 
ing Co. tarnautojų taupo
mosios kasos vedėjas G. F. 
Enos, 61 metų, prašvilpė 
$45,000. Policijos suimtas 
jis prisipažino tuos pinigus 
praleidęs lažybose (gem- 
bleriaudamas). Per keturis 
metus jis teišlošęs tik $500, 
o pralošęs matote kiek.

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 i 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
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

PASAULIO LIETUVIU 
ŽINYNAS

Vasaros atostogų metu nesi
leisk Į kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa
galba bet kuriame pasaulio

Kai kas gali pamanyti, Galima pirkti po vieną ar visus kar- mieste atsidūręs greitai surasi
kad Bostone vaikai nyksta.,1“'
Ne, mokyklinio amžiaus 
vaikų skaičius ne mažėja J 
bet Įvairių bažnyčių kuni-' 
gai tikintiesiems
Įkalba leisti vaikus Į jų lai-V^SL-^

Chas. Kristin, 
ĮS Porter St.. 

Brockton 4, Mass.

<•33,

PARDUODU BIZNI
levamS vėl scnatvvs 

!—variety store.

komas mokykla: 
vaikai mokomi ir auklėjami 
pagal kunigų nurodymus.

Atostogos Bostono mo-l 
kyklose baigiasi rugsėjo 9.'

kuriose Kreiptis:
S. Puče ta. 

40 Eden St., Chelsea, 
Telef. CH 3-5651-J.

llietuvių kolonijas. Įstaigas, orga
nizacijas ir atskirus veikėjus. 
Be to. ŽINYNE rasite smulkiai 
išaiškintą naująjį Jungtiniu 
Amerikos Valstybių VValter-pardwvdu Krauti.-^ - ’ - _ _

Geras biznis ir yra MeCarren Imigracijos ir I’ilie- 
gvventi. Eaina $1,500. *

<33) ....
Įvažiavimo procedūrą. rasite 

Mass., arba i ir ciiTsruntumui jšaiškin-

tybės Įstatymą, vizų gavimo ir

P ARDU ODŲ
Parduodamas

NAMUS

plačiai ir suprantamai 
tą J. A. Valstybių mokyklų sis
temą. kaip Įsigyti specialybę ar 
patekti į pelningesnę profesiją. 
Turėdami ŽINYNĄ jusite, kad 
po ranka jums yra viso pašau-

2'c aukštų namas
____________________________ 'gražioje vietoje Dorchesteryje. Pa-

_ ... . _ Įjamų 3100 į mėnesj ir puikus 6 kam-
Csalėjome Palikti Be Pieno bariu butas savininkui*. Automati-

----------------- jms šildymas, elektrinės v>rtuyės,hjo lietuviu-įstaigos, organizaci-
t • oi j u.,.,, .... srrazus sodas. Skambinti telefonu . . ‘ cLiepos 6i Cl. OUtU piacieję.po g.val. vakaro: TAlbot 5-7048. įjos. visuomenininkai, profeso- 

12 didžiųjų pie-j _____ _____<34,jsoriai. žurnalistai. rašytojai.
WATKINS PRODUKTAM -įvairių religijų dvasininkai ir

r, ..... . . tt. Panašaus leidinio lietuviu
Reikalingi Agentai

streikuoti 
nininkų pieno išvežiotojai, 
bet gubernatorius, pasirė
męs Slichter įstatymu, per
ėmė tas pienines ir įsakė is- 
vežiotojams darbo nenu
traukti. Dabai

Rašytojas Antanas Gus
taitis serga. Jam ligoninėj) 
padaryta operacija. Ligo-į 
nis ligoninę jau apleido ir 
gydosi namie (1488 Colum
bia Rd., So. Boston i. Mes 
linkime jam greitai pa
sveikti.

ilsėtis, negu dirbti.
Kai “Keleivyje” buvo pa 

žymėta, kad mano sūnūs iš
moko lietuviškai skaityda
mas Maikio su Tėvu pasi
kalbėjimus, tai aš gavau 
laiškų su paklausimais, 
kaip jis galėjo įstoti į Vy
tauto D. Universitetą su 
Maikio pakalbom. Galiu 
paaiškinti, kad Maikio su 
Tėvu pasikalbėjimai iš tik
rųjų buvo pirmutiniai mano 
sunaus žingsniai besimoki-._ 
nant lietuviškai skaityti, ° 27-30 dienomis.

Atostogauja

Dr. J. C.

AVatkinso mentolinč kamparo mos
tis. AVatkinso linimentas. AVatkinso 
coconut aliejaus champoo. Kostumc- 
riai. kuriems reikia šių produktų, 

eis jdeivbos'prašomi telefonuoti: TAlbot 5-3862, 
. ” . įarba rašyt: H. .1. Cammack, 77 Nep-vvnausybes atstovui tarpi- or.set Avė.. Dorchester, Mass. (-35)

lankaujant. Reikalingas Partneris

Miesto Tarybos Rinkimai j Kas moka bent kiek ke-
------  —- t Ipyklcs darbą ir gali ope-

Rugsėjo 22 d. bus bosto-!,.uotj troką, tegul kreipiasi 
miesto tai Ą, bos (citv ypr-nian Barbintu adresu.

kalboje dar nėra buvę. ŽINY
NAS būtinai reikalingas kiek
vienam kultūringam lietuviui. 
Reikalaukite pas platintojus ar
ba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis. 41 \Y. 83rd
New York 24. N. Y.

no
council) ir mokyklų komi
teto kandidatų pirminiai 
rinkimai, o tikrieji rinkimai 
dus lapkričio 3 d. Spėja
ma. kad bus pasiūlyta į ta- 

mokyklų 
kandida-

Seymour i Lan.- rybą apie 40, o į 

(džius) su žmona ato-p.-au-Įkomitetą apie 20 
ija ant Cape Cod.

Suprantama, po to jis mo
kėsi toliau. Ir kai jis įsto
jo New Yorko Uni versite 
tant, tai buvo jau baigęs 
Lietuvoje 4 gimnazijos kla
ses. Gavęs stipendiją, iš
vyko Lietuvon ir du metu 

1 lankė Vvtauto D. Universi- 
Įtetą. Kami prasidėjus, vėl 

Amerikon. Dabar 
inžinierijos kursus

valdžios lėšomis (GI teisė
mis), nes tarnavo karo lai
vyne.

Kuo geriausių linkėjimų
visiems:

Ameba Styra.

Rengiasi Seimui

Bostono vyčiai renį 
seimui, kuris ivvks

laši
piu-

PADĖKA

Sveikinu Povil

zerniau paduotu adresu 
Biznis geras ir sąlygos ge
ros. Adresas:

Ravvot Bakery,
178 W. 8th St., So. Boston.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariško* Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

(09 W. Broadvvay, So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

tr
S UI « 
7 Ud I

B4« BROADWAY 
SO. BOSTON. KAM.

Tslsfonsi: BCUtb Boston 1

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO; 
Savininkas A. J. Aleksa 

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr, John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
195 Columbia Road 
Arti L'pham's Coraer 

DORCHESTER, MASS.

.4. J. NAMAKSY į

INSL’BANCB j

402 W. Bro»dway
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SObo.’ton 8-0948
Bm. 17 ORIOLB STBMT 

West Buibory, Maas.
Tel. PArkv.-ay 7-0402-M.

RBAL BSTATE »

Te'.. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr, J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius

VAUkNDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BROADWAY.

80. BOSTON, MASS.

St.. Į 
(32)

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

869 Broadway at “O” St. 
South Boston, Mass.

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatėm namo. SO 8-5244

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J, L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

j Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gaus’ ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Vigais insurance reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadwav 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

Tel. SO 8-4149

Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Eatarravimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gj 
čia jau 20 metų.

Išnuomuojamas Butas
Išnuomuojamas butas iš tri- 

GaliuSiūlyti galima iki rug-UV kambarių ir virtuvės.
15 d Tarybos kan- duoti baldus. Priimčiau 

. gali pasiūlyti ne ma-H1“1’- =
žiau kaip 1,500 balsuotoje,į

mokyklos komiteto kan-: _

tų.
j.iucio ir su 

(31)

So. Boston 27, Mass.

lidatui reikia ne mažiau
Kaip 2,000 balsuotojų para-; 
mos.

i LOTAS PARDAVIMUI
Stoughtono yra didelis Intas žemės 

pardavimui. Kreiptis šiuo adresu: 
N. Liutkus,

26 Revere St., Canton. Mass.
<31,

U Lapeną, 
Lietuvos Aidų radijo pro
gramos iš Brocktono stoties 
WBET vedėją, jo metinių 
sukaktuvių proga ir dėkoju 
jam už malonų pikniką, su
ruoštą Brockton Fair 
Grounds pavilione. Jam< 
didelė staigmena buvo pi,-, 
mosioms 500 moterų dova
notieji gražus gėlių' korsa
žai. Gardžios buvo įr f|e«. 
ros su kopūstais ir karšta 
bulvė. Patenkinta.

Naujas Radio Pusvalandis
Naują radijo pusvalandį i 

'-rganizuoja Sandaros ap-j
■'kritieS valdyba. Roxburyje parsiduoda labai geram
iii nrmatomas Petras VlŠCl- stovy 3 šeimynų. 5-6-6 kambarių na- •|U nuniaiuni  ̂ nas Pialesnių informacijų klausti
nis (Brockton). telefonu: GA 7-8«8<>. (33)

3 ŠEIMYNŲ NAMAS

GERAS MAISTAS-ŽEMOS KAINOS

• Tbata. • Pri. 
Safurday

TIL 9 KM.
251 DORCHESTER ST.

SOUTH BOSTON

Tel. SO 8-2150
5AV-ON ROOFING UO. | 

409 W. Broarfwav
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogą* ir Siena*

Geriausiais “Bird“ K'• 'epam jos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka,
(Free Estimate)

_______________________ i
Pakalbink biznierius pe 

siskelbti “Keleivyje,” pa 

garsinti savo biznį tarp lie 

tuvit|.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 

—mostis.
5—Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— -Vaistas nuo kosulio. Greit
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaine, ui 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

i »




