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Ką Darys Amerika Jei Taikos 
Koferencija Sugrius?

JEIGU TOJ KONFERENCIJOJ KOMUNISTAI PASI
RODYS NESUKALBAMI, AMERIKA 1$ JOS IŠEIS

Ir Jeigu Taikos Konferencijai Pairus Komunistai Karą 
Atnaujintų, Amerika Eitų Pietų Korėjai j Pagalbą

Šią savaitę New Yorke 
susirinko vadinamas “pa
saulio parlamentas” taikos 
konferencijos aparatui su
daryti. Prieš ji stovi klausi
mas, kurios valstybės turėtų 
turėti baisų taikos konfe
rencijoj, kitaip pasakius, 
kurios jų turėtų toj konfe- 
i encijoj" dalyvauti?

AVashingtonas siulė atsto 
vybę Korėjos taikos konfe
rencijai skirti tiktai iš tų 
valstybių, kurios dalyvavo 
Korėjos kare. Tas tuojau 
atmeta Indiją ir Sovietų 
Rusiją. Bet Anglija reika
lauja, kad Indija ir bolševi
kų Rusija turėtų konferen 
cijoj balsą. Jai pritaria ir 
Prancūzija.

Kad nesugriauti taikos 
konferencijos dar jai nesu
sidarius, VYashingtonas pa
siūlė kompromisą: Maskva 
gali taikos konferencijoj 
dalyvauti tiktai kaip Jung
tiniu Tautų priešas, kuris 
ginklais rėmė komunistų 
kaią prieš Jungtinių Tautų 
armiją; bet ji negali daly
vauti kaip Jungtnių Tautų 
delegatas. Konferencijon ją 
gan Kviesti kaip savd talki
ninkę tiktai šiaurės Korė
jos ir. Kinijos komunistai.

Korėjos kare dalyvavo 
tiktai 16 valstybių. Taigi 
iš tų Jungtinės Tautos ir te
gali skirti savo delegaciją 
i taikos konferenciją. Indi
jai Amerika kategoriškai 
priešinga, nes ji prie karo 
visai neprisidėjo. tiktai 
daug plepėjo komunistų 
naudai.

Bet jeigu taikos konfe
rencija ir bus kaip nors su
daryta, tai lieka dar klausi
mas, ar- susirinkusi ji nepa
kriks? Yra, mat, žinoma, 
kad Amerika prižadėjo Pie
tų Korėjos prezidentui Rhee 
reikalauti konferencijoj, 
kad Kinija ištrauktų iš Ko
rėjos savo armiją, ką sutin
ka padaryti ir Amerika, ir 
visą Korėją sujungti į vie
ningą respubliką. Jeigu per 
90 dienų komunistų pusė su 
tuo nesutiks, Amerika išeis 
iš taikos konferencijos, ir 
konferencija bus iširus.

Ką Amerika darys tada, 
prigulės nuo to. kokios susi
darys aplinkybės. Jeigu 
Pietų Korėja tada pradėtų 
prieš komunistus karą, 
Amerika, tur būt, savo ar
mijos neduotų, bet jeigu 
pirmutiniai karą pradėtų 
komunistai, tuomet Ameri
ka turėsianti eiti Pietų Ko
rėjai i pagalbą, nes tokia 
esanti pasirašyta sutartis su 
Pietų Korėjos prezidentu 
Rhee.

Ir šią savaitę VVashingto- 
ne pusiauo ficialiai buvo pa
sakyta, kad jeigu komunis

tai Korėjos karą atnaujins, 
Amerika pavaitos visas sa
vo karo priemones, jų tar
pe ir atominę bombą, kad 
priešą sunaikinti.

Taigi tenka laukti nepap
rastų įvykių.

Persijos Šachas
Pabėgo į Iraką

Persijos šachas su ištiki 
ma kariuomene bandė nu
versti ministeri pirmininką 
(Mossadegh. Bet sukilimas 
nepavyko ir šachas su žmo
na išskrido j gretimos Irako 
(valstybės sostinę. Komu 
Įnistai demonstruodami Per
sijos sostinėj reikalauja pa
skelbti respubliką.

Nutarė V. Paukštį 
Deportuoti

Mums prisiųstas 15 rug
piučio laidos “Miami Her- 
ald” praneša, kad imigraci
jos valdyba tenai nutarusi 
Vincą Paukšti deportuoti.

Pirmą syk| Paukštys bu
vo klausinėjamas liepos 30 
d. Išklausęs tada jo paaiš
kinimo, kad prie komunis
tų partijos jis prisidėjęs 
1928 metais, bet nuo 1930 
metų jau nebeprigulis, tei
sėjas Munro sutiko ŠĮ reika
lą apsvarstyti. Pereitą sa
vaitę Paukštys vėl buvo pa
šauktas prieš tą pat| teisėją 
ir teiėjas pareiškė, kad ei
nant McCarreno įstatymu, 
Paukštys turi būt deportuo
tas | Sovietų Sąjungą.

Paukščio advokatas keti
na apeliuoti Į Washingtoną.

PRANCŪZIJOJ STATOMI 
NAMAI DARBININKAMS

Atstatymo ministeris M. 
Lemaire numato kasmet pa
statyti 250,000 namų, nes 
gyvenamųjų patalpų stoka 
yra labai didelė. Jis gal
voja priversti didesnes kaip 
10 darbininkų samdančias 
Įmones duoti tam reikalui 
paskolą lygią vienai šimta- 
:ai daliai išmokėtų atlygini
mu.

KIEK IŠLEIDŽIAMA
LIETUVIŠKŲ KNYGŲ

Per šių metų pirmąjį pus
meti išleista Amerikoje 63, 
Vokietijoje 5, Italijoje, Ar
gentinoje ir Australijoje po 
3, Anglijoje ir Kolumbijoje 
po 1, taigi viso 80 knygų.

Komunistų valdomoj Vo
kietijos daly pašalintas už
sienio reikalų ministerio pa
vaduotojas Ackermanas, 
kuris pritarė alkanų darbi
ninkų reikalavimams.

PAĖMĖ SVEIKUS. GRAŽINA LIGONIUS

Čia vaizdelis iš Korėjos. Raudonojo Kryžiaus vežimas atveža iš komanistu nelais
vės sunkiai sergančius Pietų Korėjos kareivius, kurie buvo patekę nelaisvėn.

Vokietijos Darbininkai 
Komunistams Dirbti

PATAIKAUDAMA MASKVAI, ANGLIJA PROTES
TUOJA, KAM AMERIKA NEMOKAMAI 

DALINA BERLYNE MAISTĄ

Londone Pradedama Kelti Klausimą, ar Nebūtų Anglijai 
Geriau Visai nuo Amerikos Atsipalaidojus?

Bolševikai Šaudo 
‘Amreikos Agentus9

Šiaurės Korėjoj bolševi-

Tarp Amerikos ir Angli
jos darosi vis didesnė ir di
desnė spraga. Šiomis die
nomis Londonas užprotesta-

. . . . • vo prieš Ameriką net dėlto,
ka. suėmė 16 savo aukštųjų kad Angiijos nesiklausda- 
pa.-e.gunu. Karo te.smas ma js pradėJjo gabenti ne.

mokamai dalinti maistą iš-

Maskva Užsimanė 
Tuojau Taikytis

Staiga Maskva pasiūlė ne

Kur Tų Komunistų 
Nebūta!

Sovietų Rusijoj 
Trūksta Juokdarių
Ten darbininkai neturi 

duonos ir valdžia nepajėgia
Kai gen. Lucius Clay bu- 

vėliau kaip per 6 mėnesius vo vyliausiu Amer ikos ka- 
sušaukti konferenciją tai- riniu komisam Vokietijai, ios parūpinti, todėl ji susi- 
kos sutarčiai su Vokietija'vienas jo patarėju buvo i rūpino juokdariais. Jos 
pasirašyti. Girdi, reik jau George St. Wheeler. Da-,laikraštis “Izviestija” ragi-Da- laikraštis
tuoj sudaryti visos Vokieti-'bar tas “patarėjas” dirba'na steigti daugiau cirkų ir 
jos laikinąją vyriausybę,' komunistams čekoslovaki-1 samdyti daugiau juokdarių,
kuri galėtų ruoštis bend- joje. Būdamas valdinėj tar- Mat, tuo budu tikisi “užbo- 
riems rinkimams ir atsto-nyboj Wheelei Tilo kaip vyti” alkanus darbininkus, 
vauti Vokietiją busiančioje’ant mielių. Patekęs i vals- Ką Amerikos darbininkai 
taikos konferencijoje. (tybės departamentą jis Įgi-išakytų, jei vyriausybė jiems 

Miklesnių cirkininkų už jo tiek pasitikėjimo, kad duonos vietoj siūlytų juok
iuos komunistus tikrai nė- buvo pasiųstas patarėju ge- darius?
ra!

IR PERSEKIOJIMAI
nieko negelbsti:

Amerikos maisto pasiim
ti buvo atėję iš rytų Berly
no jau per du milionų žmo
nių. “Laisvė” sako, kad tai 
vis “sotus” žmonės. Bet so
tus neina maisto pasiimti, 
jei jam už tai gresia pavo
jus. Juk komunistai perse
kioja maistą imančius, 
skleidžia gandus, esą ame
rikiečiai | maistą Įdedą vai
kų paralyžiaus (polio) ba
cilų ir tt. Kuris sotus žmo
gus eitų tokio maisto pasi
imti?

Kviečia Europą Vienytis

nerolui Clay. Čia jis taip 
“patarė,” kad visi jo pata
rimai buvo naudingi komu
nistams. Vokiečių socialde
mokratai šitą pastebėjo ir 
pradėjo skųstis karo vado
vybei; bet ji jų neklausė, 
nes ji turėjo savo “patarė
ją-”

Kada ir VVash ingtone 
pradėjo žvalgvtis, kokie as
menys pasiųsti Į Vokietiją, 
tai Wheeler nieko nelauk
damas paspruko ir atsidūrė 
Čekoslovakijoje komunistų 
tarnyboj.

ŪKININKAI UŽ
VALDŽIOS PAGALBĄ

KOMUNISTŲ VADAI 
PRIEŠ DARBININKUS

tuojau suimtuosius nuteisė 
ir sušaudė kaip “Amerikos 
agentus.”

Sušaudytųjų tarpe yra 
teisingumo ir užsienių rei
kalų ministeriai, keli minis
terių pavaduotojai, vyrau
siąs karo vadovybės infor
macinio skyriaus narys, 
partizanų vadas, su Rusija 
prekiavusio trusto vadovas 
ir kiti.

KANADOS RINKIMAI 
VALDŽIOS NEPAKEITĖ

Praeitą penktadieni kvie
čių augintojai balsavo, ar 
jie nori būti valdžios kon
troliuojami, kad gauti kai 
nų palaikymą. Už tai pasi
sakė 87% farmerių.

NAUJI KARIUOMENES 
VIRŠININKAI

Rugpiučio 10 d. Kanada 
rinko savo parlamentą. Ją
valdė liberalai, jie ir šiuos 
rinkimus laimėjo, nes iŠ 265 
atstovų jų išrinkta 171 (ne
teko 22 vietų), konservato
riai gavo 50 (turėjo 41, so
cialistai—23 atstovus (turė
jo 13), socialinė kredito 
partija—15 atstovų (turėjo 
10), ir trys smulkios grupės 
5 atstovus (turėjo 5).

Komunistai buvo pasiūlę 
100 kandidatų ir turėjo tei
sę propagandą vesti net per 
valstybini radiofoną, bet 
nepravedė nė vieno atstovo 
ir pralaimėjo net užstatą 
(jei sąrašas negauna nusta
tyto skaičiaus balsų, žūva 
įneštas užstatas).

Baden-Badene pasibaigė 
Prancūzijos, Vokietijos, Ita
lijos, Olandijos, Belgijos ir 
Liuksemburgo užsienių rei
kalų ministerių konferenci
ja. Kita konferencija bus 
rudeni, kurioje bus svarsto
ma, kaip paskubinti politini 
susivienijimą pirma šitų še
šių valstybių, o vėliau ir vi
sos demokratinės Europos. 

Sovietų Sąmata Didžiausia

Sovietų Sąjungos Aukš
čiausia Taryba priėmė š. m. 
530’ į bilionų rublių sumos 
išlaidų. Tokios didelės są
matos dar nėra buvę. Penk
toji dalis skirta karo išlai
doms, o kiek tiems reika
lams yra paslėpta kituose 
“nekaltuose” straipsniuose, 
niekas negali pasakyti, tik 
aišku, kad tos sumos yra 
didelės.

Laisvuose kraštuose dar
bininkų unijų vadai gina 
darbininkų reikalus, o ko
munistų valdomuose darbo 
unijos yra vyriausybės įran
kis darbininkams išnaudoti. 
Kad tai yra tikra tiesa, rodo 
Rytų Vokietijos darbo uni
jų vado pareiškimas. J is 
darbininkų reikalavimus pa
kelti algas pavadino “pro
vokacija” ir sakė pašalinęs 
visus unijų pareigūnus, ku
rie tokiems darbininkų rei
kalavimams pritarė.

Susirinko Tautų Sąjunga

šios savaitės pirmadienj 
susirinko Tautų Sąjunga 
nepap rastam posėdžiui. 
Svarbiausias darbotvarkės 
klausimas—išrinkti komisi
ją, kuri nustatys taikos są
lygas Korėjoje. Nevisos di
džiosios valstybės yra vie
nos nuomonės, kurios vals
tybės turi toj komisijoj da
lyvauti. .

Pasikeitė visi keturi auk
štieji Amerikos kariuome
nės viršininkai. J išėjusių’ j 
pensiją vietas dabar paskir 
ti: bendrojo štabo viršinin
ku admirolas Radford; ar 
mijos—gen. Ridgvvay; lai
vyno—adm. Carney; oro 
pajėgų—gen. Twining.

A. L. TARYBA GAUNA 
DAUG SVEIKINIMŲ

Kersteno rezoliucijos pri
ėmimo proga ALT gauna 
daug sveikinimų. Ją svei
kino VLIK’o pirm. M. Kru 
pavičius, Vykdomosios Ta
rybos pirm. Žalkauskas, mi
nisteris Žadeikis, konsulai 
Budrys ir Daužvardis ir tt.

KOKIE JIE “GERI” TAPO

Sovietų Sąjunga nuo rug
piučio mėnesio 1 dienos at
leido Austriją nuo Sovietų 
okupacinės kariuomenės

Bemard Baruch Už
Didelę Karinę Jėgą

Buvęs kelių prezidentų 
patarėjas finansiniais klau
simais Bemard Baruch, kal
bėdamas karo veteranams, 
pasakė, kad Amerikos kari
nė pajėga turi būti didina
ma, nes tik kariškai stipri 
Amerika tegali karą atito
linti.

alkusiems Rytų Berlyno 
darbininkams. Esą, šitokia 
Amerikos politika gali su
erzinti Maskvą ir pakenkti 

draugiškiems” santykiams 
su Sovietais.

Anglija buvo priešinga 
bombarduoti Kinijos komu
nistų karo įrengimus Man
džurijoj, kad Maskva nesu
pyktų; ji buvo priešinga 
Kinijos pakraščių blokadai, 
o dabar protestuoja, kam 
Amerika dalina alkaniems 
vokiečiams maista’

Tuo tarpu Rytų Vokieti
jos darbininkai priešinasi 
komunistų diktatūrai ir 
jiems svarbi kiekviena pa= 
rama iš Vakarų pusės. 
Maistas iš Amerikos jiems 
didelė viltis. Kodėl Ameri
ka turi maisto, o mes ba
daujant, klausia vokiečiai 
darbininkai. Ir jie atsisako 
komunistams dirbti. Chem- 
nitzo apylinkėj užsidarė be
veik visos kietosios anglies 
kasyklos. Angliaka’siai rei
kalauja maisto. Bet Angli
ja nori užkirsti kelią, kad 
Amerikos maistas negalėtų 
Vokietijos pasiekti.

Ar ilgai Amerika galės su 
Anglija bendradarbiauti, 
klausia kai kurie Amerikos 
laikraščiai. Vienas įtakin
gas* Londono dienraštis irgi 
stato klausimą: ar ne butų 
geriau kiekvienai jų eiti sa
vu keliu?

Įsiskolinimo Nepadidino

Kankino Karo Belaisvius

Iš komunistų rankų grįžę 
karo belaisviai pasakoja vi
sokių baisenybių. Dar ne 
visa kas pasiekė spaudą, 
nes grąžinimas nebaigtas ir 
daug kas vengiama iškelti 
viešumon.

Karvė Atsivedė 3 Veršius

Natoli nuo Lancaster, 
Pennsylvanijoj, pas farmeiį

Pieziden tas Eise n h o w e r i s 
prašė Kongresą padidinti 
valstybės įsiskolinimą iki 
290 bilionų dolerių. Šian
dien tų skolų valstybė turi 
272.5 bilionų, tai yra kiek
vienam gyventojui po $1,- 
700. Atstovų Rūmai prezi
dento pasiūlymui pritarė, 
bet Senate tas reikalas 
“|?alo”—komisija nutarė j| 
atidėti. Finansų sekretorius 
tvirtina, kad vyriausybė ne
turi pakankamai pajamų ir 
kad Įsiskolinimo nepadidi
nus, ji negalės sumokėti vi
sų savo sąskaitų.

Žemė Dreba Graikijoj

Graikijoje buvo baisus 
Austrijoje išlaikymo. Va-ĮSummersą karvė atsivedė'žemės drebėjimas. Daugiau 
karų sąjungininkai tą pa (tris veršius, du buliuku ir kaip tūkstantis žmonių žu- 
darė jau prieš kelerius me-.karvytę. Pennsylvanijos že- vo, daug tūkstančių sužeis
tus. Panaikino ir laiškų mes ūkio akademija nori tų. 15.000 gyventojų Sami 
cenzūra. Amerika tą pada- paimti juos ir auginti moks- mieste neliko nė vieno svei- 
rė prieš 5 metus. Jliniams eksperimentams. ‘ko namo.
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KELIONE Į VERGŲ STOVYKLAS
Vienas žurnalistas aiškina amerikiečiams Rusijoj 

nusistovėjusią tvarką vykti i darbo stovyklas. Ji butų ir 
čia įvesta, jei komunistai pradėtų čia šeimininkauti,

Vėlyvą naktį skambutis. Staiga pabundate, kelia
tės ir mieguisti klausiate, kas čia beldžia. “Policija,” 
girdite atsakymą. Jus greitai apsirengiate, atidarote 
duris. Jus išveda. Tai ir viskas.

Pirmoji stacija—kalėjimas. Kameroj, kuri skirta 
12-kai kalinių, jūsų sukišo 80 ar net ir 100. Jūsų kame
ros langai apkalti lentomis. Oras karštas ir slopinantis. 
Jus miegate ant medinių narų. Jei ant jų nebėra vietos, 
jus miegate ant grindų. Nei čiužinių, nei patalynės, nei 
vietos apsisukti ant antro šono. Smarki šviesa šviečia 
ištisą naktį. Nuo jos jūsų galva plyšta iš skausmo.

Jus gaunate nuo 400 iki 600 gramų (14-21 uncijų) 
juodos duonos ir vieną ar du kaitų vandens sriubos ar 
košės. Kartais jus dar gaunate arbatinį šaukštelį cuk
raus. Tai ir visa. ,

Jus apsiprantate su parazitais, kurie jus-ėda iš visų 
pusių. Jus priprantate ir prie nuolatinio naktinio kibiro, 
kinis stovi kampe, neišpasakyto dvokimo.

Po kurio laiko jus vedamas tardyti. Jus norite mie 
go; bet klausinėjimas nebaigiamas. Jus vis dar klausi
nėjamas stipriai šviesai spiginant į jūsų akis. Jus labai 
norite miego. Jus norite atsisėsti, bet girdite šaukiant: 
“Stovėk.”

Jus norite gerti. Jie lieja vandenį ant jūsų veido, 
bet gerti neduoda.

Kartais jus patys prisipažįstate “kaltas,” kariais ju 
mis kankinimais priverčia “prisipažinti.”

Prisipažinai ar ne, tai nesvarbu; vis viena keliausi 
į darbo stovyklą. Nei advokato, nei liudininkų, nei teis
mo, nei apeliacijos, nei pasigailėjimo.

Mt’SV ADMIROl AS FORMOZOJ

Amerikos Pacifiko lais > no vadas Stump buvo nuvykęs 
Formozon apžiūrėti tenai karo įrengimus. šalia jo čia pa
rodotas Kinijos nacionalistu kareivis, gerai prisidengęs.

A p ž Vja I g a
AR “KELEIVIS” .ia laikraščio popierio tona?
BRANGUS? Prieš antrąjį pasaulinį karą

. laikraštinio popierio tona kaš-
Kai mes pakeleme pre- tavo 32 dolerius, šiandien to

meratos kainą iki 84. tai paties popieriaus tona kaš-
kai kas sakė, kad tai per- tuoja 165 dolerius.”

kelia neskanių prisiminimų. 
Tiek jau praeityje prisikentė
ta nuo ‘Marijos riterių—kry
žiuočių armijos!”

Suminėjęs kun. Juozaičio

Socialdemokrato Kalba Lietuvai
Paskutiniame “Keleivio” ir už tuos uždirbtus pinigus 

.numeryje rašėme, kad inž.'nedaug tegali ką nusipirkti, 
suaipsnį, kan. Vaitkus duo-tJ Vilčinskas, Lietuvos so-’ Mantekoilgesnįlaikąste- 
da ^tnaukąį ir iš Jhe New cialdemokratų atstovas So-bėti darbininkų gyvenimą 
'York Times Pope Bless- ialist ^ternacionalo kon- Anglijoj kur socialistai bu- 
es Blue Army”—kurioj sa- s ...____ ...............i i • [1(?J-*Tgiese tufėjo progos per vo valdžioje per kelis poka- 
koma, kad popiežius pAmerikos Balso” radi- rinius metus o dabar galėjau

P*sakyt‘ LietUV0S žm°- truputi susipažinti ir su lynobios AimijOb ko g e- ėmg kalbą. Jis kalbėjo si-|švedjjos darbininko padėti-
S4*Taigi mokytieji kunigai taip: kur. vaIdo
patys nebesusigaudo, kokią1 Mieli tautiečiai! klastą jau i ge>ni

Jus keliaujate į darbo stovyklą. Jūsų vyksta 1,000 
ar 2,000 būrys. Kelionė tęsiasi nuo dviejų savaičių iki 
trijų mėnesių; tas pareina nuo to, kur jumis varo.

Pirmiausia jumis sukemša į sunkvežimį. Geležin
kelio stoty jus suvaro į prekinius vagonus. Į’kiekvieną 
po 40-60 žmonių. Traukinys pajuda. Oras ir šviesa 
vagone įeina tik pro langelį palubėj. Visos kelion 
metų dieną ir naktį jus dėvite tuos pačius drabužius. 
Dvokia neišpasakytai. Alkis nėra toks baisus, kaip nuo 
latinis nenumalšinamas troškulys.

Jums gal kyla mintis pabėgti, bet jus nedrįstate, nes 
ant vagono stogo yra kulkosvydis, naktį šviečia prožek 
torius. Jei kulka jūsų nepataikys, tai išmokyti šunys 
pagaus. O tų šunų net 50. Todėl jus nesiryžtate. Jus 
nukeliaujate į darbo stovyklą. Tenai prievartos darbai 
vergijos dalbai. . ,

daUv- K-” zv oi X 1..........Taigi šiandien skaityto-

Vienybe (Ni. 31), ku jaj laikraščius gauna pusdy
nos prenumerata metams kaį 
yra So, rašo negalinti galų 
su galais suvesti ir sako.’ 
kad atsižvelgus i bendrą PATYS NEBESUSIGAUDC
kainų pakilimą šiandien sa- “Draugo” Nr. 175 kanau 
vaitrašeio kaina turėtų buti nįnkas M. Vaitkus rašo, 

į kad kun. prof. Ylos reda-

armiją' reik gilti ir kokią 
peikti.

O kas ta “mėlynoji armi
ja,” plačiau paaiškina tas 
pats “Draugas” Nr. 183. 
Tai prieš kelerius metus 
įsteigta kun. Herold Colgan 
organizacija, kurios tikslas 
maldomis ir atgaila atversti 
Rusiją į tikrąjį kelią. Jis 
šitą organizaciją įsteigė po 
to, kai padaręs apžadus Fa- 
timos švč. Panelei, stebuk
lingu budu pasveikęs. Da
bar organizacija turinti 4 
milionus narių, kurie mal
domis stengiasi, kaip saky
ta, atversti Rusiją į tikrąjį 
kelią, nes taip pasakiusi 
prieš 36 metus Fatimoj 
(Portugalijoje) piemenai
tėms apsireiškusi švč. Pa
nelė.

Matyti, musų vyskupai 
taip pat priklauso tai armi 
jai, nes ir jie paskelbė, kad 
komunistus sutriuškinti ir 
Lietuvą išvaduoti tegalima 
maldomis, o ne demokrati
nių kraštų tankais ir bom
bomis.

Man yra be galo malonu, 
kad atvykęs į Stockholmą, 
Švedijos sostinę, dalyvauti

padėti-
Įmi,
kraštą jau ilgesnį laiką. 
Abiejuose šiuose kraštuose 
darbininkai turi teisę parei
kalauti atlyginimo padidi-

Vidurio ir Rytų Europos?™?’ turi_teis^ sustreikuoti. 
Socialistu Unijos konferen-Pr s*os turėtos pei eilę metų 
cijoje ir‘Socialistų Interna-teisės privedė prie to kad
cionalo kongrese, galiu pa-;dai’?njnkas cla -vula'
sveikinti jus, mieli broliaipeisis bendruomenes narys, 
ir sesės tėvynėje, Lietuvos nėra jokių darbo noimų, 
Socialdemokratų Partijos; žmogus dirba Kiek gali, o 
vardu. I atlyginimą gauna toki kad

t o • i- x ta • ir jis pats ir jo šeima gali Į Socialistu Internaciona-1 / J. . <. . ‘ .., , a i a a •' patogiai ir sočiai gyventi,lo kongresą atvyko atstovai * . • - , i--- , . . „v Darbininkas gali džiaugtisiš viso laisvojo pasaulio. . , , , . ,.

Tr i- a i-• gyvenimu tiek pat, kiek irKongreso dienotvarkeje vra , . , ., ., v- • • kiekvienas kitas žmogus,daug svarbių politinių ir

ekonominių klausimų. Ne] jųs gal but norėtumėt 
paskutinėje vietoje yra ir man pasakyti, kad jus jau

BAŽNYČIA IR VALSTYBĖ

Europos klausimai. Lietu
vių ir kitų Pabaltijo kraštų 
atstovai įvairiomis progo
mis nušviečia padėtį jų pa
vergtose tėvynėse ir prisi
deda prie disikusijų, kurio
se svarstoma, kokiu budu

Bažnyčios ir valstybės 
santykių klausimu yra daug
rašalo išrašyta. Amerikoj, 

Prieš 67 metus, kai sis ^^e i^ux cnnsti zurna-,kaiD žinoma, bažnyčia yra 
laikraštis pradėjo eiti. jo pre- jie Kun. Dr. V ...Juozaitis ne-'^^ nu0 valsįybės’ ir 
numėtau buvo du-doleriai palankiai atsiliepęs ( ap ie niekaS( klerikalU; d4, ši.

...e tnęją armiją. TaS|to nedejuoja. Buvo tokie lai- 
rnokytas kunigas tvirtinęs, ;kai kada bažnyžia karalius 

-kad visi tikintieji esą baz-|viddė taj kle;ikalai nori

'Pino nomoi !»• iaLmu _ 7

Ji rašo: ęsuojamame kunigams skir
iame “Lux Christi” žuma-

metams. . . . Bet . . 
laikais savaitinė darbininko 
alga buvo trys doleriai.

“Tu laiku šeimininkė ge-

v?T8 SVari! Pirk"a- -besą reikalo steig-
“0 kiek šiandien darbinin- ;tL J,s ras«s- kad 

kas uždirba? Kiek šiandien . "lietuviams dvasinių dalykų 
steiko svaras kaštuoja? Pa- j ir įiamaldumo surišimas su 
galiau, kiek šiandien kasti,n- į ‘armija’ yra neįprastas ir su-

. nyčios nariai ir jokių “ar-

This Gadget
HAS A GRIP ON INFIATION

Naujas pavajinis ryšys 
dabar vartojamas

tiesiant laidus

Tai yra vadinamas pavajinis ryšys
(strand link) ir daug jų bus šįmet varto

jama Massachusetts valstijoj. Išrodo 
kaip 9 colių alumino cigaras ir palengvi

na darbą sujungiant lynas, kurios palaiko 
telefono laidus. Tik įverk vielą į kožną 
galą ir trauk. Kuo daugiau tempsi, tuo 

stipriau laikys.
Daug tų ryšių paskutiniu laiku buvo 

vartojama Worcester-Southbridge plote, 
ir įvedant dialio konversiją North Wil- 
braham’e; kiti nuėjo į kabelio kelią per 

Mohawk Trail ir tarp Otis ir North 
Adams’o.

Kekvienas ryšys sutaupo apie du

doleriu vertės medžiagos ir darbo, palygi
nus su pirmiau vartojamu laidų jungimo 

budu.

Pavajinis ryšys yra tik vienas pa- 
vyzdis kaip nauji išradimai sumažina 

šios kompanijos išlaidas Massachusetts 
valstijoj ir kitur. Kai šiandien telefono

tarnybos tiekimas kainuoja daugiau, tai 
išlaidoms mažinti reikia vartoti visokius 
budus.

Dėka tokiom išlaidas mažinančiom 
priemonėm, kaip šita, mes galėjom pa
laikyti tokias žemas telefono kainas kaip 
jos yra dabar.

JĮEVERGLARB TELEPRORE III TELEBRAPR COMPARY

daug girdėjote per užsienio 
radiją apie geras gyvenimo 
sąlygas laisvuose kraštuose. 
Bet kas iš to? Ar via kas 
daroma, kad padėtis pasi
keistų Lietuvoje?

Visų pirma, turiu pasaky-
padalyti galą terorui ir ap-|ti, kad tuo rūpinasi visos 
gaulei, kurių pagalba oku-• lietuviškos organizacijos 
pantas laiko pagrobęs musų!emigracijoje. Jų priešaky- 
kraštus. je stovi Vyriausias Lietuvos

Visiems mums rupi Lie-jlšlaisvinimo Komitetas. To- 
tuvos ir kitų pavergtų kraš-!liau yra visa eilė tarptauti- 
tų išlaisvinimas, nes gerai nių organizacijų, dirbančių 
suprantame, kad darbinin- išlaisvinimo darbą. Bet su
kai visuose Rytų Europos mobilizuoti viso laisvojo 
kraštuose neša panašią naš-: pasaulio opiniją nėra vie
tą, kaip sustreikavę Rytų mos dienos darbas. Todėl 
Berlyno ar Čekoslovakijos jis jūsų reikalinga kantry- 

Lietuviai tėvynė ie.aarbininkai. L-zvlzv._ bpQ OUvietų nuivr- -

kad ir ateityje tokia tvarka 
grįžtų.

Štai žymus musų klerika
lų žmogus A. Gražiunas 
(vienas “Darbininko” ir 
“Tėvynės Sargo” redakto 
rių) “Tėvynės Sarge” rašo, 
kas katalikams nepriimtina 
busimoj laisvoj Lietuvoj. O 
štai kas:

Jei civilinių aktų—gimi
mo, mirimo, jungtuvių—su
darymo būdas bus toks, 

Jkaip Amerikoj; jei priesai
koj nebus minimas Dievo 
vardas; jei viešose įstaigose 
nebus religinių ženklų; jei 
nebus palaikomi ryšiai su 
Vatikanu; jei tikybos mok
slas nebus privalomas mo
kyklose; jei kunigų semina
rijos negaus valstybinės pa
ramos; jei maldininkų ke
lionėms nebus teikiama pa
lengvinimų, ir tt.

Prieš visa tai, Gražiuno 
žodžiais, tikintieji kovos vi
somis išgalėmis. Nuo sa
vęs pridėsime, ir prakeiki
mu tų, kurie tokius siuly 
mus darytų, nes ir ta prie 
monė dažnai klerikalų var 
tojama. Gražiuno teigimus 
palaimino ir “Draugas” sa
vo nuolatinio bendradarbio 
Dr. J. Daugailio lupomis.

Gerai žinoti, kokius pla
nus turi klerikalai ateičiai.

TIKRI “ČUDAKAI”
TIE KOMUNISTAI

Rašėme, kaip buvusis
Laisvės” redaktorius Vin

cas Paukštys tikrino imi
gracijos įstaigos tarnautoją, 
kad, kiek jis žino, “Laisvė” 
nebuvo komunistinis laik
raštis ir kad į komunistų 
partiją jis įstojęs tik bėdos 
verčiamas ir su ja daugiau

nistai išnaudoja ir lietuvius 
ir kitus, kiek tik gali. Vi
sur yra nepakeliamos darbo 
normos, atlyginimai maži,

kaip 20 metų jau nebeturįs 
nieko bendra, žodžiu, “ne
kaltas avinėlis,” nors prie 
žaizdos jį dėk.

nepriklausomai nuo to ar 
užima aukštas vietas, ar 
yra paprasti kolchozo dar
bininkai, turi buti vienas 
kitam tikri broliai, 
buti išdavinėjimų 
miems agentams,
taip pat saugotis provoka
cijų. kurios gali kainuoti

Neturi
sveti-

Reikia

Q pasak “Naujienų” (Nr. 
185) tas “nekaltasis” kone 
kas savaitę piškinęs “Lais
vei” ’ilgas pastabas,
“kuriose būdavo piktai nie
kinami ir pravardžiuojami 
bolševikų priešai, ypač lietu
viai.

“Pats Paukštys džiaugėsi 
Lietuvos pagrobimu ir plūdo 
tremtinius, pasprukusius nuo 
sovietų jungo. Bet pats ji
sai nenori tenai važiuoti, net 
kada valdžia siūlosi apmokė
ti jo kelionės išlaidas.”

Bet ne vienas Paukštys 
yra toks. Visi jie tokie 
čudakai.”

SUSIDOMĖJO PRELATO 
TESTAMENTU

Musų Chicagos bendra
darbis paskelbė prel. Krušo 
testamento turinį. Tik ta
da paaiškėjo, kad prelatas 
ir BALF’ui paskyrė pinigų, 
bet iki šiol BALF’as jų nė
ra gavęs.

“Sandaroj” BALF’o iždi
ninkas A. S. Trečiokas ra
šo:

“Perskaitęs žinią apie prel. 
Mykolo Krušo testamentą, la
bai upžsiinteresavau. ši svar
bi informacija yra man la- 

,bai svarbi ir galimas daly
kas. kad BALF’as gaus $1,- 
803.98. Aš, kaipo BALF’o 
iždininkas, dėsiu visas gali
mas pastangas, kad minėti 
pinigai butų įteikti BALF’ui.”

Jei ne musų bendradar
bis, tai BALF’as ir nebūtų 
sužinojęs apie jam skirtas 
lėšas.• «

daug jūsų gyvybių. Ypa
tingai saugokite jaunimą. 
Išlaisvinimo valanda tikrai 
ateis, bet reikia saugotis 
perankstyvų išsišokimų.

Lietuvos išlaisvinimo 
klausimas yra tampriai su
rištas su pasaulio taika— 
taika, kurios visos tautos 
siekia. Laisvojo pasaulio 
darbininkai kasdien vis la
biau įsitikina, kad tos tai
kos nebus tol, kol Rytų ir 
Vidurio Europos tautos, tu
rinčios ilgalaikes valstybi
nes tradicijas, yra vergijo
je. Todėl, laisvosios tautos 
jungiasi į stiprią sąjungą, 
kuri pagaliau privers pri
spaudėjus pasitraukti iš tų 
sričių, kur jie įsibrovę be 
jokios pateisinamos prie
žasties.

Tada lietuvis vėl bus sa
vo krašto šeimininkas, o 
Lietuvos darbininkija galės 
kurti laimingesnį gyvenimą 
krašte, kur viešpataus tikra 
laisvė ir socialinis teisingu
mas.

Lietuvos Socialdemokra
tų Partija kovoja dėl Lietu
vo nepriklausomybės atsta
tymo ir demokratinės san
tvarkos įvedimo ne nuo 
šiandien. Ši organizacija 
jau yra gerai pažįstama se
nesniems Lietuvos darbi
ninkams. Ji niekad darbi
ninkų neapvylė, ir jus gali
te buti visiškai tikri, kad 
neapvils ateitvje. Lietuva 
bus laisva ir nepriklauso
ma!

j
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KAS NIEKO NEVEIKIA 
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TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas Girdėt Chicagoje
Kristaus Vardo Mins jimas 
Nevietoj

Nesenai daugelis chica- 
giečių, o gal ir kitų koloni

čiai nurodinėja į dovydinę 
parapiją, i “Nativity,” į 
lenkų Marijos parapiją. Vi
sų minėtų parapijų kleboni

jų lietuviai, gavo laiškus iš senesnės, negu jurginės.
Ypač dovydinės parapijos 
visi pastatai, o ypač klebo
nija, yra mizerai. Tai ko-

Vardu kalba-tiėl,min4tų |,a,apljų kuni«ai 
tenkinasi senais pastatais, o 
mūsiškiai kunigai užsimanė 
naujos klebonijos ir drįsta 
užkrauti ant darbininkų pe
čių tokią didžiulę naštą be 
jokio reikalo ir be jokio pa
teisinimo?

Lietuviai, gyvenantieji ar
ti dovydinės ir “Nativity” 
parapijų bažnyčių, prisira- 

Jšydavo dėl patogumo prie 
jų. Dabar, kai jurgine pa
rapija uždeda tokią naštą, 
tai bus naujas paskatinimas 
lietuviams dėtis prie sve 
timtautiškų parapijų.

sv. Kazimiero vienuolyno. 
T ie laiškai prasideda žo
džiais :

“Kristaus 
me į Jus . . .”

O kalba ten eina apie pi
nigus. Prašoma aukų.

Kristaus vardu prašyti 
aukų badaujantiems šelpti 
butų tvarkoj. Sakysime, 
Kristaus vardu galėtų pra
šyti BALF’as, net ir ALT. 
Bet prašyti aukų Kristaus 
vardu vienuolynui, turin
čiam keleto milionų vertės 
nuosavybių, yra nevietoj. 
Tai jau prasižengimas prieš 
antrąjį Dievo įsakymą, ku
ris draudžia imti Viešpaties 
vardu dovanai.

SUGRĮŽO CIO VADAS

CIO prezidentas Walter Reuther, kuris dalyvavo laisvųjų 
unijų Internacionalo konferencijoj Stockholme. pereitų 
savaitę jau sugrįžo Amerikon, čia jis parodytas su žmo
na ir dukterimi išlipus jam iš laivo Nevv Yorko uoste.

savo automobilių fabrikais. 
Jie paskatino ir miestą 

šuoliais augti.!smarkiais 
'Privažiavo 
ir juodų žmonių darbo ieš 
koti, todėl neužtenka jiems 
gyvenamųjų patalpų.

Teisybė, statoma naujų 
namų, bet juose pataipos 
paprastam darbininkui ne
randamos. Negi gali dar- 
oininkas mokėti mėnesiui 
$80-$100 nuomos?

—M. L. B.

Yuzčnas ir Strazdienė 
Sveiksta

daugybė baltų

pavyzdys patraukia žmones 
" prie gerų darbų.

Jonas Gumbaragis.

BROOKLYN, N. Y.

Be to, parapijiečiai dar 
štai ką kalba: nurodinėja, 
Ikad dabar lietuvių tauta 

Chicagos. arkidiocezijos turi visokių reikalų. Reikia 
organas "The Nevv World (badaujančius tremtyje liku- 
skelbė, kad šiemet kunigų ’sįus šelpti. Reikia dėti au- 
gaspadinių metinės reko-'kas įr darbuotis Lietuvos 
lekcijos įvyks rugpiučio 17-

Kunigų Gaspadinių 
Rekolekcijos

Didelės Lietuvių 
Sportininkų Žaidynės

Linksmos Vestuvės
Liepos 4 d. buvo links-

laisvinimui. Reikia ypatin
gas pastangas dėti jauni
mui nuo ištautėjimo gelbė
ti Amerikoje, Vokietijoje ir 
kitose pasaulio dalyse. 
Kaip darbininkas gali išga
lėti dėtis prie šitokių darbų, 
kai kunigai savo patogiam 
gyvenimui reikalauja tokių 
didelių aukų. Ar kunigų 
patogus gyvenimas yra 
s vai besnis, negu badaujan 
čiu šelpimas, negu gelbėji
mas lietuvių nuo ištautėji
mo, negu Lietuvos laisvini
mas?

Be to, šv. Jurgio parapi
ja išleidžia kas savaitė biu
letenį, kuriame yra pažy- 

su pasididžiavimu kalba? mėta, kas aukoja ir kiek. 
Kur tau. Kalba skųsda- Tačiau, iki šio laiko nebu- 
miesi. Artai juokai. Juk kle- vo pažymėta, kad tos para- 
bonija kaštuos apie $200,- pijos klebonas arba vikarai 
000. Tą sumą sudės ne ku- butų aukavę bent penkius

20 d. Indianapolio mieste.
Kažin, ar daugelis lietu

vių kunigų gaspadinių ga
vo iš savo darbdavių leidi
mą vykti tų rekolekcijų at
likti? Davatkos privalėtų 
apie tai sužinoti. Jei kuni
gų gaspadinės nevyko mi
nėtų rekolekcijų atlikti, tai 
reiškia, kad kunigai tas re
kolekcijas niekais laiko.
Ką Kalba Parapijiečiai

Bridgeporto kolonijoj šv. 
Jurgio parapijos žmonės 
jau nuo senai daugiausia 
kalba apie naujai statomą
ją puikią, brangią, moder 
nią kleboniją. Ką, manote

nigai, kurie toje klebonijo
je patogiai, ištaikingai gy
vens, o parapijiečiai.

Parapijiečių išvedžioji- 
jimai apie tą naują klebo
niją verti paminėjimo. Tie 
išvedžiojimai įdomus ir ma
tyti, kad žmonės dalykus 
supranta. -Jie nurodinėja, 
kad Bridgeporte yra kele
tas katalikiškų parapijų se
nesnių, negu lietuviškoji šv. 
Jurgio parapija. Jų visų 
pastatai—bažnyčios, salės,
mokyklos ir klebonijos 
yra senesnės, negu šv. Jur-

Brocktono Naujienos
Žydas Muša, Žydas Rėkia Piliečių Klubo Sukaktis

Lietuvoje žmones šaky-. Šiais metais sukanka 50 
avo: žydas muša, žydas metų, kai buvo įsteigtas 
ėkia, kad kiti manytų, jog dabartinis Brocktono Lietu- 

jį kas nors skriaudžia. į vių Piliečių Klubas. Sukak-
Panašiai yra su musų kle-Iries minėjimas įvyks rug- 

bonu. Jis nesutvarko pa-j iučio 3G d. pikniku “Tau- 
ra pijos mokykloje lietuvis- tiškame Parke.” Nariams 

nemokamai, o jų žmonoms 
tik už SI bus duoti geri pie- 

.aviškai reikia mokyti šeš-jtųs. Butų graži sukaktis, 
tadieninėje lituanistikos mo-jjei nebūtų kai kurių dalykų, 
kykloje. Bet jis parapijos kurie tą sukaktį aptemdo.

kų dalykų mokymo, bet kal- 
.ir.a kitus. Net tikybos lie-

Pranas Yuzėnas, dipukų 
tėvu vadinamas, nes jis 
jiems labai daug padėjo, po 
operacijos tiek pasveiko 
kad jau galėjo grįžti i savo 

!nesenai Įgytus namus, 11809 
lumer St.

Sugrįžo iš ligoninės po 
sunkios, prieš tris savaites 
padarytos, operacijos ir 
Marta Strazdienė.

Visi draugai abiem ligo-
mos vestuvės brooklynie- 
čiams žinomų asmenų, bet 

Rugsėjo 5-7 dienomis apie jas niekas iki šiol ne-
Chicagoje įvyks trečiosios parašė, todėl noriu aš nors 
Amerikos lietuvių sporti- trumpai jas paminėti, 
ninku žaidynės. Jų progra- Tai Uršulės Ballas ir Mi
mą labai įvairi: lengvoji at-jehae! Daunoros vestuvių 
letika (bėgimai, ėjimai,
šuoliai, mėtymai), plauky-
mas, futbolas (soccer), 
krepšinis, tinklinis, stalo ir 
lauko tenisas, šachmatai.

Žaidynėms įvykdyti ko
mitetas, B. Keturakio vado
vaujamas, dirba išsijuosęs. 
Į žaidynių garbės komitetą 
yra pakviesti Dr. P. Grigai
tis, konsulas Dr. P. Dauž- 
varuis, L. Šimutis, A. Olis 
ir kiti.

dolerius naujos klebonijos 
statymui. , O juk toje nau
joje klebonijoje1 g*Venrnes 
parapijiečiai, o klebonas su 
savo padėjėjais. Tai kodėl 
neparodyti parapijiečiams 
gražų pavyzdi? Pats kle
bonas ir vikarai turėtų pa
aukoti bent po šimtą kitą. 
Dabar, kunigai perkasi nau
jus automobilius, važinėja 
vakacijų, perkasi namus 
pelno tikslu, o parapijos 
klebonijai jie neaukoja nė 
cento. Neatrodo, kad ku
nigai sektų savo posakį,

VINCAS MOTIEJAITIS

gio parapijos. Parapijie- kad žodžiai pakreipia, o

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Kazbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra

dėjo ėsti vėžys. Siomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 

kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš?

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

KELEIVIS
<34 Broadvvay, Saatk Boston 27,

biuletenyje lyg niekur nie
ko klausia: “Kur dingtų 
musų jaunimas ... jei ne-
turėtume parapijinės mo- buvo ilgJJ laiką jį
kyklos? Kas išlaikytų lie-

Pagal konstituciją, klu
bas yra lietuviška pašaipū
nė organizacija, kokia ji

tebėra pašalpinė, bet lietu-
tu\\bė> dvasią? . . . Ši mo-,v-^umo joje jįko ne<jaUga 
kykia tuiėtų būti V 1 v (Sukakties minėiime nebus, ... . , , .Sukakties minėjime nebusBrocktomecių spindulys. Sy-| lima iškelti net BetuvB.
ki uždarę mokyklą pajustu- kos vaiavos, „es tam yra 
me nepaprastą IŠl'ALfE- 
JIMO bamra.”

Klebonas nesnupina, kad

priešingi nariai, kurie tą 
klubą kontroliuoja ir nusta
to minėjimo būdą. Jie aiš-

niam nuoširdžiai linki " " kiną, kad čia Amerika, tai
tai pas.eiku ir vei grjzu Į|kykioje butų sustiprintas.| lietuviškos vėliavos nerei- 

Dėl to mokykla liko tik ka Tikroji priežastis yra
talikiška, bet ne lietuviška. ^*5?* Ve nar’a* -ia_išsva
joję vaikai neišmoksta lie- dėję lietuviškos vėliavos, 
tuviikai nei skaityti, nei ra
šyti. Nuo jos nuimtas net 
lietuviškas užrašas. Bet jis 
.virtiną, kad tik parapijos

visuomeninio darbo Uirvo-I 
nūs.

Louise Balčiūnienė.

PORTAGE, PA.
pokylis, įvykęs Piliečių Klu
be. Svočia buvo B. Spu- 
dienė, svotu cliffsidietis C. 
Bukaviackas. Svotas ir svo
čia labai ‘ gražiai svečius 
priėmė ir vaišino visokiais 
gardžiais valgiais ir gėri
mais. Jiems talkininkavo 
Akelienė, Juknys, Gervic- 
kienė.

Jaunosios, svočios ir pa
merges suknelės buvo to
kios gražios, kad jomis ža
vėjosi visi svečiai.

1 Aš svotą Bukaviacką pa 
žįstu daugiau nė 20 metų, 
o jis vis toks pat jaunas, 
kaip anuomet. Ir kiti sve
čiai atrodė kažkur pametę 
ne vienus metus. Bendrai 
vestuvės buvo tokios, kokių 
aš dar nebuvau mačiusi.

Uršulė ir Michael Dauno
rai apsigyveno savo name 
2dgewater, N. J. Geriausią 
ir laimingiausių metų lin
kiu jiems. ■

Viešnia N.

Musų Eilės Retėja

Per trumpą iaiką amži-1 mokykla palaiko lietuvybę, 
nai atsisveikino 5 lietuviai: Dargi gąsdina, kad prasidė- 
du vyrai ir trys moterys. I tų ištautėjimas, jei toji mo 
Viena jų buvo Juozefina kykla butų uždaryta. Lyg 
Valenčiutė-Ražukienė, kilu- dabar to ištautėjimo nebu
si iš Kapčiamiesčio parapi- tų! Ar tai nėra noras nu
jos. Mirė sulaukusi 70 me-1 kreipti dėmesį nuo savęs ir 
;ų. Į Ameriką atvyko 1905|apkaltinti kitus? 
metais. Išėjusi už anglia
kasio Ražuko, susilaukė 5 
vaikų, kuriuos gražiai i§= 
auklėjo.

Vargšas Ražukas paliko 
ne tik našlys, bet ir ligo-l^0^31 .
nis, nes jam padaryta sun-pzlals aPie lietuvybę 
ki operacija. Ligonis ne- Gal musų kleboną ir ima 
gali valdyti kojų ir turi gu- juokas, kai kiti lietuvybe 
lėti namuose. Linkiu jam sielojasi, bet daugeliui lie
pąsveikti. Į tuvių tas klausimas yra la

Juozas Ambrozaitis.

Bet tai dar ne viskas. 
Klebonas toliau rašo: “Kar
tais juokas ima kuomet 
kiaušai kaip kiti Brockto- 

kiflba didžiais žo-

tik jie bijo viešai tai pasa
kyti. Jie garbina bolševi
kų atneštą į Lietuvą raudo
nąją vėliavą. Šitą jie mie
lai iškeltų, jei nesibijotų 
pasekmių. (Dabar Lietu
vai komunistai davė kito
kią “lietuvišką” vėliavą.— 
Red.)

Ypač per paskutinius ke
lis metus klubas atšlijo nuo 

J lietuviškų reikalų. Jis atsi
sako aukoti Lietuvos laisvi-
nimo reikalams. Kitų lie
tuviškų reikalų irgi nere
mia. Jo nėtuvraranro pa
siliko tik kalboje. Tokių 
klubų nedaug pas mus liko. 
Bene tik Roko-Skeet klubas 
yra tam lygus. Abu šie 
klubai traukia “Tautiško 
Namo” pusėn. Jie ten daro 
susirinkimus ir jaučiasi,

l* kaip namie. Musų klubas

Eisenhowerio Dovana
Prezidentui Rbcelų^

Jaunas Vincas Motiejai- 
tis, keleiviečių A. ir W. 
Motiejaičių sūnūs iš Wor- 
cesterio, nuo pat savo ma
žens reiškėsi dideliu palin
kimu į muziką ir dainą, šį 
pavasarį jis baigė Leland- 
Powers radijo ir televizijos 
mokyklą Bostone ir dabar 
gavo tarnybą prie WCAM 
radijo stoties Corinthe, Mis- 
sissippi valstijoj. Angliškai 
jis vadinasi Vincent Law- 
rence.

Linkime jaunam lietuviui 
geriausios kloties jo pasi
rinkto j srity.

PRAŠOM NEVELUOTI 
SU SKELBIMAIS

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

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

Administracija.

Valaitis Sveiksta
Žinomas mokytojas, vi

suomenininkas, socialdemo- 
Kratų darbuotojas Jonas 
Valaitis jau tiek pasveiko, 
kad galėjo apleisti ligoninę 
ir dabar gydosi namie. 

DETROIT, MICH.

bai sjai bus. Ir lodei auga jr sukakGes minėjimui pasi
rinko “Tautišką Parka,” 
nors nelabai tam tinka. Bet 
vilkas vis traukia į mišką.

Kai iškyla lietuviški rei* 
kafab-jamsų bosai AiškĮj^, 
kad mes turime rūpintis tik 
vietos klausimais. Jie lyg 
mąno, kad žmonės jau už
miršo. kaip jie klubo kasos 
pinigais pilko bolševikams 
ambulansą. Tuomet kliū
čių nebuvo leisti klubo pi-

j'steigę šeštadieninę mokyk- nigus pašaliniams reika- 
ą, kurią klebonas norėjo’lams. Tiesa, tą reikalą jie

[apdėti mokesčiais. Kodėl? j laikė savu ir dabar tokiu 
Paskutiniu laiku jis piane- laiko.
?ė, kad tą mokyklą uždarąs.! Jei ne klubo bosų užsi- 
Kodėl? Niekas neįtikės, spvrimas, tai jau senai trys 

[kad visa tai klebonas darė klubai butų rusnungę į vie- 
Ilietuvybės labui. —S. T. (Nukelta j 8 pusi.)

nusistatymas prieš kleboną. 
Kuris nori įrodyti, kad nie 

lietuvybe nesiiupina
1 Prezidentas Eisenhovveris Js; ,,

jper valstybės sekretoriųtiesų yra visai priešin- 
Dulles įteikė Korėjos prezi- gai. Paiapijiečiai prašė 
dentui dovaną—didelę meš- kleboną sutvarkyti lietuviš- 
kerę. Dovaną Dulles įtei- kų dalykų mokymą parapi
nė pasirašius tarpusavėsj jinėje mokykloje ir žadėjo 
apsaugos sutartį. | visos visuomenes paramą, 

bet klebonas su tuo nesuti- 
|ko. Kodėl? Dipukai buvo

LSS 116 Kp. Išvažiavimas

* Atsiminkite, kad tas iš
važiavimas bus rugsėjo 
(Sept.) 20 d. visiems gerai 
žinomoj vietoj — Binkevi- 
čienės ūkyje prie Liberty 
Park, prie Midrile Beit ke
lio. Važiuoti reik Middle 
Beit keliu, bet galima ir ki
tais keliais privažiuoti.

Prašome bilietus įsigyti 
iš anksto, kad musų šeimi
ninkės galėtų žinoti, kiek 
maisto paruošti.

Šis musų išvažiavimas tu
rėjo įvykti rugpiučio 30 d., 
bet patyrus, kad tą dieną 
bus kiti du išvažiavimai, 
nutarta LSS kuopos gegu
žinę nukelti į rugsėjo 20 d. 
Taigi, ruoškitės rugsėjo 20 
dienai.

Trūksta Butų

Detroitas plačiai žinomas

“MRS. LOVISIANA’

Asbury Parke, New Jersey 
valstijoj, netrukus bus ren
kama “Mrs. America," gra- 
žiausia Amerikos moteris, 
šitoj nuotraukoj parodyta 
Mrs. Beverlv Ard buvo iš
rinkta į tą kontestą nuo 
Louisianos valstijos moterų.

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass.

J .Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin- 
1 ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
Į daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to. užtaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraž-

(3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
(32-4)

čiu
orderius.—Lietuvis pas lietuvį!

VYTAUTAS SKRINSKĄ 
Tdeal Pharmacy vaistinės savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.
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Diktatūros Palikimas
Dvasinė Ubagystė ir 

Politinė Menkystė

užmegsti ryšius su ryžtingais 
musų visuomenės sluogsniais.

Jei musų Berlyno diplomatui 
padėtis nebuvo dar aiški net 
prezidentui pabėgus, tai kada 
'jam begalėjo ji paaiškėti? Juk

kiti liaudininkai ir nuoširdus 
demokratai buvo to režimo ka-.

Iro lauko teismu šaudomi arbalji jau ir nediplomatui buvo
Naujausiu laikų istorija darkaiėjimuoge
rtą parode, jog kiekuena gracijos stovykloj. Galimas 

ualy kas. kad, pradėjus p. Škir
pai vėl žvalgytis į liaudininkus, 
išsireiškimas ''smetoninis dip
lomatas” jam yra nemalonus. 
Bet jo noras išbraukti tą žodį 
is lietuvių kalbos yra juokin-

kartą
diktatūra yra tos ar kitos rū
šies tuščiais žodžiais dangsto
mas smurto režimas, kurs ank
sčiau ar vėliau priveda kraštą 
prie didelės nelaimės ir parodo 
valdančiųjų visišką dvasinę 
ubagystę ir politinę menkystę. ga&> 
Tuo požiūriu ir smetoniškoji 
diktatūra Lietuvoj nesudarė iš
imties. “Keleivio” 25 ir 26 
numeriuose tilpęs p. Kazio 
Škirpos laiškas tą tiesą ne tik

Diplomatų šaukštai po 
Pietų

Aišku ir be p. Škirpos paais-
patvirtina. bet kartu parodo.kad smetoniniai diplo- 
kad su diktatūra susiję ir jos mataJ atstovavo užsieny ne tau- 
atmosferoj išaugę pareigūnai *ni” partiją, bet Lietuvos 
nesugeba nieko iš gyvenimo pa-?a s ' P- Škirpai ir jo
simokint. ir negali pakilti virš*™*0“*’ ^atjli. neaišku, kad 
dvasinės ubagystės ir
menkystės, taip budingų dikta
toriškam režimui.

ganiška dalimi ir kad bolševi
kų antplūdžio metu jie taip pat 
negarbingai susmuko, kaip ir 

Kur reikia ar nereikia. jie {visas diktatoriškas režimas, 
visur kiša savo tuščia aš. giria-(Klausimo esmė ne tame. ką 
si savo nuopelnais ir pasiauko- smetoniniai diplomatai atstova- 
jimu tėvynei, savo išmintimi ir vo. bet kaip jie atstovavo 
toliregyste—žodžiu, dedasi va- Lietuvos reikalus.
dais. paties likimo pašauktais j Pono Škirpos manymu, jie 
vadovauti prasčiokėliams ir ne- puikiai gynę tautos reikalus 
išmanėliams, kurie, jeigu tik tragišku momentu. Todėl ji- 
dristų tuo ar kitu reikalu pa-'sai griežčiausiai protestuoja 
reikšti nepalankią tiems po 'prieš mano teigimą, jog p. Ig
nams nuomone, tuoj priskiria- zoraiėio vadovaujami diploma-

aiški.
O kas dėl ryšių užmezgimo 

su visuomeniniais sluogsniais. 
tai p. Škirpa tam reikalui laiko 
neturėjo ir veikiausiai apie jo
kią kovą dar negalvojo, nes va
dinamų aktivistn organizacija, 
kurioj p. Škirpos politinė veikla 
pasireiškė, tesusikristalizavo 
Berlyne 1940 metų lapkričio 
mėnesį.

Ar šiaip versi ar taip, bet ta 
kelionė įrodo tik diplomatinę 
trumparegystę, o ne pasiauko
jimą tėvynei.

Tauta—Tai Me*
Diktatoriško režimo diplo

matai linkę vartoti kalbą iš es
mės skirtingą nuo paprastų 
žmonių kalbos. Prisipažinsiu, 
kad iki p. Škirpos laiško per 
skaitymo nežinojau, jog pavyz
džiui pasidalinimas valdžios pj- 
nigų. buvusių Lietuvos pasiun
tinybės kasoj Berlyne, smetoni
nių diplomatų kalboje vadinasi 
pensijų įstatymų paremtu, tei

NELAlSVfcJ UŽAUGO BARZDA

stai kas iš jauno Amerikos kareivio pasidarė komunistu 
karo nelaisvėj. Pateko nelaisvėn jaunas, be barzdos ir 
ūsų, o išėjo kaip koks Biblijos pranašas. Jis \admasi 
Dwight D. Coxe. iš Kresno. Calif. Kairėj jis parodytas 

taip kaip grįžo, o dešinėj jau nusiskutęs barzdą, tik su ūsais.

kilioji vyriausybė pasireiškė gimusi lietuvių tautos kančiose, 
tik nublankusiomis deklaracijo
mis, kuriose dargi neužsimena
ma apie demokratinės Liet u vos'kitas, bet VLIK’as atgaivino de- 

Prie-Įmokratinės Lietuvos Respubli-

Pravartu įsisąmoninu kiek
vienam lietuviui, kad ne kas

Respublikos atstatymą.
šingai, tose deklaracijose buvo kos idėją gimtinėj kaip tik la

šėtu ir legaliu pensijų išmokė- kalbama apie naują Lietuvą'da, kuomet besikeičiančių oku 
jmu. Dar daugiau: p. Škirpa'Hitlerio kuriamoj naujoj Euro-Racijų sūkuriuose lietuvių tau-

Bet ir tai aktivistų pro- ta buvo nustumta į beviltingu- 
iilniu patriotiškumu ir teigia.'pagotai Lietuvai vokiški impe-Įmo bedugnę negarbingai su- 
rad io bendradarbiai, eave rialistai teleido pasireikšti tiek.'smukusios smetoniškos diktatu- 

ban- 
kti-

stengiasi tą transakciją sieti su’poj

.ie-

—Maike, šiandien aš no
riu davadlyvai • pasikalbėti 
su tavim apie jūsų mokslą
Tu vis meluodavai, kad ju-skaitymas. Matai, žmonės > pripažįstąs laisvą ir Kodėl “viešas melas"? Gi to- K,siruoJinluį ir įvvkdv-'kuo nepagrįsta, brangiai lietu-tuvos atstovas demokratiškojo
sy partija SU komunistais mėgsta sensacijas. Kuo dau- n^rzoma nuomontu pa.lke,u- dėl. atsako p. Škirpa. kad kau- ’ Į“ brielio' 23 d ' io tautai 'kainavusia iliuzija, pasaulio sostinėj, kurioje daro-
nesuunka. O ką dabar pa- giau dalykas išpustas, tuo vls“.,s 'T'Suomeninio gyve- no vyriausybė priėmusi bolševi- “ Uutos Mki|ilnui už Lie- Nes ant lavonu didvvriškųju mi to pasaulio svarbiausieji 

, Išmaišiau-jie laikraščius per. X j“ „eprik.ausomybv. Ir to-sukilėUy buvo sukurta ne nau>sprenditnai. bu,y savo aukštu-
—As, teve, galiu ir dabar ka ir tuo daugiau pasidar

tą patį pasakyt, 
bus joks melas.

Ir tai ne pelno
jams.

tu laikraščiu

—Sakai, nebus melas. O į —Bet kodėl tu vadini kiti darė ar daro. viskas juoda, peri ją. Pagal p. Škirpą išeina. . . „
pažiūrėk, kas pasidarėttuos peiperius gatviniais? įlr todėl, neturėdami po ranka kad smetoniniams diplomatams užx5a'°-_kas
± raneuzijoj! Komunistai iš
ėjo ant straikų, ir raidavei 
susibuntavojo socialistų par
tija. Užštapavo visus trei- 
nus, paštą, tiliponus, žo
džiu, padarė tikrą rivaliuci-

—Kodėl tėvas manai, kad 
dėl to streiko kalti socialis- 
taoi?

—O ar tu neskaitai gazie
tų? Juk visi peiperiai rašo, 
kad Prancūzijoj streikuoja 
tos unijos, ant kūnų socia
listai bosauja.

—Bet tenai streikuoja ir 
katalikų vadovaujamos uni
jos. Ar tėvas to nežinai?

—Aš to negirdėjau.
—Tėvas daug ko negir

di. Matyt, negirdėjai ir to, 
kad Prancūzijoj yra trys 
unijų grupės. Vienai' jų va
dovauja komunistai, antrai 
socialistai, o trečiai katali
kai. Ir visos trys yra prie 
to streiko prisidėjusios.

—Nu, tai pasakyk, dėl ko 
tas buntas prasidėjo?

—Tai ne “buntas,” tėve, 
bet paprastas streikas. Ir 
tas streikas nėra toks jau 
baisus, kaip Amerikos gat
vinė spauoa jį išpūtė. Jis 
prasidėjo dėlto, kad valdžia 
nutarė mažinti valstybės iš
laidas ir pareikalavo, kad 
prie to prisidėtų valstybės 
tarnautojai. Pašto, telefo 
no ir telegrafo tarnautojai 
pakėlė prieš tai protestą ir 
metė darbą. Prie jų prisi 
dėjo ir kiti valstybės tar 
nautojai. Komunistai sten
gėsi išvesti streikan ir pri 
vatinės pramonės darbinin
kus, bet tie jų nepaklausė ir 
prie streiko neprisidėjo 
Vėliausios žinios iš Prancū
zijos rodo, kad tas streikas 
jau eina prie galo. Daug 
oarbininkų, kurie buvo su 
streikavę, grįžta atgal prie 
savo užsiėmimo.

—Nu, tai pasakyk, kam 
Amerikos gazietos sukėlė 
lobią didelę trevogą dėl to 
streiko?

—Amerikos gatvinė spau-

—Todėl, kad gatvėse jie policijos, jie prieš kitaip galvo- nebuvę kitos išeities, kaip 
parduodami ir gatvinė pub- 
ika juos perka.

—Bet apie Prancūzijos 
streiką. Maike, ir Bimba 
labai triukšmingai rašo. O 
jis savo “Laisvės” juk ne
parduoda ant gatvių. Jei-

jančius ir kalbančius reiškia palaikyti santykius su bolševi

Sąmonir.gai neliečia eilės nius paradus, butų senai pada- 
štai ir vėl išlenda politinės smulkmenų, kaip niekuo nepa-'ręs energingų žygių. kad

menkystės y-la iš patriotinėmis grista Dr. Kaupo užgauliojimą, i VLIK’ą apgyvendinus Lietuvos 
pagražinto maišo, pasiuntinybės šveicoriaus p. Ju- pasiuntinybės rumuo.se \Vash-frazėmis pagražinto

Tauta _  tai mes tarnautojai, co apšaukimą bolševiku ir tt ingtone ir tuo budu pavertus tą
Musų veiksmai— Nes tai ilgoką straipsni dar pasiuntinybę i demokratinės

au ištęstų. Apsiribosiu Lietuvos Respublikos šventyk-
pneš tautą, tiktai pastaba, kad ir tų p. lą. šaukiančią viso pasaulio lic-

smarkius, bet kartu ir juokin- kų pastatyta liaudies vyriaus)'* 
gus protestus. (be. nutylėti prieš pasaulį jos

tokius veiksmus kaip rinkim:- *p matal- ,
nė liaudies seimo komedija. tol™Ys taut<>s ™k5mants. Kas oaug. 
i ot - • k . ' prieš mus—tas prieš tautą, tintaite utos au so t. I.IOI pa.ro- išrodo, kad rūpinimasis Skintos tvirtinimu vertė yra to-,tuvius kovon už lai,va, demo-

Ibtma, ir tt.. zodztu. laukti .ke „.„kia nat kai,, ankščiau antartu-kratinę Lietuvos Respubliką.
Deja. nei p. žadeikis. nei kiti

ševikų teroras, metantis šimtus yra du. iš diktatoriško režimo smetoniniai diplomatai nerodo
v , -----------a “smetoninis diplo-Įa,s- ;tarnautojų į kalėjimus, Hkvi-'paveldėtL mastai: vienas sau ir'.iok^o noro. kad tautos tragiškos

, . . „ ’ . 1 . matas,” kuri jis. nežinia kodėl. kiant> P- Škirpa Pr,Pazlsta ™a": duoiantis įstaigas ir tt.. vra savo prieteliams. kitas visiems būklės akyvaizdoi atsikratyti
kierns galams Jisai taip laiko Kremliaus propagandos ™ paminėtą teigimą tiesa, t,k ne * laisvas patriotinis apsi-{likusiems. skirtingai negu jis {diktatūros palikimo ir perženg- 
smarkiai apie tą Streiką išmislu. j ieško pateisinamų negarbingai spręndimas b<?t savo rušies sa-'galvojant»ems. Pirmas yra bai- ti iš praeities užsilikusias dva-
triubija ? Į Jeigu p. Škirpai nebūtų sveti- i{.n?. Ir € vanaudiškumas. ta ir šventa, antras—juoda ir sinės ubagystės ir politines

-—Bimba, tėve, pučia tą ma lietuvių tautos kova prieš 2
burbulą kitokiu tikslu. Jis Smetonos diktatūrą, tai jis ži Bonas Škirpa arba negah, ar-

I* Kur Atsirado Žodis 
Smetoniniai?

Pono škripos laiške yra pora' vvriausvbė nutrauks asmeninėmis pensijomis
pu ir nusiunčia katram oa 1 Ipae • - metu. kai tėvvnėj siautėja bol-jų. Viskam ir visur p. Škirpai
vn kamarntri tai «,vvmkn. juokįn«as protestas prieš iš- ^ntjkius su ponais diplomą- teroras metantis šimtus yra du. iš diktatoriško režimo’smetoniniai diplomatai
yo kamarotui, tai suvyniotą sireįškima .................................................
Į kitą popierį.

paminėtos rūšies protestų. Ypač ^audies

laikysenai. 
nas Škirpa 

ba nenori suprasti, kad ta ap
linkybė. jog smetoniškas reži-

Aktivistai ir Sukilimą*
Nerimtas yra teigimas ir tas.yoe. joj; .v«-

pitalizmas jau griūva ived® tautininkų režimas, ir rna'> įsmuko akivaizdoj bo‘še nekontroliuojama p. Skir
ia jau giiuvc*. Į Uilcniši vai viku ultimatumo, ners ir negali

—O ką gali Žinot. Mai-‘tal ?. a, l > ezi būti iokiu pateisinimu nevyku- 1)05 fondą buvo Pan,oštas ,r
ke7 Tuk ^norinti ’ .mo Pal,eP,mu P°uc,n;nkal bau' J L , -r“ įv^kdvtas 1941 metų birželioxe. juk gan suginu, /‘it- . • moterėle no nonVi s,a« to režimo diplomatų laiky-‘, ai- ,Ge Kaimo motereies po penkti.- . , . . , . 23 d. antibolsevikiskas sukili-tek, Italija kokia katalikis-;litlJS už uj kad jos grietjnę senai užsieniuose, kur nebuvo 
ka salir —A~  ---- —- —J------------------------------------------------------------------- ;------ •

nori parodyt savo šalinin- n°tų. kad žodį “smetoninis" ar-
kams, kad Prancūzijoj ka- ^)a “smetoniskas į lietuvio kai- 2*^.’bol^še kad u* p’n‘^us sudėtus į nie-

smerktina.

Tą mastą jis nori pritaikinti 
ir dabartinei p. Žadeikio “auk
sinei” diplomatijai l>ei vadina
mam diplomatijos “šefui” p. 
Lozoraičiui. Ponas Škirpa džiau
giasi. kad p. Žadeikiui pavyko
išrūpinti algą p. Lozoraičiui iš

plaukai ant galvos šiaušiasi. Jeigu bolševikai, okupavę Lie- na M .'5 įstūmęs lietuvių tautą į despe- Bet p. Škirpos džiaugsmas ir
—Ar tėvas turi plaukų‘uv?’ i^sireiškima Palavino ir turejęs teJ. onin|.^’ ratiška beviltiškumo ' padėtį,

ant galvos? !‘r !ve^o j savo propagandą, tai ,,r’1a U.?’l, ° Pono Škirpos aktivistų inašas
—Nu, kad ir neturiu, ale d.ar fne.rei.*kia’ k,ad XXa (Hptomatin^ Veikla > tra*edi^ buvo tik tas’ kad

vistiek baisu darosi, kadi^™^™11 sk^” spau,la arba 1,e-.nuti.aukiančio santvkius su boi-tam iš gimusiam
musų maldos nieko nemači- okupantų sukilimui mėgino priduoti de-
• T-- i. i • . |''a*eių geoiniis. Bolševikai \ra • . . .. . , mokratiskoms tradicijoms sve-ja. L Z Kokio šimto metu žinomi vaviaini ir nK.r,.» v; vvnausvbe. ir prašančią, kad . - ,-*• •, - . i- , » ‘Įz,norr” vagišiai ir plagiatoria,: • K __ timą ir perdem žalingą politinigal jau visą pasauli valdys jje daug ką savo melagingai uzs,€n,° valstybes nepripažintu . .

yra pasisavinę iš ’oknJ okupanto veiksmų. a-
kad tokia akcija butų is-| Aktivistų vado p. Škirpos

bedieviai.
—Nieko nepadarysi, tė

ve, progreso nesulaikysi.

“U NAS VSIO ĖST”

Lietuviškai tas sakinys 
bus—mes visako turime. 
Taip nuolat sako rusai; iš 
ių, matyti, išmoko ir vokie
čių komunistai, nes jų gal
va, pasipiktinęs prezidento 
Eisenhovverio $15,000,000 
dovana Rytų Vokietijai, 
pareiškė, kad ji mums ne
reikalinga. Girdi, mes do
vanų nenorime, mes galime

propagandai 
ivairių kraštu liet nejaugi nau.
dėlto, kad bolševikai vaikščioja *elb«jusi ir Lietuvos auks* germanofiliška politine pažiūra
kojomis, antibolševikai turėtu Stockho,rnc ir PasiuntinvbilJ r^s» tuo i«tikinimu,
pradėti vaikščioti galvomis • |Hkvidavimą pastačiusi visai ki-kad hitlerinė Vokietija laimes 

{toj šviesoj. Be to. po tokios karą ir kad jos kuriamoj nacis- 
Jeigu p. Škirpa nori. iam nie .akcijos ir šiandien greičiausiai tinėj naujoj Europoj jinai pa

kas nedraudžia to daryti. Re:nereikėtų klabinti kongresma-tikrins aktivistų diktatoriškai 
gėdinti tuos, kurie vartoja žo-(nų ir senatorių duris, prašant valdomai Lietuvai tokią vietą, 
di smetoninis, yra tiesiog neiš-:jų ištirti Lietuvos įjungimo į kokią jau turėjo Hitlerio sukur- 
mintinga. Tuo labiau, kad p. Rusiją legalumo klausimus. {tos kunigo Tisso Slovakija ir 
Škirpa yra tipiškas smetoninis .. . . 'Antės Paveličo Kroatija. T6-
diplomatas. kurio visa diplomą-, akc’ia- kurią smetoni- kk) įsitikinimo vedamas, bet
tinė karjera vra susijusi su tuo n*a* <Hplomatai vykdė po liepos neturėdamas patikrinimų iš 1c- 
smurto režimu, kuriam buvo dienos, t. y., po liaudies hitlerinės Vokietijos
lemta valdyti Lietuvą ilgiau nei se’mo’ nutarimų ir^ po to. kai VCjięsniu. p. Škirpa dedasi lcng

tuos produktus Amerikoj {riausybės štabo viršininko vie-
nusipirkti. Taip, “galime.” ;tos į smetoniškus diplomatus 
Tik nelaimė, kad kišenė tuš

trvliką metų. Kokiu budu p .bolševikai nutraukė su. jais vaj apgaudinėjamas beverčiais 
Škirpa surado 
tos teisėtos demokrati

gavybiniai tautos reikalai—tai 
(iu visiškai skirtingi dalykai. 
Abejoju, ar bent vienas rimčiau 
galvojantis lietuvis gali džaug- 
tis “auksinės” diplomatijos pa
reiškimais. Nes štai. iš truputi 
didesnio autoriteto, negu p. 
Škirpa, būtent iš tautos vetera
no prof. Kaminsko atspausdin
tos “Keleivy” paskaitos “Lie
tuvos Vadavimo Reikalai Eina
muoju Momentu” sužinome, 
kad tautos lėšomis apmokama 
minėtų smetoninių diplomatų 
veikla, daug kame atsiduoda 
diktatorišku raugu, plaukiančiu 
iš nelemtos diktatūros paliki 
mo.

Ponas žadeikis. matyti, savo 
“auksinės” diplomatijos sume
timais priešinasi VLIK'o perkė
limui į Ameriką: jis norėtų ir 
toliau matyti tą instituciją 
merdinčią Reutlingeno kaimely.

Lozoraitis,
rvoKiu DUO’] p j apgauuiiiejaiiiii  ̂ merdinčią j\euuiiix<

kelią iš nuvers-isant''k’us’ tikrumoje u v 0 pažadais, daromais kai kurių-Vokietijoj. Gi p. 
?mokratinės vv- šaukštas po pietų. bereikšmių vokiečių valdininkų, remdamasis suklast

na.

kalbinkime kaimynus ir 
’rauru* užsisakyti "Kelei- 

Kaina metams $4.vi.”

menkystės ribas. Diktatoriš
kas režimas juos. matyti, tiek 
sudemoralizavo, kad .jie jau tur 
but neįstengia nieko pamiršti 
ir negali ničnieko iš gyveninio 
pasimokinti.

SENAS S(X:.-DEM.

Fašistai ir Kor,mais

tai Eina Išvien

Persijos parlamentas ne
buvo linkęs duoti perdaug 
teisiu rr.inisteriui pirminin
kui Mossadeghui, todėl jo 
šalininkai apleido parla
mentą: jame paliko tik bu
vusieji vyriausybės prieši
ninkai, bet jie *ieni nieko 
teisėto negali nutarti.

Mossadegh be šacho (ka
raliaus) parlamento negali 
paleisti, o šachas nesutinka 
pasirašyti paleidimo rašto, 
todėl Mossadegh sugalvojo 
kitu buriu apsidirbti su par
lamentu. Jis nutarė atsi
klausti visą tautą (padary
ti referendumą). Visame 
krašte už parlamento pa
leidimą balsavo 99.9'ž. 
Kaip Rusijoje! O kodėl 
taip? Dėl to. kad balsavi
mas buvo atviras. O bal
suoti prieš reiškė būti išda
viku.

Jdomu pažymėti, kad ko
munistai eina su Mošsa- 
degh. Mes jau rašėme, ko
dėl jie taip daro.

“Keleivyje” nauriinea vre 
daryti L;.t „Į.

uklastuotais “K-y- 
kaip pav. pulkininko Groebel.Įbartų aktais.” reiškia didžiau-Trumparegystė ar 

Pasiaukojimas ,vadovavusio kariniam špiona- siu pretenzijų į lietuviškos emi- 
žui bolševikų okupuotam Pabal-1 gracijos politinę vadovybę ir. 

Savo kelionę į bolševikų oku- tyje. Įkur galėdamas, trukdo VLIK’o
puotą Kauną 19401 metų bir-J Pono Škirpos, kaip aktivistų veiklą.

rys į valstybės tarnybas smur- želio mėnesį p. Škirpa stengiasi (vado. politiškas veiklos rezulta- O VLIK’as. nežiūrint jo visų 
to režime. Tuo pat laiku, kai'atvaizduoti kaip pasiaukojimą tai buvo tragiški: per J.OOO^abartinių silpnumų, juk vie-
p. Škirpa kuopė į diplomatines tėvynės labui. Esą, jis vykęs

tai jo dalykas. Aš tik žinau, 
kad ne visiems liaudininkams ir 
demokratams buvo atviros du

smetoninio režimo aukštybes, išsiaiškinti esamos padėties ir
partizanų žuvo sukilime, o ak- nintelė demokratinė musų emi- 
tivistu vado inspiruojama lai-^gracijos politinė organizacija.' Kimus ir p« j ieškojimu*.

1
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Iš Pavergtos Lietuvos
KAS YRA TIKRIEJI 
LIETUVOS M1NISTER1A1

. Ar visi musu skaitytojai 
žino, kad komunistų valdo
muose kraštuose be visiems 
žinomų ministerių dar yra 
kiti, galingesni, “ministe- 
riai” partijos centro komi
tete. Tai įvairių jo skyriųĮpasodinta 
viršininkai. Paskutiniame 
Lietuvos komunistų parti
jos centro komiteto posėdy
je daug tų skyrių viršinin
kų pakeisti naujais. Pa
vyzdžiui, dabar partinių, 
profesinių ir jaunimo orga
nizacijų skyriaus vedėju 
paskirtas F. Bieliauskas, 
pramonės transporto — E.
Ozarskis, propagandos ir 
agitacijos—J. Smilgevičius, 
žemės ukio—S. Juozapavi
čius, mokslo ir kultūros—S.
Lazutka, administracinių ir 
finansinių įstaigų—J. Jur
gaitis.

Lietuvos Vidaus Reikalų
Ministeris—Vildžiūnas

Berijai galvą nusukus, 
buvo atstatytas ir Lietuvos 
vidaus reikalų ministeris 
Kundakov. Jo vieton 
skirtas J. Vildžiūnas.

Dirvos Nesuartos 
Neapsėtos

‘“Tiesa” gegužės 17 d. 
rašė, kad Klaipėdos krašte 
tesuarta dirvų tik du treč
daliai, o sėja atsilikusi dau
giau negu trečdaliu.

Bulvių tuo metu tebuvę 
tik apie 14 nuo-i 

šimčių, o jei laiku nepaso-] 
dina, tai jų ir negali pa
kankamai užaugti.

Dumpių sovietiškas ūkis 
turėjęs užsėti 380 hektarų 
daugiamečių žolių, o neuž
dėjo nė vieno hektaro. Tau- 
ralaukio kolchozas turėjęs 
užsėti 320 hektaių, o užsė- 
jęs tik 25 hektarus. Pana
šus vaizdas ir kitose vieto
se. Neužsėta iš dalies dėl 
to, kad nėra sėklos, o sėklos 
vėl nėra dėlto, kad laiku 
neiškulta, sėkla išbyrėjo.

Jei nėra gero pašaro, tai 
nebus pieno pakankamai, 
nebus gyvulių prieauglio.

Toks Klaipėdos krašto 
vaizdas. Ne kitoks ir visoj 
Lietuvoj.

ir

Išvarė Sekmadienį Dirbti

Mirė Jonas Marcinkevičius

Vilniaus radijo praneši
mu, liepos 31 d. mirė rašy
tojas Jonas Marcinkevičius.

Kaip žinoma, gražioji 
l)a’ j Neringa yra paversta kari

ne baze ir įeiti į ją drau- 
užiama. Sekmadienį, gegu
žės 17 d., 1,100 klaipėdiš
kiu buvo išvaryti tą bazę 
"sutvarkyti ir papuošti.” 
Ką jie ten policijos prižiū
rimi dirbo, komunistų laik
raštis nepasako.

Vilnimi”'Net “Laisvės” su
Neįsileidžia

su Andruliu 
i Lietuva sa-

Klaipėdos Fabrikai 
Mokyklos

Pasak komunistu laikraš-

ir

KELEIVIS, SO. BOSTON

GRĮŽTA Iš KARO NELAISVĖS

Daugelis karu belaisvių, kuriuos komunistai dabar 
žiną. taip nusilpnėję, kad juos reikia nešte nešti.

Ilių, tankų, lėktuvų, pasista
tyti plieno liejyklų, karo 
laivų, įrengti mašinų staty
mo pramonę, bet apie ga
mybą vartotojams Rusijos 
diktatoriai visai buvo už
miršę ir skaitė, kad polici
ninko lazda gali atstoti

Rusija Be Pa u cho Agento’
Berija Žadėjo Žmonėms Laisvės, o Malenkovas

Siūlo Duonos

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga š:ų 
dienų klausimams suprasti knygutė.
Kaina ................................................

duoną, drabužį ir žmonišką Į LAISVOS LIETUVOS
butą.

Nepaprasto teroro pagal 
ba Rusija žymiai pakėlė sa 
vo sunkiąją pramonę. Ma-
lenkovas gyrėsi lėlių parla , Atbi kom„nlstų [lktų
mente, kad Rusija Šiais me- Šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
, . • _ . i- _ oolj4- Visiems kyla klausimas kodėltais pasigamins. plieno oo įiusija nesusiatria su kitomis valsty
milionus tonu* anglių__320P*mis ir kodėl Rusija nenori įsileistimilionus to ų, a i I iš kįtur įmonių pasižiūrėti kaip ji
mil. tonu; aliejaus—52 mil.I tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar

, , . • • 1 yra demokratija, kokie darbininkųitonų; elektros energijos-- [uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų
' i«>o hilinnn« kilnuzatvalan- PrB*yvenli’ Dabar rusai sako kad Ollionus Kllo'vatxaian Įuetuva buk Ui yra Rusijos dalis, 

cemento—16 mil.

LSDP Užsienių Organizacijos raš
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina..26c
TIKRA TEISYBĖ APIE 

| SOVIETŲ RUSUĄ
Arba komunistų dikUtura

Sovietų 
mentus” 
trumpam 
tai dera

Net Bimba
negali pasiųsti „ .
vo laikraščiu kam norėtu. Pus> Klaipėdoj, be kitų, 
Ten ir tuos “laikraščius tejveikia “Trinyčių” medvil- 

tik enkavedis- nės, “Gulbės” vilnonių, 
Syrijaus” batų ir “Arto

jo” mineralinių trąšų fabri

Rusijos “parla- ką riebulis Malenkovas ža- 
buvo susirinkęs'dėjo Rusijos žmonėms,
posėdžiui. Kaip j Lavrentij P. Berija, kol

gerai išmiklintam;jis nebuvo nuvainikuotas, 
lėlių buliui, jis visais bal-Jžadėjo Rusijos žmonėms 
sais pritarė Malenkovo vy-itruputį daugiau laisvės. Jis 
riausybės visiems pasiuly-Įsakė, kad “piliečių konsti- 
mams, pasmerkė “pasiutėlį*tucinės teisės” bus uoliai 
agentą” Beriją, nubalsavo'saugomos. Berija žadėjo ir 
rankų pakėlimu biudžetą'pavergtoms rusų tautybėms 
šiems metams su kelių mė- į truputį daugiau tautinės
nėšių pavėlavimu ir nė vie-j laisvės. Jis buvo pavaręs 
nu žodžiu nepasiteiravo,-iš valdžios vietos tūlą Mel- 
kodėl Malenkovas Įkišo Į-nikovą, kuris iš Lenkijos 
čypę savo artimiausią bend-'atimtose ukrainiečių ir len- 
radarbį Beriją. kų gyvenamose srityse (Ga-

Rusijos parlamentas yra licijoj ir Volynijoj) be jo- 
renkamas dėl svieto akių. Į kių ceremonijų buvo įvedęs 
Tas parlamentas ir posė- rusiškas mokyklas, nors nei
džiauja tik dėl svieto akių. 
įstatymus Rusijoj leidžia

Galicijoj 
su nėra.

džių; cemento—16 mil. to
nų, ir tt. Palyginus su Ame 
likos gamyba, Rusijos sun
kioji pramonė vis dar yra 
toli atsilikusi. Bet lyginant 
Rusiją, kokia ji buvo carų 
laikais arba prieš stalinines 
piatilietkas” (1928 me

tais), pažanga padaryta di
delė.

Bet jei imti 
pramonę ”

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

Apie užsienių politiką 
Malenkovo kalboje pakal
bėsime kitą savaitę, o da
bar straipsnį baigsim Ma- 

lengvąjąpenkovo žodžaiais apie jo 
kuri gamina gy-J buvusį sėbrą, bičiulį, drau-

KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERS1STATYDAVO ŽEM$?

Labai įdomus senovės filosofų da- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių paraše Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: “išvirkščias Ma
kalas, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... 10c

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomia 
žiniomis tuo klausiniu papildyta 
knygutė. Kaina............................. 20c

VISUOTINAS TVANAS
Ar galėjo būti toks tvanas, kad 

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

KURGI VISA TAI NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, koriuos 

žmor»s kuria per amžius? šį intri
guojantį politiškai-ekortomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos so- 

aldemokratų teoretikas Kari Kaut-cial
sky. Kaina 10c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstato nužudymą caro Alek
sandro II. Labai puikus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas. U 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 25c 

AR ROMOS POPIEŽIUS YRAvenimo reikmenis, tai Ru-'r kolegą Beriją. Ma 
sija yra nušiurusi, utėlėta lenkovas lėlių parlamente,KRISTAUS VIETININKAS? 
skurdžių šalis. Pavyzdžiui, apie Beriją sakė šitaip:

nei Volynijoj ru- 
Berija skaitė, kad

Malenkovas bebalsiam par 
lamentui gyrėsi, kad Rusi
joj šiais metais bus paga
minta 200 milionų metrų 
vilnonių audeklų, arba maž
daug po vieną metrą kiek
vienam plačios Rusijos gy
ventojui. Iš vieno metro 
medžiagos negalima nei 
kelnių, nei švarko pasiūti 
(siutui reikia mažiausiai 
trijų metrų); iš to yra aiš 
ku, kodėl Rusijos darbinin
kas turi dirbti virš dviejų 
mėnesių, ir tik iš tų dviejų

“Tiesa, užsieniuose pasiro
dė tokių politikierių, kurie 
mato musų šalies susilpnėji
mą dėlto, kad liaudies prie
šas Berija buvo numaskuo- 
tas ir padarytas nepavojin
gu. Bet tai yra trumpare
giai politikieriai. Kiekvie
nam yra aišku, jog faktas, 
kad pasiutėlis imperializmo 
agentas taip greitai buvo nu- 
maskuotas ir taip greitai pa
darytas nepavojingu, jokiu 
budu nerodo Sovietų vyriau
sybės nusilpnėjimo.”

Knyga
Kataliką

į Parašė kun. M. Valadka. 
drąsiai kritikuoja Romos

‘ bažnyčios autoritetą ir faktais pa- 
j rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie

tininkas. 224 pusi. Kaina .... >1 -2i

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievus. Dievų garbini
mas keitėsi. Kode! ? Kokius dievus 
garbino musų bočiai? Kokias žiny- 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonės 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 

I tuos klausimus galėsi atsakyti pa- 
‘ skaitęs šią knygą. Tai didelio for- 
I mato, 271 puslapio knyga. .. $1.00

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų sa 
reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose.

valdžia, o parlamentas juos!toks Melnikovas iškraipė
ir

gali skaityti 
tų viršūnės. Mat, bijomasi, 
kad net ir iš jų žmogus ga
li susivokti, kad tas laisva
sis pasaulis nėra toks supu
vęs, kaip apie ji “kaziona” 
Sovietų spauda rašo.

Nebeišleidžiami laikraš
čiai ir iš Lietuvos. “Tiesą” 
ir kitus Lietuvos laikraščius 
dabar begauna tik “Lais
vė,” “Vilnis” ir Kanados 
“Liaudies Balso” redakci 
jos. Mat, bijoma, kad is 
tu laikraščiu sužinoma tik

kai.
Klaipėdoj esančios sios 

mokyklos: mokytojų insti
tutas, pedagoginė mokykla, 
žemės ukio technikumas.

Sovietijos nacionalinę poli 
tiką.

Malenkovas mano kitaip 
Jis skaito, kad Rusijos žmo

Taip Malenkovas
menesių uždarbio, jei jisĮdojo” savo ilgametį bendra- IlfV7AC 
nieko kito nepirktų ir visai Įdarbi, kuris nuo 1938 metų Arb> K,uUlo 
nevalgytų, JIS galėtų nusi- buvo vyriausias sovietinės pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
pirkti vilnonių drabužių ei-“tvarkos dabotojas.” Jis
lutę! Panašiai yra su ava-|giriasi ji greit “numaska- Ka,na.................................. 2S*

i'iaib lietuvių ir aitrių 
P. Kaina ............................ ............... 25<

amatų ir 4 fabrikinio 
ruošimo mokyklos.

pa-

roji padėtis Lietuvoje, 
ji juk baisi!

O

Dvaru Kumečiai

Lietuvoje buvo apie 309 
tūkstančių žemės ūkių. 
Šiandien visa žemė yra nu 
savinta ir visi ją dirbantie
ji suvaryti į 2,656 dvarus, 
arba “kolūkius,” kaip jie 
dabar via vadinami. Var
das pasikeitė, bet juose 
dirbančiųjų padėtis ne: 
dvaruose dirbo kumečiai, 
kumečiai yra ir “kolūkių 
darbininkai.

lyne, su valgomais daiktais k ęs” ir padaręs “nepavojin-
nes bus lengviau sovylioti,r 1k.lt0.mls vartojamomis ge- gu.” Jej nuo 1938 iki 1953 

lybėmis. metų yra “greit,” tai Rusi-
Malenkovas pripažįsta, jos žmonės taip pat “greit” 

kad kėlimas “sunkiosios susilauks ir Malenkovo ža- 
pramonės” buvo daroma Įdamo riebaus gerbūvio 
militariniais sumetimais,
bet dabar jis sako, kad 
JAU ATĖJO LAIKAS at
siminti ir vartotojus; ir jis 
nesigaili pažadų pagerinti 
Rusijos žmonių gyvenimą.
Ir visus pagerinimus jis ža
da įvykinti “per dvejus tre
jus metus.”

duonos, o ne laisvės paža-

tik patvirtina. Bet šį kartą 
išėjo taip, kad Malenkovas 
parlamentui pakišo ne visus 
vyriausybės išleistus įstaty
mus patvirtinti. Kol dar 
valdžioje sėdėjo dabar nu
vainikuotas ir riebiai ap-jdais. Savo kalboje bebal-

Jspiaudytas Berija, valdžia'sių lėlių parlamente Malen- 
2 buvo išleidusi amnestijosikovas apie piliečių konstitu-

įstatymą visiems mažiems cines teises visai neuzsimi —J. D.

KODĖL AS NETIKIU
nii'Vi?1-FM ▼ rg •

Traukinys Komisarams 
Vežioti

Tar ji Klaipėdos, Kauno 
ir Vilniaus paleistas “Lie
tuvos kurjeris,” o Baltijos 
pakrančių plaukios “Aka
demikas Krilovas.” Jais 
važinėsis dabartiniai Lietu 
vos “ponai.”

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

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

KELEIVIS
636 Broadway, S. Boston. Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
ORET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 E*«t Broedw«y, South Boiton 27, Mm*.

prasikaltėliams. To amnes
tijos įstatymo Malenkovas 
nedavė parlamentui patvir
tinti. Kol dar Berija buvo 
valdžioje, valdžia žadėjo 
sušvelninti kai kuriuos dar
bo įstatymus, bet Malenko
vas apie tą pažadą užmir
šo ir jokių lengvatų darbi
ninkams nepadaryta. Ru
sija pasilieka vienintelė ša
lis pasaulyje, kur pavėlavi 
mas i darba 20 minučių vra*■ V |
kriminalinis prasikaltimas, 
už kurį darbininkas yra 
baudžiamas ne mažiau kaip 
šešius mėnesius kalėti! Lė
lių parlamentas apie paža
dą sušvelninti žiaurius dar
bo įstatymus neužsiminė nė 
žodžio.

Tokiame parlamente val
džios žmonės kalbėjo va
landų valandas, o parla
mentas tik, rankas kėlė ir 
viską patvirtino. Kalbėjo 
parlamente ir “pats” storu
lis Malenkovas. Iš jo kai 
bos “The Nevv York Times” 
prirašė du didžiausius pus
lapius smulkaus rašto. Par
lamentas, Maienkovui kal-

nė; bet jis pakartotinai ža
dėjo pagerinti Rusijos žmo
nių gyvenimą per dvejus 
trejus metus

Prie bolševikų Rusijos 
žmonės neturi nei laisvės, 
nei duonos. Ypač Stalino 
“piatilietkų” laikais Rusi
jos žmonės išmoko gyventi 
be laisvės ir be duonos, pe
nimi ateities pažadais ir 
mušami i sprandą ginkluoto 
čekisto (enkavedisto). Sta
linui nuvažiavus pas Leni- 
niną, jo vietininkai supran
ta, kad Rusijos žmonių ne
išsemiama kantrybė gali 
kada nors trukti, todėl jie 
siūlo permainas, daro pa 
žadus, kalba apie naujus 
'aikus ir naujus laimėjimus 
Berija, gal todėl, kad jis 
nerusas, manė, jog žmonės 
labai yra išsiilgę “konstitu
cinių teisių,” o Malenkovas 
mano, kad reikia kutenti 
žmonių pilvus ir žadėti 
jiems daugiau duonos.

Malenkovas nurodė, kad 
nuo 1929 metų iki šio lai
ko Rusija savo sunkiosios 
pramonės kėlimui yra išlei-

bant, vis plojo ir reiškė pri-piusi 638 bilionus rublių; 
tarimą. Turėti tokį parla
mentą valdantiems yra tik
ras malonumas:—ką val
džia bedarytų, ką ji besa
kytų, “parlamentas” vien
balsiai pritaria ir nuolan
kiai šypsosi. Tai, vadinasi,
“liaudies atstovybė.” Toks 
parlamentas gaii drąsiai ei 
ti ienktvnių su miklintu ju
rų šuniukų žaidimu cirke.

Bet užmirškim tą lėlių 
parlamentą ir pažiūrėkime,

transporto kėlimui ji yra iš
leidusi 193 bilionus rublių; 
kolchozų įvedimui ir aprū
pinimui jų visokiomis maši
nomis yra išleidusi 94 bilio
nus rublių, o lengvosios 
uramonės kėlimui per 24 
metus yra išleista tik 72 bi
lionai rublių.

Vadinasi, bolševikiška 
Rusija buvo visai užmiršusi 
eilini žmogų—vartotoją. Jai 
i upėjo prisigaminti kanuo-

Ar Įvykins? Berijos ža
dėtas laisves šuo nunešė 
ant uodegos ir pats Berija 
pasodintas kalėjiman, o gal 
jau ir sušaudytas, kaip “pa
siutęs šuo.”

Riebiojo Malenkovo pa
žadus tikriausia šuo irgi nu
neš ant uodegos, kaip nu
nešė Berijos pažadus. Tai 
įvyks todėl, kad Rusija ir 
toliau ginkluosis; ji ir to 
liau tęs varžytynių su Ame
rika politiką, o tęsdama tą 
politiką ji turės ginkluotis 
ir žmonių gerbūvis ten at
sidurs paskutinėj vietoj. 
Turės atsidurti dargi jei 
Malenkovas ir bandytų sa
vo pažadus tesėti.

Reikalas via toks, ka< 
Rusijos žmonių skurdas yra 
toks didelis, jog tik labai 
griežtas pasukimas iš gink
lavimosi politikos į varto 
tojų tenkinimo politiką ga 
lėtų per dvejus-trejus me 
tus žmonių gyvenimą pa 
lengvinti. Bet toks griežta 
posūkis ukio politikoj yra 
negalimas, kol Rusija tęsia 
tą pačią imperialistinę už 
sienių politiką. O Malen 
kovas tęsia tą pačią Stalino 
politiką. Todėl jis ir sta 
lininius “pyragus” (paža 
dus) Rusijos žmonėms te 
gali duoti.

Ruošiasi Naujam 
Sezonui

Jau kuris laikas Bostone 
eikia muziko Gaidelio va

dovaujamas vyrų choras, 
pėjęs gražiai užsirekomen

duoti ne tik Bostone, bet 
visoj Naujojoj Anglijoj. Po 
sėkmingo praeitų metų kon
certo choras turėjo daugy- rašė 
bę pasirodymų įvairiose ko- nas‘ 
onijose ne tik lietuviams, ŽEMAITĖS 

bet ir svetimtaučiams. Va-; 
saros metu savo skambio
mis dainomis choristai pa
dailino daugelio organizaci
jų piknikų programas.

Kaip teko patirti, dabar 
choras energingai mošiasi 
artėjančiam sezonui. Savo 
metiniame susirinkime 
rinko naują valdybą.

Laisvamaniu čia pasako, kodėl Jia 
negali tikėti. Pilna argumentų, ko
rių nesu muš joks jėzuitas.......... 201

LIETUVIŲ KALBOS
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviam*. 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nori 
tinkamai • išmokti savo tėvų Kali a, 
o senimas irgi dažnai nori pag-.lint 
savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą- Šita gramatika yra tinkama ri- 
slems, kas nori gerai lietuvių kal
ba išmokti. Didelė knyga, 144 poal. 
Kaina tik ..............,.................Jl-Uil

TAVO KELIAS 1 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas.......... 25c.

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
Labai įdomi knygutė šituo svarbiu 

klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa- 

E. Vandervelde, vertė Vardu- 
Kaina ••••••••••.••••••• li*C

RAŠTAI
Ar ži-.ote, kad Žemaitė buyo vie

na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad j’ buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaiku-, kaip 
tūkstančiai ir mibonsii kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti. 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, 
kurį tukslam iai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepaste'iejo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke

lį. leivis“ parduoda jos rrštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 

kuri laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
, . ... se raštuose ji gražiai aprašo, gra

si rudeni numuto Suruošti 2iai pajuokia ir gražiai pagiria mu- 
dideli koncertą Bostone 'bud» * mu^ '*oro-
Tam
gos

tikslui tačiau 
naujos jėgos.

čius. Knygoje yra paveikslas su gar- 
l'eikalin- sios rašytojos parašu, taipgi paveik- 

rp šiai vaikų p.ieglaudų, kurias te-
1 Odei maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks- 

' las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. B -lotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga, 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveika- 
lais. Kaina .. ........................... 50c

vaidyba nuoširdžiai kviečia 
Bostone ir apylinkėse gyve
nančius dainos mėgėjus įsi
jungti į chorą. Į chorą įsto
ti galima kiekvieną trečia
dieni, atvvkstant į Dariaus 
Posto namus, esančius C 
gatvėje, So. Bostone, nuo 
7:30 iki 9 vai. vakaro.

Naujoji choro valdyba:
L. Izbickas, pirm.: P. Rač
kauskas. vice-pirm.; A. Ma
tulaitis, kasininkas, o A'.
Rudokas ir P. Šaulys, na
riai. Be to, choia?' turi nuo- g1!( veikalas trumpais ir aiškiai*
latini sekretorių Pauliuko- f*ktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 

* *■ - draujnjo* formos, ir kodėl turės bu-nį. —T. Z. 1 ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c

DEI.KO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kad 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Rot dėl ko gi norisi ? Del ko be val
gio žmogus silpsta ? Ir delko viena* 
maista’ duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau ? Delke žmogui reikia cuk
raus. druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? ši
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos
kaina tik ..................................... 16c
SOCIALIZMO TEORIJA

i
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Šeimynine Laimė ir Patarimai

»x-

metus i per langą 

■ JgMf

REIKALINGA 'v Kudirka: 
SKUBI PAGALBA
Mes turime bendrą šal

pos organizaciją, BALF’ą, 
turi rūpinasi tremtiniais 
Vokietijoje. Amerikoj ta
čiau neturime nė

Cenzūros Klausimas

vietoje tvarkinga, 
vvrams. i 3. Užlaikyk

Nesenai šioje
skaičiau patarimus vyrams.! 3. Užlaikyk namus sva-i 
Kai kurie iš jų buvo visai riai ir gražiai. Vyras ne
protingi, kiti mažiau vykę. ieško linksmų draugų ir vie- 
Faktas yra, kad šeimyninė tų, jeigu jis savo namuose 
laimė labai daug priklauso*jaukiai jaučiasi.
nuo vyro elgiasio, bet nega
lima užmiršti, kad vedybos 
yra sąjunga dviejų žmonių, 
todėl ir šeimyninė laimė 
priklauso nuo abiejų, nuo 
vyro ir moters elgesio.

Mes, moterys, labai daž
nai skundžiamės, kad vyrai 
yra šiurkštus sutvėrimai, 
kad musų nesupranta, Įžei
džia musų švelnius jaus
mus. Man atrodo, kad tie 
skundai daugumoje yra 
perdėti. Tiesa, priimta sa
kyti, kad vyrai yra šiurkš
tus, o moterys iš prigimties 
apdovanotos švelnumu, bet 
gyvenime pastebim, kad 
moterims to švelnumo labai 
trūksta. Kalbant apie šei 
myninio gyvenimo laimę, 
man atrodo, kad mes, mo
terys, turėtume daugiau žiū
rėti, kaip pačios elgiamės su 
savo vyrais, o ne kaip jie 
elgiasi su mumis ir juos kri
tikuoti. Visos žinome, kad 
vyrai yra kaip vaškas musų 
rankose. Švelni moteris ir 
šiurkštų bei piktą vyrą gali 
paversti avinėliu, jei ji to 
nori.

Prieš kiek laiko, neatsi
menu tik kur, skaičiau vie-

4. Planuok savo darbus. 
Šeimininkavimas yra sun
kus darbas, bet su protu 
dirbant galima taip susi
tvarkyti, kad kiekvieną die
ną liks laiko poilsiui ir sa
vęs priežiūrai. Niekad ne
sukrauk sunkių darbų vie
nai dienai. Išdalyk juos at
skirom dienom: pradėtą 
darbą stenkis r pabaigti.

5. Nenorėk, kad vyras 
tau patarnautų. Nevarinėk 
jo, kaip kokio vergo. Atsi
mink, kad jis grįžta iš dar
bo pavargęs. Malonus už
uojautos žodis jam labai 
daug reiškia.

6. Moterys mėgsta savo 
vyrus niekinti ir statyti 
jiems pavyzdžiu kitus vy
rus. Tai yra labai blogas 
Įprotis. Kiekvienas žmo
gus, o ypač vyras, turi savi
garbą. Jei žmona nuolat 
Įžeidžia vyro savigarbą, 
jam namai pasidaro nema
lonus.

7' Niekad nesiskųsk sa
vo vyru draugams arba 
draugėms ir niekad viešai 
jo nepajuok. Vyro išjuoki
mas žemina ne tiek vyrą, 
kiek pačią moteri. Nesijuok

via matosi Oksana Kosenkina. kuri prieš 5 metus iššoko iš 
bolševikų konsulato \ew Yorke per langą iš 3-čio auk*, 
to, kai jai buvo Įsakyta grįžti atgal į Rusiją. Nuotrau
kos viršuje yra parodyta, kaip ji gulėjo konsulato kieme 
ant cemento sunkiai susižeidus. Ji buvo atgabenta čionai 
iš Rusijos kaip mokytoja, mokyti bolševikų konsulato 
pareigūnų vaikus. Xew Yorko policija atėmė ją iš bolše
viku konsulato susižeidusią, nugabeno ligoninėn, kur ji 
pasveiko ir pasiliko laisvoj Amerikoj. Dabar ji gyvena 
New Yorke ir piešia paveik-ius. šiomis dienomis ji šven
tė savo šokimo i laisvę penkių metų sukakti. Ji turi jau 
išsiėmus pirmąsias pilietvbės popieras ir tikisi greitai 
tapti Amerikos piliete.

Pasaka— Nepasaka
nekėki- zas,” ir liepė perskaityt, kas 

neturime nė vienos te, aš nesutinku su tais vy- moka, o vaikus Įgiaudeno, 
draugijos ar organizaci jos,11 ais, kurie tvirtina, kad ku- kad, šiukštu, popierių ne
turi rūpintųsi tais ateivaisjnigai moka vien tiktai slėgt plėšytų.
kurie dėl ligos ar senatvės ‘kultūrą ir visai nesirūpina
negali

no profesoriaus patarimą,! iš vyro silpnybių. Kiekvie- 
kaip moterys turėtų elgtis, I nas žmogus turi tam tikrų FASdtfOS SAULĖJ

Kaip sau norite, 
su

II
užsidirbti pragyveni

mui ir turi gyventi išmaldo
mis. Tokių nelaimingų 
žmonių musų tarpe yra ga
na daug, bet iki šiol jie or
ganizuotos pagalbos nesusi
laukė. Tie, kurie turi šei
mas, dar gali šiaip taip pra

platint jos vaisių tarp tau
tiečių. Paimkime pavyz
džiui nors aną su nusižemi
nimu styrinčią pašalyje ki
tų trobų budelę, kurios tik
rąjį vardą ne visąaa prie 
žmonių tinka minėt, o kuri 
vienok turi neginčijamą

misti, bet tie, kurie yra vi-į kultūrinę vertę. Juk tą bu- 
sai vieni, yra palikti likimo:dėlę,—atsiprašydamas viš- 
valiai ir vra priversti kreip-

svetimus. 
keli metai 

Mari-
serga

kad namuose butų santaika 
ir ramybė. Štai keli to pro
fesoriaus patarimai mote
rims :

1. Buk visad geros nuo
taikos. Nieko nėra bloges
nio, kaip surugusi moteris, 
kuri jau iš ryto pradeda 
niurnėjimais ir skundais, 
kad diena negraži, kad jai 
daug darbo, kad galva 
skaudinti. Moters šypse
na yra geriausias ginklas 
prieš šeimyniškus debesis.

2. Dabok savo išvaizdą. 
Apsileidusi moteris ir gra
žius namus paverčia negra
žiais. Nemanyk, kad no
rint gražiai atrodyti, reikia 
nieko nedirbti ir vien išsi
puošus sėdėti. Pirma gro
žio sąlyga yra tvarkingu
mas ir švarumas. Papras
tai. bet švariai ir tvarkin
gai apsirengusi moteris, 
dailiai susišukavusi yra gra
žesnė už tą, kuri namuose

silpnybių ir juoktis iš jų 
svetimų žmonių akyse yra 
didelis netaktas.

8. Buk švelni ir visad da
bok savo žodžius. Nieko 
nėra biauresnio, kaip iš 
gražios moters burnos plau
kią visokie šiurkštus išsi
reiškimai. Jeigu supyksti, 
prikąsk liežuvi, kad neiš 
spruktų piktas žodis. Jei 
matai, kad vyras piktas, 
nusileisk jam. nepriėsta 
rauk. Švelnumu vyrą daug 
lengviau suvaldysi, negu 
šiurkštumu.

9. Niekad nepabrėžk, 
kad namuose tu valdai. Vy
rai mėgsta jaustis esą “na
mų galvos.” Jie gerai ži
no, kad viskas priklauso 
nuo žmonos valios, bet jie 
to nenori pripažinti, todėi 
sudaryk tokią atmosferą, 
kad vyras manytų, jog jis 
yra tvarkytojas, arba bent 
visai nepriklauso nuo žmo-
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tis pagalbos pas 
Chicagoje jau

skursta musų tautietė 
joną Valaitytė, kuri 
džiova, neturi šeimos ir ne
turi jokio pragyvenimo šal
tinio. Nematydama jokios 
galimybės užsidirbti pragy
venimui. nekalbant jau 
apie gvdymą, ji kreipiasi i 
lietuvius su tokiu prašymu: 
Geraširdžiai lietuviai.

Kybartietė (iš Virbalio 
miesto) Marijona Valaitytė 
serga džiova ir reikalinga 
gydymo, tačiau su tokia li- 

a niekur dirbti nepriima. 
Ligoninė ir gydymas bran
giai kainuoja, o ji liko vie
na ir nieko neuždirba, 
pragyvendama iš negausių 
aukų. Lietuviai, ypač ky- 
bartiečiai. prašomi padėti 
vargstančiai moteriškei, pa 
gal galimybę prisiunčiant 
po mažą piniginę auka šiuo 
adresu:

M. Valaitytė 
3219 East 92nd St'., 

Chicago 17, III.

PAVYZDINGAS VYRAS

vaikšto išsipuošusi, bet ne- nos valios. Marytė M.

BUČKIS UŽ GĖLES

Parado metu Aleksandrijos mieste viena jauna mergaitė 
įteikė Egipto prezidentui Naguibui puokštę gėlių, už ką 
jis ją pakėlė ir pabučiavo.

Išbučiavo man skiuostu? ir lupas. 
Išbučiavo ji taip. jog iigšioiei, atminus,

Visos minty? banguoja ir supas.
Aš atmerkiau aki?—ir iš saulėto veido 

Tavo šypsnį? mane pasitiko.
O paskui aš jau viena?, nuiiudęs, klajojau 

Ant to kranto smėlėto ir pliko.
Daug praėjo dienų, bet nedkeitė niekas:

\ėl man juta. kaip tuomet, banguoja,
\ ėl užmerkiu aki?—ir vidudienio saulė 

Mano skruostu? ir lupas bučiuoja.
As ir šiandien menu. kaip prieš daugel dienų 

Mudu buvom šioj vietoj kartu—
Tik atspėt negaliu, kas bučiavo mane:

Ar tai tu, ar tai saulė—ar tai saulė ir tu.
V. M Y K0LAIT1TIS-PUTINAS.

Inglewood e, Calif ornijoj, . ? _.? >< tz - do ir turėjoir Mrs. Kemp švente sa- J

Motinos Amžius 
Atsiliepia į Vaiku
Nesenai Nevv Yoi*xo

slų Akademijoj buvo svars
tomas Įdomus klausimas, ar 
motinos amžius turi Įtakos 
Į vaiko protini ir fizinį iš
sivystymą, jo atsparumą li
goms ir i jo amžiaus ilgu
mą. Paaiškėjo, kad daryti 
bandymai su augalais, gy
vuliais ir žmonėmis neabe
jotinai patvirtino, kad mo
tinos amžius turi didelės 
reikšmės naujagimio kūno 
ir dvasios išvystymu. Vie
nas Pennsylvanijos Univer
siteto profesorius, kuris ke
lius metus studijavo ši 
klausimą, pasakė, kad ji? 
stebėjęs 466 šeimas, kurio
se buve sveikų ir atsiliku
sių vaikų. Sveikųjų vaikų
motinų amžiaus vidurkis Kai viena moteris pasi 
buvo 25 metai. Kunu įskundė žinomam anglų ra 
dvasia atsilikę vaikai retai šy to j ui Somerset Maugham, 
gimsta iš jaunų motinų, dar kad ji nežinanti, ar tikrai

kad senesnių motinų orga
nizmas yra daugiau nusi
dėvėjęs ir nusilpęs, o taip 

' at nusilpsta audiniai, iš 
nmių susidaro gemalas, to
dėl vyresnių motinų vaikai 
dažnai gimsta silpni ir vė
liau vystosi nenormaliai. 
Anglijos mokslininkas at
kreipė dėmėsi Į tai, kad iš 
yresnių motinų dažniau 

gimsta mongolinio tipo vai
kai (priplota kakta, siau-

Mr

vo 60 metų vedybinio gyve
nime jubilėjų. Ta proga 
žmona pareiškė, kad jos 
vyras, prieš vesdamas, pa
žadėjo jai kiekvieną rytą 
atnešti lovon puodeli arba
tos. Savo pažado jis švėn
ai laikėsi. Net tomis die

nomis, kada jis nesveikuoda- 
vo ir žmona prašydavo jo 
nesikelti, jis atsakydavo, 
Pažadas lieka pažadu.” at

sikeldavo ir atnešdavo žmo
nai arbatos. Per 60 metų 
bendro gyvenimo jis atne 
šė žmonai 21.915 puodelių!J 
arbatos. Ar ne pavyzdingas

ros, arti viena kitos akys ir 
protinis bukumas). Tėvo 
amžius esą neturi Į vaiko 
fizini išsivystymą jokios di
desnės. reikšmės.

vvras.

Vedybos, kurios remiasi 
tik aistra, yra ne kas kita 
kaip tuščias bandymas pa
daryti trumpą istoriją ilga

ATSTOVAUS AMERIKĄ

čia matome p-lę Frances E. 
WillLs. 54 metų amžiaus ame
rikietę, kuri buvo paskirta ir 
jau prisaikinta Amerikos 
ambasadore Šveicarijai. Tai 
yra trečia moterfįs pasie
kusi tokios aukštos vietos 
tarptautinėj tarnyboj. Pir
ma ji ėjo konsulo pareigas 
Suomijoj. Tuojau po Labor 
Day ji išvyks į Berną.

neperžengusių 28 metų. 
Užtat motinos, kurios yra 
vyresnės kaip 30 metų, daž
nai pagimdo nenormalių 
vaikų. Minėtas mokslinin
kas šį reiškinį aiškina tuo,

myli vyrą, už kurio rengiasi 
tekėti, jis jai atsakė: “Bran
gioji ponia, vienintelis bū
da? patirti, ar myli tą vyrą, 
tai paklausk savęs, ar gali 
vai toti jo dantų šepetuką.”

tas, pavadinsiu ją tupykla,
—Įvedė Į musų kaimus ku
nigai. Pirmiausia pradėjo 
statyt tupyklas, žinoma, ku
nigams Įsakius, už švento
riaus prie kaimo koplytėlių, 
kur būdavo atlaidai. Per 
tokius atlaidus moterys, ne
žinodamos tam tikro tupyk
lų tikslo, pasidėdavo jose 
pundelius su krupnikėliu ir 
užkandžiais. Ilgainiui at
sirado jau ir pas ūkininkus 
arba ten, kur leisdavo vai
kus Į kunigus, arba vėl ten, 
kur dažniau atsilankydavo 
kunigai. Iš pradžių žmone- 
liai stebėjosi, išvydę tokius 
Įtaisus: malūnas ne malū
nas, tik be sparnų; spinta 
ne spinta, tik nemarginta, 
šiandien nors ne visi ūkinin
kai turi Įsitaisę tupyklas, 
bet visi jau musų krašto 
žmonės numano jų paskirtį, 
ir bobos pundelių juose ne
pasideda.

Virvagalių kaime buvo 
vieta, išleidusi net tris kuni
gus, ir žinoma, turėjo aukš
čiau minėtą kultūros Įstai
gą. Išėjus vyrams Į kuni
gus, vieta teko svetimam 

kuris ją visai aplei- 
parduot. Nu

pirko Endrius Klubas, blai
vas žmogus ir geras ūkinin
kas. Nors nebuvo mokytas tiktai 
ir galėjo tik lietuviškas 
knygas skaityt, bet turėjo, 
taip sakant, kultūros jaus
mą. Jis jautė reikalą prie 
namų ką pagerint, numanė, 
kad, vieną ar kitą atmainą 
padarius, kartais net be iš
laidų padidinimo, būna

Už kelių varsnų nuo Klu
bo namų stovėjo valsčiaus 
raštinė, kur raštininkavo iš 
kažin kokip kelmo dygęs 
lenkelis Psarskis. Jau be
veik metai, kai žmogelis 
stengėsi papirkt degtine 
valsčių. Kad per ateinančius 
rinkimus imtų ji i vaitus. 
Sunkiai vienok ėjo, nes vi
sas beveik valsčius rengėsi 
rinkt Klubą. Du tiktai kan
didatai ir tebuvo: Psarskis

Klubas. Taigi, kad ne 
Klubas, tai jis, Psarskis, 
tikrai liktų vaitu. Bet kaip 
jį prašalinti? Pasitikėt deg
tine nėr ko, o išrast kokią 
priežastį prieš teisingą žmo
gų tiesiog nebuvo galima.

Vieną sekmadienį, pava
kare, sėdėjo Psai’skis rašti
nės prieangyje ir, žiūrėda
mas Į garnį, kalenanti ant 
Klubo kluono, dėstė savo 

j garbiniuotoje galvoje, kaip 
čia butų galima prašalint 
savo priešininką. Pamatęs 
praeinanti Klubo pusbernį, 
užkalbino:

—O kur dūlini?
—Tai čia Į Kazius.
—O Ką veiksi?
—Sako, gužynė bus. Da

bar siuva pas juos siuvėjas, 
tai, sako, gerai smuikuojąs.

—Ar šeimininkas leidžia 
Į gužynę?

—Naktimis valkiotis ne
duoda, o kai i gužynę, tai 
nieko.

—Ar tu senai pas Klubą 
tarnauji?

—Jau treti metai.
—Ir kitiems metams lik

si? ,

ir

akims gražiau, ir nauda di
desnė. Tarp kitų dalykų 
nusprendė ir apleistos jau 
tupyklos likimą. Prikalinė- 
’o drūčiau atšokusias len
tas, plyšius užlipino popie
rium ir Įsakė visiems namiš- 
<iams, kad neužmirštų, 
kam budelė Įtaisyta, ir kad 
pasielgimu nesipriešintų jo 
įsakymui. Išsyk šeimyna 
nenorėjo nė klausyt.

—Tai, imsime dabar įl
eisime ten, kur tiktai jaga- 
maščiai vaikščiojo! Dar ga
li būti nuodėmė.

Vienok vyresnieji pama
žėl pradėjo priprast; tik su 
vaikais negalima buvo nie
ko padaryt—iš tolo bijojo 
Įeiti i tupyklos vidų ir tik 
per plyšius stengėsi pama
tyt, kas ten viduje dedasi. 
Taigi netrukus subadė ir 
apdraskė nuo plyšių popie
rius. Klubas, tai pastebė
jęs, užlipino plyšius iš nau
jo, atsinešė nuo klėties auk 
što pundą senų rubricelių ir 
iškarpė didesnes raides, to
kias, kad iš jų išeitų saki
nys : “Popierių nedraskyk 
ir nebadyk.” Sudaręs kele
tą tokių sakinių, prilipino 
juos ant tupyklos sienų— 
vienus iš lauko, kitus iš vi
daus. Paskui juokdamasis 
pasakė šeimynai, kad bude 
Įėję yra prikabintas “uka-

—Nenorėčiau trauktis,
rudeni reiks burtus 

traukt (eiti i kariuomenę).
Šitaip. Ką duosi, tai 

aš išvaduosiu.
—O ką aš duosiu, pats 

nieko neturėdamas.
—Tai, kaimynui juk ga

lėčiau padaryt ir dykai.
—Tai padary k, ponas.
—Tik, matai, turiu būti 

vaitas.
—Tai buk, ponas.
—Gerai sakai, buk. O

kad tavo šeimininkas kliu
do.

Bernas šito dalyko nesu
prato ir tylėjo.

—Matai, jis pats nori bū
ti vaitu, ir gali .ji valsčius 
išrinkt. O Klubas tau nie
ko negalės pagelbėt—čia 
tai tik mano galva,—tarė 
Psarskis, paglostęs garba
nas.

—Man juk vis tiek pat,— 
kalbėjo toliau,—kas vaitas; 
tavo dalykas, kad ne Klu
bas, o tik aš bučiau vaitas.

—O ką aš padarysiu . . .
—Išrask kokią menką 

Klubo kaltę, tai valdžia jo 
nepatvirtins, ir bus gerai.

Berniukas nuleido galvą. 
Jis net nemokėjo ieškot ki
to kalčių, o čia juk apkal
tink teisingą žmogų. Raš
tininkas pasiskubino jam Į 
pagalbą:

—Matai, pasek, ar tavo 
šeimininkas neslepia kontra
bandos, ar lietuviškų knygų 
ir laikraščių nelaiko, ar . . .

—Knygų tai, teisybė, 
mačiau daug klėties .palėpė
je prikimšta, tiktai kas čia 
per kaltė? Juk štai rašti
nėje yra knvgų dar daugiau 
ir kurkas storesnių.

(Bus daugiau)

L
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Kiek Reikėtų Bombų 
Amerikai Sunaikinti?
Mes jau rašėme prieš ke- karui ir stiprina savo karo 

lėtą savaičių, kad naujųjų pajėgas, 
ginklų turima baisios naiki- Tųdėl suprantama, kad 
narnos jėgos. Kyla, žino-1 ir Amerika labai rūpinasi 

klausimas, o ką turi1 pasiruošti taip, kad ruske- 
piiesas? Kuomet šiandien'lių bombonešiai butų nu
kalbama apie priešą, tai vi
suomet galvoje turima So-
vietų Sąjunga. Ji yra atsi
tvėrusi geležine uždanga 
nuo kito pasaulio ir tikrų 
žinių apie ją pakankamai 
neturima; niekas, tur būt, 
visai tiksliai nežino ir apie 
jos atominius ginklus. Ne
labai senai net buvęs pre
zidentas Trumanas reiškė 
abejonę, kad Sovietai turė
tų atominę bombą. Tačiau 
daugumas gerų žinovų tvir
tina, kad Sovietų Sąjunga 
šiuo metu turi bent 100 ato
minių bombų, 4 kartus stip
resnių už tas, kurios buvo 
numestos i Hiroshima mies
tą. Visi atsimename, kiek 
ten suardė ir užmušė vie
na bomba, todėl šimtas jų 
ir dar stipresnių yra baisi 
griaunamoji jėga.

Šiomis dienomis Rusijos 
diktatorius Malenko^s pa
sakė, kad ir Rusija turinti 
vandenilio bombą, kurios 
naikinamoji jėga, kaip ži
noma, yra daug didesnė už 
paprastos atominės bom
bos. Žinovai mano, kad 
Malenkovo pareiškimas bu
vo paprastas rusų pasigyri- 
rimas, bet niekas nesako, 
kad rusai negali kada nors 
tokių bombų turėti.

mušti dar jiems nepasiekus 
šio krašto.žemes. Amerika 
tą gali padaryti.

Bet Amerika toli nuo So
vietų. Ar jie galėtų tas 
bombas atvežti? Žinovai 
dėl šito neabejoja. Jie sa
ko, kad Sovietų Sąjunga 
galėtų pasiųsti bombarduo
ti Ameriką vienu kartu net 
500 lėktuvų. Sako, jei tie 
lėktuvai atskristų dieną, tai 
gal 15 iš šimto butų numuš
ti, o naktį tik vienas iš šim
to. Todėl, jei tiek lėktuvų, 
paėmę visas Sovietų Sąjun
gos atomines bombas, at
skristų naktį ir jas numestų 
į jų pasirinktas vietas, tai 
vienu akimirksniu galėtų 
būti sunaikinta beveik pusė 
Amerikos pramonės ir už
mušta 13 milionų žmonių.

Kaip Gyvena Italai

Amerika Italijai po karo 
yra davusi 3 bilionus dole
rių pašaipos, o vis dėlto už 
komunistus ir jų bendrake
leivius balsuojančių pasku
tiniuose rinkimuose buvo 
9,661,000, o prieš trejus 
metus tebalsavo už juos 8,- 
136,000.

Kodėl taip? Atsakymą 
duoda parlamento komisi
jos, kuriai pirmininkauja 
socialistas Vigorelli, surink
ti duomenys.

Paaiškėjo, kad Italijoje 
232,000 šeimų gyvena rū
siuose, garažuose, sandė- 
.iuose, 92,000 šeimų stačiai 
urvuose, 1,078,000 šeimų 
gyvena susispaudę viduti
niškai po 3 kambaryje, o 
1,391,000 šeimų vidutiniš
kai po du ar tris kambary. 
Taigi ketvirtis šeimų gyve
na visiškai netinkamose pa
talpose.

O kokie maitinimosi rei
kalai? Taip pat blogi. 
869,000 šeimų visai neval 
go mėsos, cukraus, o 1,357,- 
000 šeimų tų dalykų valgo 
labai maža kieki.

KELEIVIS, SO. BOSTON
DULLES RAPORTUOJA PREZIDENTUI

Valstybės sekretorius Dulles (dešinėj pusėj), sugrįžęs iš 
Korėjos, daro prezidentui pranešimą, kad Ithee pasirašė 
su juo savitarpinio saugumo sutartį.

Danija: Aldona Bričkus, ptlS.SU Komunistų I Vištų Farma Pfcrdavimui
Gasseholmvej 100 St. th., Biznis išdirbtas per 25 metus.

r arllJOS jUKdKtlS iia^ tinkama. Savininkas parduo
da silpnos sveikatos dėlei. Pne ke
lio Rt. 139. Adresas: (34)

Jai sukako 50 metų. Ta

DAR APIE SOCIALISTŲ
INTERNACIONALO KONGRESĄ

Keleivyje” jau buvo ra-! Visos konferencijos ir 
syta apie tą kongresą ir tuo pats kongresas priėmė daug
pačiu metu vykusias moterų 
sočiaiisčių ir Rytų ir Vaka
rinės Europos socialistų 
konferencijas, bet aš noriu 
dar šį bei tą papildyti.

Kaip žinote, Lietuvos so
cialdemokratams ten atsto 
va v o iš Anglijos atvykęs 
inž. Juozas Vilčinskas

Musų atstovas tose kon
ferencijose pasireiškė labai 
aktyviai. Jis kėlė paverg
tos Lietuvos klausimą ir aiš
kino jos dabartinę sunkią 
būklę komunistų okupacijo
je. Jis. užmezgė asmeni
nius ryšius su įvairių kraš
tų žymiais socialistų dar
buotojais, kurie labai įdo- 
mavosi Lietuva ir Lietuvos 
socialdemokratų veikla 
tremtyje. Jis pasakė dvi

svarbių rezoliucijų, kurios 
buvo plačiai spaudos ir ra
dijo paskleistos. Jose išreiš
kiama pasaulio organizuotų 
socialistų valia, jog komu
nistinė Rusija turi grįžti į 
senas ribas ir kad jos pa
vergtieji kraštai turi atgau
ti pilną politinę laisvę ir ne
priklausomybę. Rezoliuci
jose pabrėžiama, kad be 
šios sąlygos negali būti pa 
šauly taikos ir ramybės.

Visi tie suvažiavimai vy
ko gražiuose Švedijos par
lamento r umuose. Švedų 
socialistai, kartu su minis-’ 
teriu pirmininku Erlande- 
riu, kurie šiuo metu turi sa
vo rankose Švedijos val
džią, suvažiavimams paro
dė didelį palankumą. Visi 
svečiai buvo visaip pager-

Kopenhavn-Herlev, 
mark.

Italija: Dot. J. Gailius, 
Via Barnabu Uriani 87, Ro
ma, Italia.

Šveicarija: Anton Paulai- 
tis, Poetfach 2910, Zurich 
23, Svvitzerland.

Urugvajus: K. Čibiras, 
Juan Maria Pėrez 2820, 
Montevideo, R. O. dėl Uru- 
guay, S. A.

Vokietija: Adolfas Venc- 
lauskas, Litauisches Zen- 
tral Komitee, Hegelstr. 6, 
Hannover, Germany, Brit- 
ish Zone.

Kitų kraštų PLA įgalioti- 
’niai bus paskelbti spaudoje, 
kai tik bus susitarta dėl 
kandidatų.

Amerikoje įgaliotinio pa
reigas imasi PLA vadovy 
bė, 2601 W. Marąuette Rd., 
Chicago 29, III.

Visų kraštų lietuvių ben
druomenės prašomos PLA 
įgaliotiniams istorinės me
džiagos rinkimo darbe nuo
širdžios pagalbos.

Vincentas Liulevičius,
PLA Direktorius.

Den-

proga centro komitetas iš
leido manifestą. Jame nie
ko nauja. Užsieniui skel
biama, kad partija trokšta 
taikos, kad kapitalizmas 
gali ramiai sugyventi su ko
munizmu, todėl visi trum
pa r e g i a i, minkštaspran- 
džiai, vaikiški politikai bu
kite ramus. Jus punate ir 
supusite, mes jūsų neliesi
me.

Saviems žmonėms sako
ma, kad nevalia dievinti 
žmogaus. Tas esą žalinga, 
tas pakertąs plačiųjų sluog

lio Rt. 130.
463 Plymouth St., Holbrook, Mass. 

Tel. RAndolph 6-0908-J.

Ilt
»»
HIiII lt

kalbi per radiją pavergtai pamb apdovanojami, vai

NEPATINKA SAVI 
VAISTAI

sinami, vežiojami kraštą 
pamatyti.

Švedai ypatingą dėmesį 
atkreipė į tremtyje esan
čius soialistus, jiems atski
rai jie suruošė jaukų priė
mimą ir vaiše

Visi tų suvažiavimų da
lyviai bus ilgai dėkingi šve-

Paieškau gyvenimo draugės, mer
ginos, naslės, ar divorsuotos. Tau
tybė nesvarbu, bile geras charakte
ris. Atsakysiu į visus laiškus.

J. Kantaraviėius.
96 Edvvard St., Room 6,

Hartford 5, Conn.

PARDUODU FARMĄ
Parduodu farmų apie 200 akrų, 

geroj vietoj, prie State Road. Esu 
našlė, todėl turiu parduoti. Dėl 
platesnių informacijų rašykite ang
liškai. (35)

Mrs. Josephine Johnson,
R. E. D. 1,

St. Jonesville, N. Y.

PARDUODAMA FARMA
Parduodama farma, 24 akrų. Yra 

stuba, vištininkas, svirnas. Yra kar
velių, bičių, vištų. Prie gero kelio. 

Yra elek-snių budrumą ir veiklumą, ?ramy,^raikjm^’»ieu.

Visi žino, kad Sovietų 
Rusija atsitverė geležine 
siena nuo viso pasaulio. į 
ją įvažiuoti tik retas tegali, 
o ir įvažiavę ten laisvai 
nesišvaisto. Ten visuomet 
busi policijos stropiai prie- 
žiurimas. Ten net kitų val
stybių atstovai be leidimo 
tegali iškišti nosį tik į arti
mesnes nuo Maskvos vietas. 
Nesenai, teisybė, jiems bu
vo leista kiek toliau nuva
žiuoti, bet labai daug kur 
ir dabar negali įkelti kojos. 
Pavyzdžiui, kad ir į Pavai

mažinąs partijos reikšmę. 
Tik sutelktinis patyrimas, 
tik sutelktinė centro komi
teto išmintis -tegali sėkmin
gai kurti komunizmą.

Aišku, kodėl reikia taip 
sakyti. Buvo dievaitis Sta
linas. Jo nebėra. Reika
lingas kitas balvonas, bet 
kol šfenasis nepamirštas, 
naujo niekas negarbins. 
Reik Staliną padėti į archy
vą ir tik tada pradėsime 
dievinti Malenkovą ar kurį 
kitą vadą.

Manifestas, be abejonės, 
neapsieina ir be gražių pa
žadų pagerinti žmonių kas
dieninį gyvenimą. Dešimt
mečius vargusiems vėl pa
kišama vilties kibirkštėlė. 
Mat, komunistai gerai žino, 
kad tik mirusieji nebeturi 
vilties, o gyvieji ir už šiau 
delio griebiasi bijodami pa
skęsti nusiminime.

KAS GALI
TAIP KALBĖTI

Išėję i pensijų gali 2 ir 3 gyventi. 
J. Dermeitis, R. 3, Box 208, Car© 
Mich. (33)

PARDUODU BIZNį
Parduodu biznį—barų ir restora

nų. 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. 
Daugiau informacijų: (33)

J. Lugauskas,

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

Sovietų Sąjungos Aukš
čiausia Taryba pasmerkė 
Beriją. Tai buvo aišku.

Reikalinga* Darbininkas
Reikalingas darbininkas prie ba

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

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

Brooklyn 11, N. Y.

(33)

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dėl ligos farmų su 30 

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

• Alez White,
RFD 2,

Thomaston, Conn.
(33)F / »

PARDUODU FARMĄ
Parduodu dėl ligos farmų su M 

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

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

Iš 11,592,000 šeimų ko
mitetas rado, kad 12' i gy
vena ypatingai blogai, tiek 
pat blogai, 65' č kukliai ir 
tik 11% gerai.

Daugiausia neturto esa
ma pietuose. Čia labai blo
gai ir blogai gyvenančių esą 
pusė visų gyventojų, čia 
daugiausia ir balsų paduota 
už komunistus.

Komitetas patyrė, kad du 
trečdaliu Romos provinci
jos nepilnamečių nusikaltė
lių yra iš vargą vargstančių 
šeimų. Sicilijos vienoj pro
vincijoj žemės ūkio darbi
ninkų kūdikių miršta 107 iš 
tūkstančio, tuo metu kai tos 
provincijos gerai gyvenan-

Tai yra baisus vaizdas, čių tėvų iš 1.000 kūdikių 
Sakykim, kad jis kiek per- temiršta' tik 14. Materos 
dėtas, kad priešo jėgos kiek mieste yra 180,000 gyvento- 
padidintos, I>et turėkime jų įr jame tėra tik viena 
gaivoje, kad tokį vaizdą-130 lovų ligoninė, 
mums piešia ne plepės mo-» Tai štai kame gludi ko- 
terėlės, bet mokslininkai, jmunizmo perai ir gaila, kad 
kurie tą reikalą nagrinėja,‘Italiją valdantieji krikščio- 
ir atsiminkime, kad tik vie-Jnys demokratai įimtai nesi 
na Sovietų Sąjunga visą lai- rūpina esamą. skurdą paša 
ką dieną ir naktį ruošiasi linti.

BUVO PRAPUOLĘS GIRIOJE

šitas dvejų metu vaikutis, Bruce Miller, nuėjo girion ir 
dingo. Išbuvo per naktį ir tik rytojaus dieną buvo su
ieškotas besėdįs ant kelmo ir renkąs uogas. Tai buvo 
Nevv Jersey valstijoj, netoli Glen Rock.

Lietuvai ir viso pasaulio lie 
tuviams.

Netenka aiškinti, kad vi
sa tai yra didelis laimėji
mas tarptautinėj politinėj 
viešumoj. Šis laimėjimas 
stiprina bendrą kovą dėl 
Lietuvos išlaisvinimo iš ko
munistines vergijos ir dar? 
labiau skatina socialdemo-j(^ draugams, kūne juos 
kratus dirbti lietuvių darbo .ta*P rūpestingai globojo, 
žmonių tarpe. . Į Aleksas Zamžickas.

tilo valstybes. t • i ik-- ♦ r*
tz . - i „ Joje kalbėjo ir Gruzijos mi-Kartais propagandos su- . .J ... ■* ,* A ° nwtnvic nivmimn Izgc Rolfo.

metimais leidžiama ir vie
nam kitam laikraštininkui 
įvažiuoti ir “laisvai” pasi-

nisteris pirmininkas Baka 
radzė. Jis kaltino Beriją 
norėjus sunaikinti komunis-

PAIEŠKOJIMAI

Vydūno Paminklo Ir Raštų Reikalu
Bangus Tautiečiai!

Paskutinė Vydūno valia
buvo ilsėtis tėvų žemėje, 
kurią jis taip mylėjo ir ku
riai skyrė pačius gražiuo
sius savo kūrybinės dvasiojs 
žiedus. • Tačiau, kol lietu-

vardu: E. Simonaitis, (21-a) 
Detmold-Lippe, Friedrich 
Richter Str. 3, Germany.

Aukotojai bus skeioiami 
spaudoje.

B. Babrauskas, M. Kru
pavičius, S. Lozoraitis, V.

vių tauta galės jį palaidoti'Sidzikauskas, E. Simonai 
išlaisvintoj tėvynėj, jis turi'tis, Šimutis, K. Žalkaus- 
laikinai ilsėtis savo dabar- kas.
tiniame kape Detmolde.

Mes, žemiau pasirašiusie
ji, būdami tikri, kad trem
tiniai ir užsienio lietuviai 
norės pagerbti šio didžiojo 
lietuvio atminimą, esame 
pasiryžę pastatyti jam Vo
kietijoje tinkamą antkapį 
ir išleisti jo parinktus raš
tus. Todėl kreipiamės šiuo 
atsišaukimu į visus tautie
čius, kuriems yra brangus 
Vydūnas ir jo atminimas, 
kviesdami prisidėti prie jo 
kapo pagražinimo ir raštų 
išleidimo kukliu kiekvieno 
pagal išgales įnašu.

JAV ir Kanadoje gyveną 
aukotojai pinigus prašomi 
siųsti Lietuvių Rašytojų 
Draugijos pirmininko var
du: B. Babrauskas, 1436 S.
50th Avė., Cicero, III. Eu
ropoje ir kitur gyvenaitieji 
aukas siunčia Mažosios Lie
tuvos Tarybos pirmininko

Pasaulio Lietuvių 
Archyvas

1 V CIZjI VlvJ vi 11 1C410 v Ui . • • • • . • .

žiūrėti. Čionykščiai Mask- £ Part.ją ir įvesti Sovietų 
vos klapčiukai visą tą tvar- >p.tahZ^. Tais
ką ęiriii Bet kai ir Ameri- -’° . kaltinimais nebūtų ko

Aš, Jonas Koncevicz, kilęs iš Bu
kumų parapijos, Rydžių vienkiemio, 
paieškau giminių ir pažįstamų. At
siliepkit adresu: (34)

John Koncz,
P. O. Box 2, Woodland Avė., 

Bloomfield, Conn.

ka imasi to paties ginklo, 
tai jie šaukia: “Gevalt!”

stebėtis, jei Bakaradzė ne
būtų žinomas kaip Berijos 
šalininkas ir jei dar balan-

Pasaulio Lietuvių Archy
vo įgaliotinių adresai.

Australija: Istorinės Me
džiagos Rinkimo Komisija 
(J. Kedys, J. Reisgys ir J. 
Tininis). Pirm. J. Tininis, 
25 Dillon St., Paddington, 
Sydney, N.SAV., Australia.

Austrija: Ignas Lapšys, 
Kufstein, Tirol, I)P Lager, 
Austria.

Belgija: Rev. Jonas Dė
dinas, 97, rue de la Bra- 
banconne, Louvain, Bell- 
gique.

Brazilija: Jonas Masys, 
G. P. 4118, Sao aulo, Brasil.

Didžioji Britanija: K. 
Barėnas, 126 Barton Lane, 
Eccles, Manchester, Great 
Britain.

New Yorke turėjo įvykti .t................... ..... .. ,- u_ .- • , .2-: ridzio menesi jis Berną nebušachmatininkų rungtynes. Į> - J
jas turėjo atvykti ir Sovie
tų šachmatininkai. Ameri
ka sutiko juos įsileisti, bet 
liepė gyventi New Yorke, o 
rusai norėjo apsigyventi jų 
turimuose ištaikinguose rū
muose už Nevv Yorko. Val
džia leido jiems ten nuva
žiuoti pasisvečiuoti, bet gy
venti New Yorke.

Rusai supyko ir savo 
šachmatininkams neleido 
važiuoti. Mūsiškiai bimbi- 
ninkai taip pat piktinasi 
tuo Amerikos valdžios pa
tvarkymu. O jis, rodos, yra 
visai paprastas: Kaip tu 
man, taip aš tau!

Supažindina Svetimuosius 
Su Musų Rūpesčiais

tų kėlęs į padanges vadin
damas jį komunistų partijos 
ir sovietų valstybės žymiau
siu veikėju. Tik pagalvoki
te, kaip galima tikėti bent 
vienam komunistų žodžiui, 
jei jie net apie savo di
džiausius vadus vakar sa
kė taip, o šiandien sako vi
sai priešingai!

APSIVEDIMAI
Vedybų tikslą noriu susipažinti 

su gero charakterio vyru,' kurs ne
geria ir turi kiek pinigų. Aš «sa 
49 metų, darbšti, gera ūkininkė lr 
šeimininkių Rašyti: (33)

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

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje,’* pe 
garsinti savo biznį tarp lie

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

nes ligas, škorbutų, ir kraujo plū
dimą iš vidurių. Mus dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui
zą ar arbatų. Svaras dilgėlių yra 
$2.00.

ALEXAND£R’S CO.
414 Broadaay

South Boston 27, Ma

VLIK’o Vykdomoji Ta
ryba Vokietijoje dažnai 
rengia spaudos konferenci
jas, kuriose svetimoji spau 
da supažindinama su musų 
kraštą ištikta nelaime ir to 
mis pastangomis, kurios de
damos jam išlaisvinti. Lie
pos 20 d. tokia konferenci
ja buvo Hamburge. Vėliau 
vokiečių spauda plačiai 
apie ją rašė. Rugpiučio 
mėnesį tokią konferenciją 
ruošia Bonoj latviai lietu
viams talkininkaujant. Iki 
naujųjų metų numatoma 
suruošti spaudos konferen
cijas Romoje, Strasburge, 
Liuksemburge ir Paryžiuje.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVY Bis DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie

tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateit;.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

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

APDRAUDA Susivienijime Lietuvių Amerikoje yra 

parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 

fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 

jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30tk Straet, New York 1, N. Y. 1

> i
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JOE KUZMA SUGAUTAS VIESULAS NEPASIEKĖ
BOSTONE NAUJOSIOS ANGLIJOS

MOKYKLA PO ATVIRU
DANGUMI

NETVARKA BEPROČIŲ 
LIGONINĖJ

Valstybinėj Gardner bejos kambariai neturi nei
sienų nei lubų, ji yra po at- pločių ligoninėj tarnautojai 
viru dangumi. Tai 
no Universiteto mokykla jo

muša ligonis, gydytojai, 
gailestingosios seserys (nui

Nieko geresnio ir 
nebegalime palinkėti.

Žemaitis.

BROCKTONO 
NAUJIENOS

mes

Buvo Pabėgęs iš 
phijos

Philadel-

“Keleivy” buvo ras 
kad FBI agentai Philadel- 
Phijoj suėmė visą eilę ko
munistų, jų tarpe ir Joe 
Kuzmų. Sprendžiant iš jo 
pavardės, mes spėjom, kad 
jis galėjo būti lietuvis.

Bet dabar paaiškėjo, kad 
Kuzma nebuvo Philadelphi- 
joj suimtas, nes pereitų sa
vaitę jis buvo sugautas Bos
tone. Pasirodo, kad iš Phi-

600 akrų Sargent stovy kio-j sės) apsileidę, ligoninė per- 
je prie Peteiborough. N- H.• pildyta įr bendrai gyveni-

šeštadieni North Caroli- 
na, Virginia, Maryland, De- 
laware ir New Yorko vals
tijų pakraščiais praėjusis 
viesulas dar šiek tiek užga
vo Cape Cod ir Nantucket 
sala, bet be žymesnių nuo
stolių.

N. Jonuška—Pensininkas

atvirame iau- mo sąlygos netinkamos. To
li' gyvena.: ki vaizdų gavo tam tyčia 

kuris
viešai apklausinėjo tainau-

Čia mokoma
ke. Vaikai čia ir gyvena.! ki vaizuų gavo tam 
daug dalykų, kuriuos mies- sukurtas komitetas, 
te jie tik iš knvgų sužino,

Lietuvių Darbininkų
Draugijos Centro Komiteto
sekretorius ir uolus visuo-

.. , , . menininkas, Napoleonasladelphijos jis buvo pabe- Jonušk ižėjo į iš.
ii* nuc tonui nruvintuc > .. . * * Adirbęs Fordo fabrike bom-grųzintasgęs ir bus tenai 

Tuo tarpu jis yra uždarytas 
Charles Street kalėjime ir 
pastatytas po $75,000 kau
cija.

Jam ginti čia komunistų 
požemio organizacija pa
šaukė advokatą Maxą Kan- 
trovitzą, kuris jau yra čia 
gynęs kitus komunistus. Fe-

ervillėj 30 metų. Dabar 
būdamas laisvesnis, drg. 
Jonuška neabejotinai visuo
menės darbe užims dar pla
tesni barų. Be Fordo jis 
gyventi gali, bet pasitrauk
ti iš visuomeninio darbo jis 
neprivalo, kol jėgų turės. O

. .. . , . . musu laimei jis dar turideralimame teisme peręitąjenerįijos pakankamai. 
savaitę čia įvyko pirmutinis j
suimtojo apklausinėjimas.!
Iš FBI parodymų paaiškėjo, 
kad tikroji suimtojo pavar
dė nėra žinoma, nes jisai 
vadindavosi visaip: kaip 
Robert Kirbi, kaip Robert 
Klonsky, kaip Robert Wai- 
ner ir kaip Joseph Kuzma.
Jis mokąs rusiškai, lenkiš
kai ir vokiškai. Kai FBI

Trintis Priemenėj Apsimoka

agentai ji čia sulaikė, Jis
pasisakė esąs Miller.

FBI agentai sekė ji jau
nuo 1945 metų ir sako, kad 
paskutiniais laikais jis vei
kęs komunistų slaptoj orga
nizacijoj, kur kartu su ki
tais daręs planus, kaip nu
versti šios šalies valdžią ir 
ivesti Amerikoj komunistų 
partijos diktatūrą.

Maloni Gegužinė

Sekmadieni LDD 21 kuo
pos surengtoji Pesliakų va
sarvietėje, Southside Camp, 
Little Island Pond, Pelham, 
N. Y., gegužinė buvo tikrai 
maloni. Diena buvo graži, 
todėl svečių atvyko iš Bos
tono, Lawrence’o, Lotvellio, 
Nashua ir kitur. Visi jau 
tesi smagiai, o draugija, at
rodo, turės ir gero pelno. 

Skautai Dėkoja

jie
čia jie patys į 
mėgina. Visas 
kaštuoja savaitei 
dali tų išlaidų vaikai galf 
užsidirbti plaunami langus., 
pjaudami žolę ir tt.

Praeita vasarą čia mokė
si 664 vaikai iš Peterbor-' 
ough, Nsuton, Needham 
Cambridge mokyklų: ^e",cUS 
met laukiama daugiau. Pa
na š i ų mokyklų - stovyklų 
Amerikoje jau esama apie 
'imta.

vamato ir is-J tojus, ligonius ii* kt. 
išlaikė mas!------------------------

$14. bet' ENCIKLOPEDIJA
GIMSTA

Jonas Stevensonas

Bostono miestas yra la
bai sviesus taškas Ameri
kos padangėj. Iš jo jau se 
nai spinduliuoja stipri mok- 

kulturos šviesa. Švie- 
taškas jis yra ir Ame

rikos lietuvių gyvenime, 
nes čia daug gražių minčių 
yra kilę ir iš čia pasklidę 
lietuvių tarpe. Jau vienas 
“Keleivis” ką reiškia! Kiek 

Bostone jis yra nusipelnęs štai jau

(Atkelta iš 3 pusi.) 
na. Bet jie susijungimo ne
norėjo, nes bijojo nustoti 
kontrolės. Taip liko suar
dytas gražus sumanymas.

Tokie vra sukaktuviniai 
apdūmojimai. Bijau, kad 
sukakties proga klubas ne
butų Įrašytas i priešvalsty
binių organizacijų sąrašų, 
kaip tai atsitiko su jam ar
timomis organizacijomis.

Narys.

Cambridge’uje Parduoda
mas Meat Marketas

Mėsinė ir grosernė su visais 
įrengimais ir tavoru parduodama 
už $2.900. Yra 3 feros svarstyklės, 
10 pėdų šiokeisas, didelis saldytu- 
vas-sandėlis, šaldytuvas aiskrymui 
laikyt, mašina mėsai raikyt, masina 
hamburgui malti, elektrinis šaldytu- 
cas coca-colai ir yra kambarys žmo
gui miegot. Gali dirbti moteris ar 
vyras. Renda—$150 mėnesiui. Čia 
pat mokyklos ir visokių tautų baž
nyčios. Telefonuot: ELiot 4-8783, 
arba kreiptis asmeniškai: 574 Cam
bridge St., Cambridge. Mass. (34)

Išnuomuojamas Butas

Pigiai išnuomuoju 4 kambarių bu
tą So. Bostone, 301 !> St. Pagei
daujama pora be vaikų ar trys nu
augę. Kreiptis:
699 E. Fifth St.. So.
Mass., arba skambinti 
vakaro SO 8-9076.

ar

Boston 27, 
po 5 vai. 

(34)

PARDUODU

••slo
Parduodu “fumace,” šaldytuvą, 

pečių, gas range, lovą, komodą ir ki
tus daiktus. Viskas geram stovy. 

Thomas F. Gentile, Mon- Galima pirkti po vieną ar Visus 

tello visuomenininkų Prano u'
Marijonos Miltenių žen-

Svarbiose Pareigose

įr
Chas. Kristin, 
15 Porter St., 

Brockton 4, Mass.

kar-
(33)

i tuoj 50 metų lankydamas Brocktono ir kitų
Pereita savaitę iš Flori-jvįsuose Amerikos kampuo- 

dos atvyko drg. 'jonas Ste- se išsiblaškiusius lietuvius.
Bostonas nenori atsisaky

ti to vaidmens ir šiandien.
vensonas savo gimimų ir 
pažįstamų aplankyti Bosto
no apylinkėj. Jisai vieši su- I 
naus Edvardo 
dolphe.

Gal ne visi žino, kas yra 
tie “lobbyists”? Tai tie, 
kurie, vaizdžiai sakant, tri
nasi Įstatymus leidžiamųjų 
Įstaigų priemenėse tikslu 
nuteikti atstovus prielan
kiai tam ar kitam reikalui. 
Žinoma, jie priemenėj ne
sitrina, jau jų reikalas, ko
kiu budu nuteikti atstovus.

Tokių “labistų” yra ir 
Massachusetts sostinė j Bos
tone. Šiais metais jų butą 
153 ir uždirbo jie $219,078. 
Iš jų daugiausia gavęs T. 
M. Jovce, kuris gynė Mas
sachusetts Electric and Gas 
Ass’n, būtent $12,500. J 
J. Roddy uždirbęs $12,000 
iš Boston Chamber of Com 
merce, Massachusetts Bank- 
ers Ass’n ir Outdoor Adver- 
tising Ass’n.

C. F. King gavęs 55,000 
iš Revere Racing Ass’n. 
Net darbo unijos lobistams 
sumokėjusios $15,346: mo
kytojų sąjunga taip pat bu
vusi pasamdžiusi net 17 as
menų, kurie turėjo rūpintis, 
kad valstybė padidintų pa
šalpas mokykloms, bet ji 
nieko nelaimėjo.

Žemiau suminėti skautų 
bičiuliai Įteikė mums savo 
pinigines aukas skautišką 
veikimą Bostone sustiprinti.

$10 aukojo A. L. K. Bos
tono skyrius “Ramovė”; po 
$5—J. P. Tuinila, Dr. J. L. 
Pašakarnis, prof. I. Kon
čius,, R. Veltas, B. Veitas; 
po $£—V. Vakauzas, Faus
tas Kirša.

Aukščiau minėtiems rė
mėjams už aukas tariame 
skautišką ačiū.

“Senųjų Lapinų” Vyčių 
Būrelis.

Pamėtė Dirbtuvės Ženklą

Minkai

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aao 1 IM I 

ir us T IM I 

546 BROADWAY 
•O. BOSTON. MASS. 

Telefonas: SOUth Boston 1SS0

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadway
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams c

Visokie Geležies Daiktai C 
fi

tas, paskirtas Phneuf ligo
ninės administratorium. Ši
ta ligoninė turi 64 lovas su i)vl senatVės 
daugiau nei 60 gydytojų iš -gįg, 

vietų. Į Kreiptis:
Gentile yra baigęs North-' 
westrn Universitetą ir daly
vavęs paskutiniajame kare.

Jo žmona, Marija Milte- 
niutė. yra dainininkė, daly
vavusi lietuviu radiio pro- JalnM $100 ! mėnesį ir puikus 6 kam- . z, ... bariu butas savininkui. Automat-gramose ir Gabijos Chore, nis šildymas, elektrinės virtuvės, 

gražus sodas. Skambinti telefonu 
po 6 vai. vakaro: TAlbot 5-7048.

(34)

PARDUODU BIZNĮ

:40 Eden 
Telef. CH

parduodu krautuvę 
Geras biznis ir yra 

venti. Kaina $1,500.
(33)

S. Puceta,
St.. Chelsea, Mass 
3-5651-J.

aroa

PARDUODU NAMUS Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
49o Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

Parduodamas 
gražioje vietoje

2‘u aukštų namas 
Dorchestery je. Pačia netrukus pasklis po 

ūky. Ran-;PasauU Lietuvių Enciklo
pedijos pirmoji knyga. Tai 
bus vėl istorinė Bostono lie
tuvių diena. Tiksliai tos 
dienos dar ir patys jos “tė
vai” negali pasakyti, nes 
pradžia visur sunki. Nie
kas be skausmo negimsta,

Atostogose

Radijo valandų 
pp. S. ir Y. Minkai 
avaitę buvo išvykę 

ne’o valstiją, kur jie 
do kelias dienas 
Rengeley Lakęs.

vedėjai 
pereitą 
i Mai' 1

PARSIDUODA 3 NAMAI
3 šeimynų. 295 
Bostone. Kaina

LAVVRENCE, MASS

Išmokėjimas

Lithuanian National Coi-1 
poration Bakery praneša <a- 
vo šėrininkams: malonėkit 
prisiųsti savo šėrus, pasira-'įo poilsis) 
šydarni ant šėro pilną .-avo ’ 
vardą, ir gausit pinigus.
Siųskit šiuo adresu:

Att. Halbert W. Dow.
409 Bay State Bldg.,

Lavvrence, Mass.
Frank Vareikis, Sekr.

i visados ką nauja kuriant 
pralei- tenka sutikti ir nugalėti ne- 

9fie numatytas kliūtis. Negali 
jų išvengti ir Enciklopedi
jos redaktoriai ir leidėjas.1 
Bet darbas eina i galą. Vy
riausias jo “vilkas” prof. 
Vaclovas Biržiška dirba na- 

įmie išsijuosęs nuo ryto iki 
vakaro, čia jam niekas ne
kliudo. Į redakciją tik nu
žingsniuoja (ta kelionė yra 

pasitarti su savo

Vienas medinis,
W. 2nd St., So.
$3.500.

Da mūriniai, po 3 šeimynas, abu
du su maudynėmis, 295 ir 295-A W. 
3rd St.. So. Bostone. Kaina $9,500 
už abudu. Parsiduoda dėlto, kad 
savininkas serga ir negali prižiūrėt. 
Kreiptis į (34)

George Likas,
168 F St., So. Boston, Mass.

GRAŽUS VIENOS 
ŠEIMOS NAMAS

Gali but perdirbtas į 3 apart- 
mentus. Aliejum šildomas, karš
to vandens šilima perdėm, labai 
geram stovy. Už 30 dienų lais
vas. Prašoma kaina $14,000. Te
lefonuoti:

S i
WATKINS‘~'PRODUKTAM! 

Reikalingi Agentai
Watkinso mentolinė kamparo mos

tis. Watkinso linimentas, Watkinso 
coconut aliejaus champoo. Kostumc- 
riai, kuriems reikia šių produktų, 
prašomi telefonuoti: TAlbot 5-3862, 
arba rašyt: H. J. Cammack, 77 Nep- i 
onset A ve., Dorchester, Mass. (35),

3 ŠEIMYNŲ NAMAS
Roxburyje parsiduoda labai geram, 

5-6-6 kambarių na-:
klausti' 

(33)

šeimynų.stovy
mas. Platesnių inlormacijų 
telefonu: GA 7-8086.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE A INSUBANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS 
Office Tel. SOboston 8-0948
lao. 87 ORIOLE STRBBT 

W«xt Rorbury, Maaa.
Tel. PArkuay 7-C402-M.

i’

PASAULIO LIETUVIU 
ŽINYNAS

Dr. Januškis Jau Stirnas 
Gaudo

Pennsylvanijoj besiilsis

Stepas Janeliunas, kuris 
280 E Street, per

eitą sekmadieni buvo pikni
ke ir pametė savo dirbtuvės 
ženklą Nr. 7423, Dept. 38. 
Jei kas ji rado, prašomas 
sugrąžinti jam.

Lawrence’o Sukčiai Pelnosi

gyvena

endradarbiais. Pačioj re
dakcijoj bent aš teradau ki
tą seną “vilką,” Čepėną, 
Kuris prof. Biržiškai talki
ninkavo jau Lietuvoj lei
džiant tokią enciklopediją. 
Ir šiandien jis yra jo deši
nioji ranka. Rašytojas San
tvaras rūpinasi, kad
tos “mašinerijos” rateliai 
suktųsi, jam tenka vieną 
labiau priveržti, kitą atleis- 

ar patepti ir tt.

1,0 6-2827 arba
I.A 3-4018.

Parduodami Baldai
Išvažiavimo dėlei reikia parduoti 

beveik naujus baldus: riešutinis mie
gamas. vaiko lovelė, salionas ir vir
tuvė su Frigedaire šaldytuvu ir 
Bendix plaunamąja mašina. Kreip
tis kiekvienu laiku šiuo adresu:

VISI 42 E. Cottage St.. 3-čias aukštas, 
Dorchester, Mass.

drg. Januškis atsiuntė svei- 11 ......
kinimų iš Pocono kalnu ri- . VlslnU?ltei’

NJįjJkę. Prof. Biržiška visuo
met šviesiai žiuri j ateiti, 
bet ir jo “pamačninkai” ne-

nų, kuriose “gyvena 
nos, triušiai, kiškiai ir vie
nas kitas meškiukas. Tų gy
vių tarpe painiojasi ir turis
tai. Nervams nuraminti la-; 
bai gera vieta.”

Tas rodo, kad drg. Janus 
kis jau 
jėgas.

. Bessie M. Burke ligoni 
nėj per kelerius metus klas- 
tuojant ligonių sąrašus pa
daryta nuostolių $307,147.

atgaunu

nusiminę. Ir vienas ir ant- 
iras sakė anksčiau turėję 
kiek abejonių, bet dabar, 
sako, viskas O. K. Reik 
tik, sako, mums dar išsisiu-

Reikalingas Butas
Kad butų 2 kambariai ir virtuvė. 

Pranešti šiuo adresu: 684 E. Fifth 
St.. So. Boston, Mass. (36)

Babenas Sugrįžo Barbernėn
Žinomas barberys Babenas jau 

grįžo iš ligoninės ir vėl dirba savo 
barbemėj, kuri randasi po No. 681 
E. Fifth St., ant kampo M St., So. 
Boston. (36)

Reikalingas Kepėjas

Vasaros atostogų metu nesi
leisk i kelionę be PASAULIO 
LIETUVIŲ ŽINYNO, kurio pa
galba bet kuriame pasaulio 
mieste atsidūręs greitai surasi 
lietuvių kolonijas. Įstaigas, orga
nizacijas ir atskirus veikėjus. 
Be to. ŽINYNE rasite smulkiai 
išaiškintą naująjį Jungtinių
Amerikos Valstybių Walter-
McCarren Imigracijos ir Pilie
tybės Jstatymą, vizų gavimo ir 
Įvažiavimo procedūrą, rasite 
plačiai ir suprantamai išaiškin
tą J. A. Valstybių*mokykių sis
temą. kaip Įsigyti specialybę ar 
patekti į pelningesnę profesiją. 
Turėdami ŽINYNĄ jusite, kad

su Ipo ranka jums yra viso pasau
lio lietuvių Įstaigos, organizaci
jos. visuomenininkai, profeso- 
soriai, žurnalistai. rašytojai, 
vairių religijų dvasininkai ir 
;t. Panašaus leidinio lietuvių 
kalboje dar nėra buvę. ŽYNY- 
NAS būtinai reikalingas kiek
vienam kultūringam lietuviui 
Reikalaukite pas platintojus ar
ba tiesiai iš redaktoriaus pa- 
siunčiant penkis dolerius: Mr. 
A. Simutis. 41 W. 83rd St.. 
New York 24, N. Y. (32)

Tel. SO 8-2712 arba Bi f

Dr. .1. C. Seymour i
(LANDŽIUS)

Uetnvia Gydytojas lr ChlrcrrM !
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
534 BR0ADWAY.

80. BOSTON, MASS.

turėtąsias buoti, o tada jau eis kaip 
sviestu patepus.

GERAS MAISTAS-ŽEMOS KAINOS

oeiM
• Tkvn. • Šri. 

and Sifordar 
TIL 9 P.M,

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

ToL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Ge-
šiuo
(33)

Skubiai reikalingas kepėjas, 
ros darbo sąlygos. Kreiptis 
adresu:

Rayvot Bakery,
178 W. 8th St., South Boston.

RADIO PROGRAMA

Pirmoji Lietuvių Bendruomenės Diena

PI K N I K A S!
Įvyksią 1053 m. Augusio 23 Dieną 1:30 v. po pietų Romuvos Parke, Brockton, Mass.
Programoje: vyrų choras vadovaujant muz. J. Gaideliui; rašytojas Antanas Gustaitis: lietuvių skautai ir akor- 
dionistė p. Manomaitienė. Bus skanių valgių, gėrimų ir vertingų Įžangos dovanų, kurias aukavo: modernišką 
lempą, Lithuanian Furniture Co., 326 Broadvvay, ir dailų laikrodi, ketvirtis Co.. 379 Broadvvay, So. Boston. Pel
nas lietuviškos mokyklos ir kultūros reikalams.

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

Steponas Minkus.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTRIM 
598 East B road wa y 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistij. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvenam* 
ria jau 20 metų.

Autobusai išeis 1 v. p. p, nuo Lietuvių Piliečių Klubo iš So. Bostono. Visus nuoširdžiai kviečia ir laukia—
Rengėjai.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Dorchester 

Tel. CO 5-5564

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

409 W. Broadway 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stopos ir Sienas 

Geriausiais “Bird’Ų Kompanijos
šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— -Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
I pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. E^tna už 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 

|kalno. Adresuokit: (4-4)
Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mase.




