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Korėjos Respublika Kariaus 
Prieš Komunistus Viena

GERIAU ESĄ MIRTI KOVOJ UŽ LAISVĘ, NEGU 
GYVENTI KOMUNISTŲ VERGIJOJ

Kad Užtikrinti Korėjai Laisvę, Būtinai Reikia Komunis
tus Išmušti ir Įkurti Vieningą Demokratinę Respubliką

Korėjos vyriausybė griež
tai pasipriešino vadina
moms “Jungtinėms Tau
toms,” kurios dabar veda 
karą, kad išgelbėti komu
nistų užpultą Pietų Korėjos 
Respubliką.

Pasipriešino Korėja ne 
dėl to, kad Jungtinės Tau 
tos norėtų ją apginti nuo 
bolševikų, bet dėl to, kad 
jau siūlosi bolševikams pa 
siduoti.

ePrieš kiek laiko Ameri
kos generolas padarė Korė 
jos bolševikams -slaptą pa
siūlymą dėl karo baigimo.
Pasiūlymas buvo padarytas 
slaptai dėl to, kad Churchil- 
las to reikalavo. Jisai ne
nori, kad laikraštininkai ži
notų, kaip paliaubų derybos Prieš kiek laiko Indijoj 
eina, nes kai jie sužino ir susidarė anglų entuziastų„i’il • J 1 1 1 -1 • •• 1 . • X

SIUVĖJŲ UNIJA 
TURTINGIAUSIA

Chicagoje pereitą savaitę 
susirinko International Gar- 
ment Workers Unijos kon
vencija. Iš patiektojo kon
vencijai raporto pasirodo, 
kad ši unija turi $166,000,- 
000 turto. Manoma, kad 
turtingesnės darbininkų 
unijos nėra visame pasauly. 
Bet nariais ji nėra labai 
didelė, nes turi tik 430,830 
narių, kurie sudaro iš viso 
328 lokalus bei skyrius.

Tyla Apdengė
Kalnakopių Likimą

PIRMUTINIS ŠŪVIS Iš \T( SENĖS KANUOLĖS

Nevados dykumose Amerikos artilerija anądien pirmu kartu bandė atominę kanuolę. 
Apskaičiuota, kad atomų sprogimas turėjo 15.000 tonų TNT jėgos, šovinys buvo 
išsprogdintas 500 pėdų viršum žemės, kur buvo sustatyti įvairus militariniai taiki
niai, jų tarpe vienas traukinys. Sprogimas sunaikino viską, šitoj nuotraukoj ma
tosi jau tik sprogstantis oras, kurį uždeg atominė bomba.

Prezidentas Ramsto Braškanti
Demokratijų Frontų

\ ___________
TARIASI SU SAVO PADĖJĖJAIS KAIP IŠVENGTI 

ALUANTŲ SKILIMO

Tuo Tarpu Korėjoj Priešas Žiauriai Atakuoja Alijantų 
Pozicijas

SUŠAUDĖ AMERI
KOS “ŠNIPUS”

Maskva pasigyrė pasau
liui, kad jos žvalgybininkai 
sugavę 4 Amerikos “šni
pus,” kurie buvę atlekdinti 
orlaiviu ir nuleisti Ukrainoj. 
Suimtieji tuojau “prisipaži
nę,” tuojau buvę nuteisti ir 
tuojau sušaudyti. Maskva 
skelbia ir jų pavardes, ku
rios skamba rusiškai bei 
ukrainietiškai, tik ne ame
rikoniškai.

Washingtonas šitą Mask
vo pasaką nubraukė, kaip 
žioplą bolševikų propagan 
dą. Jeigu tai propaganda,

Prezidentas Eisenhoueris 
labai susirūpinęs, kad dėl 
Korėjos krizės nesuirtų de
mokratinių valstybių vieny
bė.

Su didžiausiu įtempimu 
laukiama komunistų atsa
kymo į “slaptąjį” alijantų 
pasiūlymą dėl karo baigi
mo. Atsakymą jie turėjo 
duoti šį pirmadienį, bet pa
prašė daugiau laiko, būtent, 
iki'šio trečiadienio.

Kadangi šitai “slaptai” 
diplomatijai Pietų Korėjos 
respublika labai pasiprieši
no ir grųmoja vesianti karą 
pati viena, jeigu alijantai 
parduos” ją bolševikams,

pradeda savotiškai dalykus 
aiškinti, norėdami padaryti 
publikai jdomesnio skaity
mo, tai suerzina antrąją pu
sę ir tada sunkiau su ko
munistais tartis. Taip aiš
kina Churchillas.

Bet Korėjos respublikos 
vadai man< kad trokšda 
mas kuo greičiausios taikos 
su bolševikais, Churchillas 
nori parduoti bolševikams 
Korėjos respubliką, kaip jo 
pirmtakunas Chamberlai- 
nas pardavė Hitleriui Čeko
slovakiją. Todėl jis ir no
ris, kad derybos su Kinijos 
komunistais butų slaptos.

Pietų Korėjos valdžia 
priešinga tokioms karo pa
liauboms, kurios šiaurinę 
Korėjos dalį paliktų komu
nistams, kaip buvo prieš 
dabartinį karą. Nes jeigu 
komunistai Korėjoj bus pa
likti. tai sustiprėję jie ir vėl 
užpuls Pietų Korėjos Res
publiką. Todėl, kad tas 
neatsitiktų, komunistai turį 
būt visai iš Korėjos išvyti 
ir turi būt sudaryta vienin
ga demokratinė Korėjos 
respublika.

Jei šitose derybose Chur- 
chillo politika laimės, jeigu 
šiaurės Korėja bus palikta 
komunistams kaip buvusi, 
tai Pietų Korėjos respubli
ka ves prieš juos karą viena 
pati. Taip pareiškė ir pa
kartojo Pietų Korėjos vy
riausybė. Geriau esą da 
bar visiems žūti kovoje už 
laisvę, negu vėliau gyventi 
komunistų vergijoj.

TANKAS GALI PLAUKTI 
VANDENIU

ekspedicija kopt į Everesto 
kalną, kurio viršūnės dar 
niekas nėra pašikęs 
pedicija tikėjosi nugalėti 
galingąjį Everestą ir ant jo 
viršūnės pastatyti Didžio
sios Britanijos vėliavą. Tai 
butų tam tikra dovana An 
glijos karalienei Elzbietai 
jos vainikavimosi dieną 

Bet praėjo jau keletas sa
vaičių, o apie tos kalnako
pių ekspedicijos likimą nė
ra jokios žinios. Nutilo vi
si jos pranešimai. Everes
to kalnas randasi Nepalo 
valstybėlėj ir yra pats aukš
čiausias kalnas visame pa
sauly; jis turi daugiau kaip 
29,000 pėdų virš juros pa
viršiaus, apdengtas sniegu 
ir ledais.

Ispanijos Lojalistų 
Valdžia

Paryžiuje dar tebegyvuo
ja Ispanijos lojalistų val
džia, kuri pasitraukė iš Is-

Anglijos Laivai Pa
deda Komunistams

PRIPAŽINO KO
MUNISTUS VALS
TYBES PRIEŠAIS * ( „ r. Senatorius McCarthy is-

Kariuomenes teismas Fort'1!®1* aikštėn gandai?, kad
Devense sprendė leitenanto'A.^>'J** lalv?‘ Padeda **;

tai iš tikrųjų ji labai žiop- prezidentas Eisenhowe- 
la, nes Amerikoje šiuo lai-’™ s* P™adierų sušaukė 
ku komunistai neriasi iš V1SUS 8370 patarėjus ir eks- 
kailio, kad išgelbėjus nuo'PerJtus’ kad Patarti, kokiu 
elektros kėdės šnipss Ro- ^udu butų galima Korėją 
senbergus. Kokio pasigai- nuiaminĮl- F pasitarimą bu- 
lėjimo Amerika galėtų tu-'° pakviesti užsienio reika- 
rėti Maskvos šnipams, kuo- ^ul.es, Kai o Be

panijos, kai fašistai su ka-'Thiel.mano bylą> kurioje jis nijos komunistams ne tik 
talikais tenai sunaikino k]]Vn kaltinamas ner ansfa-!^n^^a*s maistu, bet ir ko-talikais tenai 
respubliką. Žinios sako, 
kad šita tremtinė Ispanijos 
valdžia turinti tenai respub-

buvo kaltinamas per apga . a ,
vystę išgavęs leitenanto ™uni?t« .kaA?lv!us fjabena 
laipsnį, ta apgavystė bu- ^ejon is Kinijos. Ir per-

eitą savaitę Valstybės De
partamentas Wa?hingtone 
patvirtino, kad tas tiesa.

vusi tame, kad jis neprisi- 
likos prezidentą, premjerą pažinęs esąs komunistas.
ir keletą ministeriu. Ji pa-,Kaltinamojo gynėjas argu- . . . . . ...
laikanti diplomatinius ry- mentavo jo? Ss tejsmas|Paskelbė ir dviejų Anglijos 
sius su Čekoslovakija, Ven-„8ra įrod kad komunistų laivy vardus, kūne tokj 
grija, Guatemala ir Meksi- tija butu neištikimi!™11^1! Pgnal. ™'e'. V„K'

................................ Amerikai organizacija. Ka-'”3;5 « ™dlnasl „Pmc0’ 0
riuomenės prokuroras pulk.!antras Miramar.
Roger Currier pareiškė, kad;
dėl įrodymai nėra reikalin- $16,600 DEIMANTAS

ka. Tačiau Prancūzija jos 
nepripažįsta.

—-------------------------  «
ROSENBERGAI MIRS 

BIRŽELIO 18 DIENĄ

met Maskva giriasi taip 
greitai sušaudanti Ameri
kos “šnipus”?

SUGRĮŽO DULLES
Pereitą savaitę sugrįžo 

Valstybės Departamento 
sekretorius Dulles, kuris 
lankėsi Pietų Azijoj ir Vi
duriniuose Rytuose politi
niais reikalais. Kartu su 
puo važiavo ir Bendro Sau
gumo direktorius Stassen. 
Jų misija gerai pavykusi, 
nors komunistai visur sten
gėsi jai pakenkti.

“Kur tik mes nuvažiavo
me,” sako Dulles, “komu
nistai bandė musų misiją 
suardyti. Bet jiems niekur 
nepavyko. Jų priešingos 
demonstracijos buvo gerai 
kontroliuojamos ir iš tolo 
neprileidžiamos. Žmonės vi 
sur buvo draugiški ir jų va
dai kalbėjosi su mumis at
viru pasitikėjimu.”

MŪVIU BIZNIS NUKRITO

Nuteisti myriop Maskvos 
šnipai Ethel’ė ir Julius Ro
senbergai prašė dar syki 
mirties vykdymą atidėti, 
bet prašymas atmestas. Fe
deralinio teismo teisėjas 
Kaufman patvarkė, kad jie 
butų nužudyti birželio 18 d. 
Jiedu sėdi dabar Nevv Yor
ko Sing Sing kalėjime 
Abudu buvo nuteisti dar 
1951 metų kovo 29 d., bet 
mirties vykdymas buvo vis 
atidėliojamas, nes nuteis
tųjų advokatai vis apeliavo 
ir apeliavo, ir jų mirties 
vykdymas buvo atidėlioja
mas per du metu su viršum. 
O Maskva tuo tarpu giriasi, 
kad Amerikos “šnipus” ji 
kaip su sugauna, tuojau ir 
sušaudo. Nejaugi ji nori 
tuo padoryti, kad Amerika 
nežino kaip su šnipais elg
tis? 1

Rusai Nušovė Vokietį

valstybinė organizacija, to- 
komunistų partija yra prieš
ei. Manoma, kad šis pat
varkymas gali būt skun
džiamas Vyriausiam Tribu
nolui. 1

ČEKIJOJ NUKAPOTOS 
ALGOS IR KAINOS

Iš Pragos atėjo žinių, kad 
Čekoslovakijos valdžia pa
siūlė ir parlamentas patvir
tino valiutos reformą. Šita 
reforma pakelia kronos ver
tę apie 8 Raitus. Pirma į 
Rusijos rubli eidavo 12 kro
nų, o dabar eisią tik 1U5 
kronos. Kadangi pinigų 
vertė bus aukštesnė, tai Nu
tarta numušti kainas ir al
gas; bet algos bus numuš
tos 80 nuošimčių, o kainos 
vos tik 37 nuošimčius.

STEVENSONAS WILKIE 
KELIU

PARDUOTAS UŽ $5

IŠVIJO RUMUNI
JOS DIPLOMATĄ

Amerikos valdžia pereitą 
savaitę išvijo iš Amerikos 
Rumunijos komunistų at
stovybės vyriausį sekretorių 
Christachę Zanbetį. Istori
ja tokia: prieš kiek metų, 
kol Rumunija buvo dar lai
sva šalis, atvyko iš tenai

partamento sekretorius Wil- 
sonas, Generalinio Štabo 
viršininkas gen. Collins ir 
kti aukšti autoritetai.

Washingtone aiškiai su
prantama, kad karo paliau
bų negali būti, jeigu Korė
ja joms nepritars. O Ko
rėja aiškiai pasakė, kad jo
kioms paliauboms ji nepri
tars, jeigu bolševikams bus 
palikta šiaurinė Korėja. 
Taigi opiausis dabar klausi
mas Washingtone—ką da
ryti su Korėja? Jeigu ji 
pradės karą prieš bolševi
kus viena pati, tai Amerika

Ties Eschvvege miesteliu, 
Vokietijoj, rusai nušovė vo-

Food Machinerv firma Iš Hoolywoodo praneša-ikietį, kuris bandė perplauk- 
Kalifornijoj pradėjo staty- ma, kad pereitais metais ju-|ti per upę atgal į Vakarų 
ti armiiai jos pačios supla-'džių biznis nukrito 108 mi-j Vokietiją. Jis buvo nuvykęs 
nutus tankus, kurie gali lionus dolerių. Televizija Jbolševikų užimton Vokieti- 
sausžemiu važiuoti ir van-’daro judžiams konkurenci-’jon savo giminių aplankyt 
dens paviršium plaukti. 1 ją. bet rusai neleido jam grįžti.

Kaip anais metais pralai
mėjęs prezidento rinkimus 
Wilkie leidosi kelionėn ap
link pasaulį, taip dabar da
lo rinkimus pralaimėjęs ir 
buvęs demokiatų kandida
tas Stevensonas. Jis buvo 
jau Japonijoj, Korėjoj, o 
pereitą ^savaitę atsidūrė 
Egipte.

Turtingas gyvulių augin
tojas iš Texas valstijos at
važiavo į Forth Worth mie
stą ir nakvodamas viešbuty 
užmiršo ar pametė deiman
tinį žiedą. Viešbutis jam 
pranešė, kad kambarių va
lytoja jo žiedą rado ir par
davė kitai darbininkei už 
už $5. Žiedas buvo vertas 
>16,500.

ATMETĖ MŪRININKŲ
REIKALAVIMĄ

North Shore Builders As 
sociation atmetė mūrininkų 
unijos reikalavimą pakelti 
algas iki $3.41 valandai. 
Dabar muriininkai gauna 
no $3.06 į valandą, todėl 
gerą namą pasistatyti šian
dien beveik neįmanoma. 

MUŠA AUDĖJŲ ALGAS

Tarp CIO audėjų ir 
Boot Mills of Lovvell audy 
klos eina derybos dėl nau
jos algų sutarties. Unija 
reikalauja tokios pat mo- 
kesties, kaip iki šiol buvo, 
būtent, $1.32 į valandą. 
Kompanija gi sako, kad 
reikia numušti 24 centus.

biznio reikalais tūlas Geor- x.o . negales ios vienos palikti;gescu su žmona. Rumuni-k ; , ,
joj jie paliko laikinai porą 
vaikų. Bet Rumuniją tuo 
tarpu užėmė bolševikai ir 
Georgescu gavo nuo savo 
draugų įspėjimą, kad ne
grįžtų, nes, sako, busi lik
viduotas kaip “buržujus.” 
Georgescu su žmona pasili
ko Amerikoj, tapo šios ša
lies piliečiais ir dabar norė
jo atsiimti iš Rumunijos sa
vo vaikus. Rumunų atsto
vybės sekretorius jam pasa
kė: Dabar tavo vaikai yra 
uždaryti stovykloj; mes ga 
lim juos Amerikon parga
benti, bet tu turi pasirašy
ti, kad dirbsi Rumunijos 
valdžiai kaip informacijų 
rinkėjas. Tariant kitais žo
džiais, turi būt Rumunijos 
komunistų valdžios šnipas 
Amerikoj.

‘Apsiverkęs Georgescu su 
savo žmona nuvyko į Ame
rikos valdžią ir viską išpa
sakojo. Dėl to 'VVashingto
no valdžia ir išspyrė šitą 
bolševikų diplomatą iš 
Amerikos.

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

;bet kitos demokratinės val
stybės, ypač Anglija, gali iš 
Korėjos pasitraukti. Taigi 
yra didelis pavojus, kad ne
sugriūtų visas demokratinių 
valstybių frontas.

VVashingtonas prisipažįs
ta. kad slapta buvo padary
ta komunistams nusileidi
mų, tačiau bendras pasiū
lymas esąs “garbingas.” 
Eisenhoueris nusiuntęs Ko
rėjos respublikos preziden
tui Rhee' patarimą, kad jis 
nesipriešintų deryboms su 
komunistais. •

Tuo tarpu Korėjos karo 
fronte komunistai pradėjo 
žiaurias atakas ir nori prieš 
paliaubas nustumti alijantų 
frontą kuo toliau į pietus.

KVIEČIUS LAIKYS 
LAIVUOSE

Agrikultūros Departamen
tas praneša, kad valdžios 
supirkti iš farmerių kviečiai 
bus laikomi nevartojamuo
se laivuose, kurių keliasde
šimts dabar yra suvaryta i 
James unę ties Norfolk'u. 
Va. Į kiekvieną laiva tilp- 
sia apie 225.000 bušelių 
kviečių.
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BUS AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESAS■

Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomasis komitetas 
ruošiasi ateinanti rudeni šaukti Chicagoje Amerikos Lie
tuvių Kongresą. Esąs jau paimtas ir viešbutis—Morri- 
sono hotehs.

Tokie suvažiavimai yra geras dalykas. Jie pakelia 
visuomenės ūpą, paskatina prie darbo. Kitaip viešas 
musų gyvenimas apsnūstų.

Tik vienas dalykas mums nelabai patinka, tai tas, 
kad kongresas šaukiamas Chicagoje. Tiesa, Chic-aga yra 
didelė musų kolonija ir žmonės tenai svetingi, bet dau
guma delegatų bus iš rytinių valstijų. Tai tolima kelio
nė ir ji brangiai rytiečiams kainuos, kuomet chicagie 
čiams važiuoti visai nereikės.

Kadangi delegatų dauguma bus iš rytų, tai \Vater- 
buris daugumai patiktų geriau.

SENATAN ĮNEŠTAS SVARBUS BILIUS
Šiomis dienomis Jungtinių Valstijų Senatan buvo 

įneštas bilius (Senate Bill 1917), kuriuo siūloma per du 
ateinančiu metu Įleisti Amerikon dar 240,000 išvietintųjų 
žmonių, kurie daSar gyvena be aiškaus rytojaus Europo
je. Tas bilius dabar randasi Senato patvarkymų komi
tete (Judicial Committee) ir galima tikėtis, kad šitas ko
mitetas duos jam eigą, tai yra, paduos Senato pilnumai 
balsuoti.

Senatorius Saltonstall (republikonas iš Mass.) pa
sakė labai palankią tam biliui kalbą.

“Sukako jau aštuoni metai su viršum,” sako jisai, 
“kaip Europoj pasibaigė karas, bet šimtai tūkstančių 
moterų ir vyrų nėra dar suradę sau pastovių namų. li
tą benamių žmonių minią kasdien didina vis nauji pribu- 
vėliai, kuriems pavyksta pabėgti i laisvę iš už Geležinės 
Uždangos.

“Italijos gyventojų problema pasunkėjo dėlto, kad 
jai teko priimti pusę miliono pabėgėlių iš Triesto ir šiau
rės Afrikos. Graikija turi daug vargo dėl atkurdinimo 
žmonių, kurie buvo išvietinti per ilgą vidaus karą su ko
munistais. Vokietijoj susirinko daug pabėgėlių iš Čeko
slovakijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Lenki 
jos ir kitų kraštų, kurie pirma buvo patekę po naciais, 
o dabar atsidūrė už Geležinės Uždangos.

“Tiems žmonėms reikalinga tuojautinė pagalba 
Jiems reikia progos pradėti naują gyvenimą progų že
mėj. O mums reikalinga jų energija ir gabumai. Ame
rika pasidarė stipri ačiū žmonėms, kurie atvyko iš užjū
rio ir padėjo mums sukurti laisvą draugiją; dabar gi tie 
išvietintieji žmonės padės mums dar daugiau sustiprėti.”

Todėl senatorius Saltonstall siūlo kuogreičiausia šitą 
bilių priimti, o vėliau pakeisti ir visą McCarrano imigra
cijos įstatymą, kuris buvo priimtas 1952 metais ir per
daug varžo imigraciją.

Reikia pasakyti, kad už imigracijos palengvinimą 
stoja ir prezidentas Eisenhoweris. Jo patarimu ir aukš
čiau minėtas S. 1917 bilius dabar vra Senatan ineštas.

PASIRAŠO POJl RIO ALIEJAUS BILIŲ

Kongresas priėmė įstatymą, kad aliejaus šaltiniai, kurie 
randasi po jura, priklauso ne federalinei valdžiai, bet toms 
valstijoms, ties kuriomis jie randasi, ši nuotrauka parodo 
prezidentą Eisenhowerį tą Įstatymą pasirašant.

venime jis praleido kalėjimuo
se už įvairius įsilaužimus, ta
čiau senatvės dienas priverstas 
praleisti pavargėlių prieglaudo
je. Bet baigdamas savo ‘filo
sofiją’ jis pareiškė:

“Vis dėlto aš didžiuojuosi sa
vo gyvenimu. Aš niekuomet 
nenukniaukiau jokių ‘sentimen
talių’ dalykų, kaip karių meda
lių. ir aš niekuomet neapvogiau 
vaikų. Taip pat nesipriešinau 
policijai: ką gi darysi, jeigu 
jau pakliuvai. ... Aš buvau vi
suose garsiuose Britanijos ka
lėjimuose. Ypatingai mėgau 
Parkhursto ‘kaliuzę,’ kuri savo 
laiku buvo lyg rojus, bet šian
dien visi britų kalėjimai atrodo 
tartum viešbučiai. Geri buvo 
laikai, nėra ką ir sakyti.”

Per 82 metu vogė, ir bai 
gia savo amžių beturčių 
prieglaudoj. Mat, jei nesi 
politikieris, tai verčiau ne
vok.

RUSAI EMIGRANTAI NORI 
BENDRO FRONTO SU LIETUVIAIS

ELTA paduoda įdomųijomis ir grupėmis, isskyrus
pasikalbėjimą su inžinie 
rium Klimovu, kuris ilgai 
yra dirbęs Sovietų karinėj 
administracijoj, o paskui 
pasitraukė į Europos vaka
rus ir dabar vadovauja po
litinei rusų emigracijai. Jis 
buvo paklaustas, kaip jo 
vadovaujamoji organizaci
ja, ir bendrai rusų tauta, 
žiūrės į Pabalčio valstybes, 
kai bolševizmas bus su
gniuždytas.

Štai jo atsakymas:

reakcinius rusų monarchis- 
tus ir marksistus. Mes ben
dradarbiaujame su visais, 
kurie be jokio pasigailėji
mo ir be jokių kompromisų 
kovoja su komunizmu ir 
kurie nestato kliūčių rusų 
tautai pareikšti savo valią 
demokratiniu budu pagal 
Vakarų pavyzdi. Mes nie
ko neturime prieš politines 
partijas busimojoj Rusijoj, 
tačiau musų organizacija 
nėra jokia partija, bet tik

“Aš pats jau esu sovieti-^ kovos sąjūdis, siekiąs atsta- 
nės kartos žmogus ir be- tyti laisvą Rusiją.”
veik
kaip

tokio pat 
bolševiku

amžiaus,

režimas.
Toliau buvo pastatytas 

klausimas, kuo galima aiš-

Apžvalga

PPS MINĖJO SAVO 
30 METŲ SUKAKTI

Raidės PPS reiškia pir
mas lenkų socialistų parti
jos raides—Polska Partja 
Socjalistyczna.

Lenkų socialistų partija 
buvo įkurta Paryžiaus prie
miesty Montrouge prieš 60 
metų, todėl dabar ji minėjo 
tą šešiasdešimtmečio jubi- 
lėjų.

Paryžiuje leidžiamas jos Įsų 
žurnalas “Swiatlo” (“švie
sa”) rašo:

gės keleiviai, be to, dar jau
čiame, kad ten apačioje ple
čiasi pavasario gaisras— 
gaisras, kurio žali liepsnų lie
žuviai laižo kalnus ir girias.

"Nenoriu būti sentimenta
lus. bet ir negaliu nepasida-

KIEK AMERIKOS UNIJOS 
TURI NARIŲ?

Kai kam gali būt Įdomu, o gal net ir keista, kad 
Washingtono Daibo Statistikos Biuras nežino, kiek iš 
tikrųjų Amerikos darbo unijos turi narių.

Paskelbtas anądien to biuro pranešimas sako, kad 
per tris pastaruosius metus un\jų narių skaičius paaugo 
apie 500,000, o gal ir iki 1,000,000. Apskaitoma, kad 
viso labo visos krašto unijos dabar turi tarp 16,000,000 
ir 17,000,000 narių, Įskaitant ir 800,000 Kanadoje.

Ne tikslus skaičius, o tik “apie.” Pagal tą “apie,” 
gali būt 1,000,000 unijistų mažiau, ar daugiau.

Kodėl gi valdiškas Darbo Biuras negali sužinoti, 
kiek unijos iš tikrųjų turi narių?

“PPS kovos keliai dažnai 
keitėsi. Dabar jau trečiu 
kartu partija iškelia savo vė
liavas emigracijoj, tėvynėj 
priversta veikti pogrindy. 
Trečiu kartu ji jungia savo 
jėgas svetimose žemėse ir 
augina mintį, nepalaužiamai 
tikėdama, kad ir vėl jai teks 
savo žemėj Vesti darbo mi
nias į kovas ir pergales.

“Šito jubilėjaus dienos da
vė emigracijai ir gimtam

Tai, kas yra buvę anksčiau, kinti dabar pasireiškusi 
ir aš pats tepažįstu maž-* Maskvos nuolaidumą de- 
daug iš pasakojimų ir iš mokratinėms valstybėms?

Šitą reiškinį Klimovas 
aiškina taip:

“Tariamasis Kremliaus 
triumviratas šiuo metu yra

komunistinės propagandos; 
kiek aš pats betgi esu pa,- 
stebėjęs ir girdėjęs, rusai 

Pasirodo, kad ir pranciš- tautybių problemoj daro

PRANCIŠKONAI 
APIE MOTERIS

konams rupi dailioji lytis. 
Vienas jų rašo “Darbinin
ke” apie studentę, kurios 

j kambary buvo perdaug lė
lių ir perdaug paduškaičių 
ant sofos. Tik pasi klausy
kit: 1 ’

Teko matyti jaunos studen
tės kambarį. Jis buvo tikrai 
reta galerija ir dar įdomesnis 
murėjus. Ant sienų buvo suka
binti garsiausi artistai, visokios 
simpatijos ir ji pati pavaizduo

linti įspūdžiais, patirtais šio
je kelionėje.”

Na, gerai kad p. Tysliava 
savo ispudžius aprašė. Mes
dabar žinosime 
daktorius jaučiasi už debe-

kain--- J,

GERIAU SKAITYT 
DOLERIUS, NEGU 
KNYGAS

vilties, kad nepakeistini PPS 
obalsiai — Nepriklausomybė 
ir Socializmas—bus įgyven
dinti.”

“Svviatlo” duoda nemaža 
gerų straipsnių šių dienų 
klausimais. Tarp kitko jo-

skirtumą tarp savo tautų ir.reikalingas pertraukos, kad
biPabaltijo. Sunku rusą įti- galėtų atsikvėpti ir sustip-

kinti, kad Ukraina turėtų rinti savo vidaus frontą, 
teisę visiškai atsiskirti nuo,Taip pat jokia paslaptis, 
Rusijos; tą pat tenka pa- kad šiai ‘troikai’ reikia lai-
stebėti ir apie Kaukazo tau
tas. Tačiau Pabaltijo kraš
tai ir jų tautos rusams yra 
visados buvęs ‘užsienis,’ ir 
aš manau, kad rusų tauta 
ir šiandien į šį dalyką taip 
žiuri. Šitų kraštų istorija, 
jų skirtinga kultūra, visiš-

ta prie ežero, prie gėlių ir miš- kai kitokios kalbos ir kit
ne

stabiai nublizgintų kalnų vaiz- mažiausio pagrindo jų 
du, senų malūnų, medžiotojų. aneksijai. Petro Didžiojo 
Kai suskaičiau—paveikslų bu- . Rad pabaltis eSąs 
vo apie 30. ’

ko. Toliau galėjai rasti nuo-

“Ant sofos, kėdžių, staliukų 
ir knygų lentynų buvo pridėta 

re-'krūva lėliu visokĮausiu formų
i;ir spalvų. Studentė tik kilnojo

Buvo laikai, kuomet lie
tuviai Amerikoje labai pirk
davo knygas, kurias tada 
leisdavo musų laikraščiai.} 
Kurdavosi net tam tikros 
organizacijos knygoms leis
ti, pavyzdžiui, TMD, LDLD 
ir kitos.

Vėliau, kai musų žmonės 
prasigyveno ir pradėjo skai-

kas neduoda rusams

‘Europos langas,’ kurio var
du tie kraštai buvo kadaise 
užimti, turi būti išsklaidy
tas ir priklausyti praeičiai. 
Valstybės vyrai ir diploma
tai turi tūkstančius galimy
bių, kaip tektų ateityje išė
jimo j jurą ir uostų proble
ma išspręsti lygybės ir abi-

ir pasakojo jų vardus: Zuzi,
Puzi, Kati, Gati, Ninč.”

Na, o ką gi švento Pran
ciškaus broliukas veikė tos 
jaunos studentės kambary?įšalio bendradarbiavimo pa- 

1 grindų. Tai vra grynai tik

Nauji Raštai '
Mums atsiųsta paminėti 

“Gabijos” leidyklos išleistą 
Francois Mauriac’o roma
ną GYVAČIŲ LIZDAS. 
Skaitymo yra 282 puslapiai, 
kaina $2.60. Adresas: Ga-
bija, 335 Union Avenue, 

tyli dolerius, knygos jiems Brooklyn 11, N.Y. 
pasidarė jau nebe įdomios.
Dabar knygas leidžia tiktai 
iš tremties atvykusioji mu- 
-ų karta. Bet mato jau ir 
ji, kad rinka- lietuviškai 
knygai Amerikoje nepalan

je telpa platus raportas išpi- Štai, “Terra leidyklos
Azijos socialistų konferen-

KORĖJOS KARAS PRALAIMĖTAS
Rašant šiuos žodžius išrodo, kad Korėjos karas bus 

jau pabaigtas, nes Washingtonas nusileido Londonui ir 
pakeitė pirmesnes savo sąlygas karo paliauboms. Ko
munistams buvęs padarytas “slaptas pasiūlymas” ir išro
do, kad dabar jau jie sutiks karą baigti.

Dėl šito nusileidimo kilo didžiausias furoras ir 
Washingtone, ir Korėjoj. Senato didžiumos vadas Taf 
tas pasakė, kad jeigu veikiant su Anglija per Jungtines 
Tautas negalima garbingai Korėjos karo baigti, tai mes 
turim Anglijai ir kitiems savo talkininkams pasakyti, kad 
iš tų derybų mes visai pasitraukiam. Ir jis pridūrė: “Aš 
manau, kad geriausia mums butų tas Jungtines Tautas 
visai užmiršti.”

Gi Korėjos respublikos vadai pareiškė, kad komu
nistams nusileidimas reiškia Korėjos karo pralaimėjimą. 
Bet Korėja su tuo nesutinkanti. Jeigu Amerika su ko
munistais susitaikys dabar pasiulytom sąlygom, tai Ko
rėja tęs karą viena pati.

Tuo pačiu laiku Amerikoje kyla didžiausis pasipik
tinimas dėl Anglijos, kurios laivai gabena Korejon ko
munistų kareivius iš Kinijos. Dėl šitokios Londono poli
tikos pradėjo irti visas demokratinių valstybių frontas.

cijos Rangune; Įdomus 
straipsnis apie Amerikos 
socializmo uždavinius; ide
ologinis Sovietų bankrotas, 
:r daug kitų.

REDAKTORIUS 
UŽ DEBESŲ

“Vienybės” redaktorius, 
Juozas Tysliava, rašo norįs 
pasidalyti su skaitytojais 
savo įspūdžiais, kokių jisai 
'sigijo skrisdamas orlaiviu. 
Esą—

“Kai lėktuvas pasikelia 
viršum debesų (šį kartą ke
lionė į Chicagą truko vos tris 
valandas ir devynias minu
tes), veltui jus ieškotumėte 
žemiškų vaizdų.

“Tik retkarčiais, kai va
karų vėjas, atkišęs zubą. nu
pučia tuos miglų kalnus, jus 
pamatote keistoką mozaiką 
apačioje!

“Tarytum milžiniškas kū
limas, išmargintas miestais, 
sodybomis, upėmis, kalnais, 
laukais ir giriomis, driekiasi 
po jūsų kojomis.

"O tuo tarpu mes, padan-

transporto sutarties tarp 
valstybių klausimas, kur nė 
vienai iš susitariančių šalių 
neturėtų būti padaryta 
skriauda. Mums, pokario 
Sovietų emigrantų kartai, 
Lietuva, Latvija ir Estija 
yra nepriklausomos valsty
bės, laikinai okupuotos sve
timos kariuomenės, kur 
žvėriškai siautėja bolševiz-

Bendrijos” leidykla pri- raas’ mus« bendras I>rieŠaS'
siuntė antros laidos Sta- 
siaus Būdavo romaną LO
RETA. Knyga išleista Lon
done, bet “Bendrijos” adre
sas paduodamas Hannove-

Chicagoje savininkas, p. Ci- ry, Vokietijoj. Skaitymo
vinskas, skundžiasi:

“Dar pora metų. ir knygų 
niekas nebepirks. Kad bent 
suspėčiau išleisti geresnius 
lietuvių rašytoja kurinius.”

Kaip “Terra,” taip “Ga
bija,” “Nemunas” ir kitos 
leidyklos taiko savo leidi
nius atvykusiems iš trem
ties skaitytojams. Bet pa
sirodo, kad ir “dipukai” 
Amerikoje pagyvenę geriau 
mėgsta skaityt dolerius, ne
gu knygas.

NEVISI VAGYS 
PRALOBSTA

“Australijos Lietuvis” ra
šo apie tūlą Bob’ą Wool 
dridge’ą, kuris nesenai šven

tinau, kad yra kelios 
rusų grupės ir atskii-ų asme
nų, bet nedaug, kurie į Pa
baltijo problemą žiuri su 
senaisiais resentimentais. 
Man taip pat žinoma, kad

ko ir taip savo tarpe išsi
kovoti. Ir to laiko Krem
lius šiuo metu prašo iš Va
karų labai nuolankiai, nes, 
kaip paskutinių dešimtme
čių patyrimas rodė, Vaka
rai visuomet sudarydavo 
progą Kremliui atsikvėpti, 
kai tik tas pakliūdavo į ko
kius nors stfnkumus. Ta
čiau kai tik jie viduj susi- 
konsoliduos ir vėl pasidarys 
kaip reikiant stiprus, nau
jieji Kremliaus valdovai 
vėl tvirtai suims vadžias į 
rankas, vėl griebsis seno
sios taktikos ii- pakeis savo 
kalbos toną.”

Lietuviu Studentų Sąjungos 
JAV New Yorko Skyrius

skelbia
RAŠINIO KONKURSĄ 
sekančiomis sąlygomis:
1. Konkurse turi teisę 

dalyvauti tik LSS JAV na
riai.

2. Rašoma tema: “Kaip 
aš savo profesijoje galiu 
geriausiai prisidėti prie 
Lietuvos atstatymo.”

3. Už geriausiai parašy
tus rašinius skiriamos pre
mijos: 1—$50, 2—$30, 3— 
$20.

.4. Sprendimo bešališku
mui užtikrinti, autoriai tu
ri pasirašyti slapyvardžiu, 
o atskirame, uždarame vo
ke pažymėti savo tikrąją 
pavardę, ten pat įrašant sa
vo slapyvardį.

5. Rašinius siųsti šiuo 
adresu: R. Kezvs, 100 Cook 
St., Brooklyn 6, N. Y. Pas
kutinė rašinių Įteikimo die
na—1953 m. liepos 31 d.

6. Rašinys neturi būti il
gesnis 8 puslapių, rašant 
mašinėle, vieną eilutę pra
leidžiant (double space).

7. Rašinius atsiuntę au
toriai visas rašinio spausdi
nimo teises perleidžia LSS 
New Yorko skyriui.

Rašinių įvertinimo komi
sijos sąstatas bus praneštas 
vėliau.

R. Kezy*.

172 puslapiai, kaina pažy- Pabaltijo diplomatai ir 
tremties politikai į rusus 
žiuri su tam tikru nepasiti
kėjimu. Dėl to mums ne
pavyko sudaryti nė bendro 
antibolševikinio fronto, nes 
baltai bijojo, kad taip ben
dradarbiaudami jie gali bu 
ti suvirškinti. Ir tai tenka 
tik apgailestauti. Aš iš sa 
vo pusės labai pageidau
čiau, kad baltų antibolševi- 
kinės kovos organizacijos 
sudarytų bendrą frontą su 
tomis rusų kovos organiza
cijomis bent ten, kur pa
grindai yra aiškus ir kur 
niekas tokio bendradarbia
vimo neturėtų kliudyti. Aš 
bučiau labai dėkingas, jei 
šie mano žodžiai butų iš
girsti visų baltų politikų.

“Musų org a n i z a c i j a 
(ZOPE), kaip centrinė visų 
pokario rusų emigrantų są 
junga, yra pasistačiusi sau 
tikslą atstatyti parlamenti
nę demokratinę Rusiją. 
Mes einame išvien su viso
mis rusų politinėmis parti

mėta “1,8 dol.” tai tur būt 
$1.80.

DARBAS, kultūros ir vi
suomenės mokslų trimėne- 
sinis LDD žurnalas, antras 
šių metų numeris. Šiame 
numery telpa: “Stalinui 
Mirus,” “ ‘Santarvę’ Pa
skaičius,” “Inž. Vladas Si- 
rutavičius,” “Didž i o s i o 3 
Grumtynės,” “Ištrauka iš 
‘Žmogaus Teisių Deklaraci-

tė savo 100 metų gyvenimo 
sukaktį ir davė svečiams 
gerą pavyzdį apie vagystes 
Esą:

“Miesto burmistrui užputus 
100 žvakių ant Bobo gimimo 
dienos torto, Bobas pareiškė, 
kad vagystėmis negalima pra
turtėti. Jis pats save paėmė 
pavyzdžiu. 82 metus savo gy

jos,’ ” “Darbo Partijos Už
sienių Politika,” “Lietuviš
kos Mokyklos Klaipėdos 
Krašte,” “Lietuvių Darbi
ninkų Draugija” (tęsinys) 
ir visa eilė kitų informacijų. 
Kaina atskiro numerio 25c; 
metinė prenumerata, $1 
Gaunamas šiuo adresu: 
Darbas, 636 Broadway, So. 
Boston 27, Mass.

Pakalbink kknierb» pa* 
•iškalbti “Kdehryje,” pa 

kišai tarp Me

DIDYSIS
SAPNININKAS
Kas mėgsta aiškinti sapnus 

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

• • > • >»
KELEIVIS

836 Broadvray, S. Boston, Mass.

i
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

W NIEKAS NETEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lawrence Padangėje
Šimto Metų Jubilėjus Pagerbs Tėvus

Birželio 7 d., sekantį ne- Birželio 20 d., šeštadienį, 
dėldienį, sukanka lygiai klubo patalpose įvyks stam- 
100 metų, kai buvo inkor-lbus banketas, kurį rengia 
I>oruotas Lawrence’o mies- bendrai Lietuvių Piliečių 
tas. Per tą šimtmetį jis iš- Klubas ir Moterų Piliečių 
augo į stambiausi tekstilės Klubas, kad pagerbti tėvus 
IM-amonės centrą visam pa- —“Father’s Day.” Bus ska-
šauly, čia rado prieglau
dą, įsikūrė ir darė pragy
venimą 64 tautybių žmonės 
iš viso pasaulio; kartu čia 
išaugo ir lietuvių stambi 
kolonija. Atžymėjimui ši
tos istorinės sukakties, nuo 
7 ligi 13 dienos birželio 
per visą savaitę vyks de
monstracijos ir visokie pa
rengimai.

nių užkandžių, gėrimų ir 
bus labai puiki programa— 
dainų ir muzikos. Dalyvau
kite visi.

A. Večkys. 

CHICAGO, ILL.

Iškilmingai Palaidotas Se
nas Petras (Martinkaitis)

Kilęs iš liaudies musų il
gametis visuomenės veikė
jas ir rašytojas, netikėtai! 
mirė sėdėdamas kino teat-

Lietuviai dalyvaus ir gat
vėmis paraduos pasipuošę
savo tautiniais rūbais, eis, .
iškėlę savo gimtinio krašto re įgūžės dien. Velionis 
Lietuvos trispalvę vėliava,'^uvo ^kilmingai palaidotas 
gretimai su A m e r i k o‘s,,LietuviM Tautinėse Kapinė 
žvaigždėta vėliava. Jie da-;^’ Sl* laisvomis apeigomis, 
lyvaus vadovaujant Ameri-!^.e^u °
kos Lietuvių Piliečių Klu
bui, Moterų Piliečių Klu
bui i ršv. Onos Draugijai, 
šiam parade dalyvaus visos 
tautybės savais tautiniais 
kostiumais. Lietuviai stro
piai įuošiasi ir žada pasiro
dyti kuo geriausia.

KANADOS VIESULAS PRIDARĖ DAUG NUOSTOLIŲ

štai kas beliko iš namu. kai per Kanados protineiją Ontario praūžė viesulas, ši nuo
trauka parodo vaizdą iš Samia miestelio. Čia Hfli žmonių buvo sužeista, G užmušti, o 
nuostoliai siekia $2.000.000.

VISAS AUKAS TREMTINIAMS
SIŲSKIME TIKTAI PER BALE’ą

Rašo A. S. Trečiokas, BALF’o Centro Iždininkas
Vargiai pasaulyje iš kitų'aukas per vieną centrinę 

žmonių prašoma tiek daug-organizaciją, kiekvieną mė- 
aukų, kiek iš Amerikos gy- nesi galime turėti pilną, tik- 
ventojų. Tai gerai juntame slų vaizdą, kas aukavo ir
ir mes, Amerikos lietuviai 
Ypač labai daug prašymų 
susilaukiame iš tremtinių 
Vokietijoje. Prašo Vasario 
16 dienos gimnazija Diep- 
holze; prašo 14 kitų vargo 
mokyklų Vokietijoje; prašo 
PLB švietimo komisija;

kiek kas tų aukų gavo. Jei
gu kuris buvo pamirštas, 
galima tuoj visuomenės dė
mesį atkreipti.

Todėl visi Amerikos lie
tuviai prašomi visas aukas 
tremtiniams ir jų instituci
joms siusti tiktai per 
BALF’ą.

nies asmeninis draugas V. 
B. Ambrose.

LOWELL, MASS.

Klubo Mitingas Nukeltas
Piliečių Klubo susirinki

mas pripuolė laikyti sekan
tį nedėldienį, bet kadangi 
vyks miesto paradas ir mes 
ten dalyvausime, tai musų 
klubo susirinkimas yra nu
keltas ir Įvyks birželio 14 d. 
Šiuomi raginame visus na
rius Įsidėmėti ir dalyvauti 
susirinkime. Šitas susirin
kimas gal jau bus šį sezoną 
paskutinis, nes paprastai 
vasaros metu susirinkimų 
nelaikome: taigi apsižiūrė
kite su mokesčiais, kurie 
užsivilkę, kad neišsibrauk- 
tumet. Prie to, baigiasi 
naujų narių vajus: kurie ži
note kas dar nepriklauso 
prie musų klubo, atsiveski
te ir prirašykite.

Klubo Gaspadoriaus 
Rinkiniai

Birželio 14 d. klubo susi
rinkime užbaigus einamus 
reikalus, bus gaspadoriaus 
rinkimai. Kadangi kandi
datas tik vienas, dabartinis 
Povilas Aleksa, tai bus tik 
perbalsuota—užgirta ar at
mesta. Nepaisant kaip ten 
bebus, bet vaišės vistiek 
bus—bačka alaus visiems 
dvkai. Ateikite.

Lietuvoje velionis buvo 
kilęs iš Grakiškių parapijos, nm 
Laukupėnų kaimo, Vilka
viškio apskrities. Ameri
koje išgyveno 42 metus. Il
gametis Lietuvių Socialde
mokratų Sąjungos narys. 
Įrašė apie 2 tūkstančiu nau-

Krinta į akį Brocktono Senųjų lietuviškų knygų iš
lietu vių klebonas, kuris ne-’tori ja. 
tik nesutiko dėtis prie Va-L n « .

Mes, L. ir E. Paulauskai, no- sario 16-tOS minėjimo, bet, \ -i
viešai vijome i i • • . • ..... 1 Lietuviu kabios veiksma-

im viešai padėkoti visiems sa-! nemaloniai atsinese į remi-;. ‘ .

vo giminėms, prieteliams ir a L Tarybom «žodžių aspektai,

ir draugams, kurie taip gau

Vieša Padėka

siai atsilankė į musų 25 metų 
šeimyniško gyvenimo paminė
jimą, kuris buvo suruoštas ge
gužės 9 d., White Eagle salėj. 

Daugiausia dėkojam Ameli

Pavyzdys Musų Čia 
Augusiam Jaunimui

M. Gimbutienė
1—Lithuanian

prašo PLB Vokietijos kraš
to valdyba nuosavybei pirk-J Dėka šito bendro darbo 
ti: prašo sanatorijos, trem-'galime suteikti musų šelpia- 
tinių stovyklos, Sielovada miems tremtiniams tokios 
ir pavieniai tremtiniai. Taip naudos, kurios kitaip nega- 
pat lietuviai Austrijoje, lėtume duoti; pav., Jią sa- 
Prancuzijoje ir kitur prašo vaitę valdžia paskyrė 
musų pagalbos. Kiekviena BALF’ui nemokamai 30,- 
tremtinių kategorija sten-'OOO svarų pieno miltelių 
rias nuteikti aukotoją, kad j (iš vieno svaro pieno mil- 
ji tik viena svarbi ir jai telių gaunama 4 kvortos 
vienai visas aukas visuome- pieno). Urmo kaina kai
ne tenukreipia. Mumsjnuotų $5,100. Dabar lietu- 
Amerikos lietuviams, visi j viai nemokamai tai gavo- 
tremtiniai vienodai brangus me. Jau šiemet išsiuntėme 
ir lygus. Mes norime, kad į Europą 110,000 svarų ru- 
musų aukos tektų ne tiktai bų, avalynės ir maisto. Au- 
vienai kuriai nors tremtinių kotojams nepasidarė veik 
grupelei, bet visiems pagal- jokių persiuntimo išlaidų, 
bes reikalingiems. Todėl, nes valdžia sumokėjo. Ne-

ją narių Chicagos Lietuvių jai ir Ignui Ramanauskams, T. 
Draugijom Prohibicijai pa-’Senutienei, K. žebrienei. And- 
sibaigus, velionis pardavi-,r*u^ *r Burke, Juozui ir P. 
nėjo degtinę karčiamnin- ^dauskams.^Jonui ir Stepanei 
kams ir apie juos ir jų veik-
i-ą dažnai rašinėjo “Naujie= 
nose ”

Tamašauskams, Adelei Norin- 
kienei, ir B. ir J. Andriušai-

Ponų Šimėnų seimą drau- - . - 
ge su kitais tremtiniais ne- 1 
senai atvyko iš Europos ir 
apsigyveno Norv.oode. Štai, 
dabar jų duktė taip trumpu 
laiku suspėjo tiek atsižymė
ti moksle, kad gavo 4 metų

čiams, kurie pagamino ir pa- stipendiją j SimmOnS kuiv-
Buvo labai popu- auj<avo vestuvinį tortą. j;g i ją. Tai vra gražus pavyz-

hai u.- Chicagos \isuomenė-J Jonui Tamulioniui, Kapeckie-jdys. Linkime geriausio pa- 
Je- Įnei ir Norkunienei dėkojam už sisekimo panelei Šimėnai

“Keleivis” Neteko Gero | Pakyla.’ šiai progai dainas - 
r»- lir muziką.

i tt* - •* j Uz sveikinimus ir linkėjimus
Labai žymus “Keleivio”.dėkojam organizacijų vadams:

tei.

kad neaplenktume nei vie-(butų bendro darbo ir 
Crossesjno vargstančio lietuvio, esą- BALF’o, aukotojai butų tu- 

(lietuvių kryžiai); 2—jme nutarė vykdyti visą įėję paštui sumokėti už per-
Priešistoriniai Lietuvos pa-tremtinių šalpą per vieną siuntimą tų gėrybių $15,- 

centrinę, specialiai tam tik-'400. BALF’as tikisi šiemet 
slui musų visų bendru su- gauti iš valdžios sviesto ir 
sitarimu sukurtą ir ne vien sūrio. Tai yra bendro dar- 
musų visų kontroliuojamą, bo rezultatai ir juo* turėsi- 
bet ir Amerikos valdžios me tol, kol bendrai dirbsi- 
remiamą ir tikrinamą orga- me. - Tai turėtume itin ge- 
nizaciją — BALF’ą. Mes rai įsisąmoninti. Daug lie-
Amerikoje iš BALF’o sau tuvių tai gerai supranta, 
jokios naudos neturime ir Tik dalelė naujai atvykusių 
„e tam tikslui jį sukūrėme, tremtinių kol kas neįžiūri 
Mes norime aukas siųsti bendro darbo naudos. Kvie- 

iper vieną centrinę organi- čiame ir juos įsijungti į

Z. Ivinskis
Merkelis Giedraitis, arba 

Lietuva dviejų amžių sąvar
toje.
P. Jonikas

Pavardės lietuvių studen
tų, 15-18 amžiuje studija
vusių Vakarų Europos uni
versitetuose.
A. Kučas

Nesenai tilpo Norv-oodo' Susivienijimo LietuviųRaciją, kad tas aukas kuo bendra darbą ir vi»kj
T . - . . 1 . . T>  tzai • i a - . • i • ’ i o n t n i omo no I o t n. t vom 1i nin cn i Q VVknVTluviu aukotoju vardai komos Kataliku Amerikoje;pigiau tremtiniams ealėtu- tremtinių šelpimą vykdyti

“avusių A L Ta™bai,istorija. ' |»* ka.'L butU''-C.±O 1“^°

*ir io*5 oiminaitis Petras* dovanas ir komplimentus Per vietinį skyrių, ir per y Maciūnas 11 JO gimmaius retras v m klaida hnvn sulenktos .Ton- _____

lėmėjas, Petras Kaitis, mi-adv- c- Kalinauskui, inž. A-’^kiįviisiij'
rė pereitą metą, o dabar mi-JcaPf.,kiY ir K- Jurgehunui , : *;7.aš • Ime tikri, io<»-musuaukos pa-'nyfcėje musų galybė.
■ė ir jo giminai^ Pe^ b £ .Juo.|V- ““Danijos Universi- 3iek‘a skirtumo vi- Tad kiekviena piniginė
Mart.nka.tts. Kartis buvo Res|ovams L jr Vemiaekas, kuris taipgi teto Srisliniu veikalui™ t!'emt’n‘US " aUk°‘

riams, A. ir A. Dieniams. B.laukojo $5. Atsiprašom Juo- 
McKinonui. B. Liutkams. J.’zo.

Petro dėdė. Abu geri ir 
uolus keleiviečiai. Abu ge
ri ir dideli visuomenės vei- Mauragams. J. ir A. Kairiame.
kėjai. Aš jausčiaus /|}ųsi- J. Baubams.. B. Jankauskienei, 
kaltęs apie juodu nepata- M.' Jankauskienei. Eanladtfams, 
Šęs. IJ- Franeliui, A. Raudeliunų

šeimai, Gabriliui ir p. Joniams, 
Petras-Martinkai-hunams Algirdui ir Kleofui. irbenas

tis yra apkeliavęs visas 
Amerikos valstijas laimės 
ieškodamas ir, pagaliau, 
surado ją sėdėdamas kino 
teatre, kai ramiai mirė.

Kiek Senas Petras- pasi
darbavo “Keleiviui,” tegul 
pati redakcija pasisako.

—VBA.

J. M. Davinui.
Dėkojam gaspadinėms ir prie

stalų patarnautojoms, B. Pies- 
likui už vakaro vedimą, F. V. 
Kaladinskams ir bendrai vi
siems atsilankiusiems širdin
giausias musų ačiū.

L. ir E. Paulauskai.

IŠ NORWOODO

katalogas.

J. P. Pečiulis^

Musu Mokslininkų 
Darbai

J. Matusas
Lietuvos civilizacijos is

toju vardu galėtume tikrin- 
*i ir sekti, kad kas nors ne- 
piktnaudotu surinktų aukų. 

Užtat kai visuomenė aji-
torija iki šešioliktojo per BALF’ą, ji žino,

JUOZAS STALINAS
— arba —

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusijos Diktatorium

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

Paskutiniais laikais plinta gandai, kad Staliną pra
dėjo ėsti vėžys. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia, 
kad jis jau nebegyvas. Dabar kyla klausimas, kas Už
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineš 7

Brošiūra didelio formato, gražiais viršeliais, 82 pus
lapiai grynų faktų, kaina tik 25 cent. Gaunam* “Ke
leivio” knygyne:

KELEIVIS
Sa«tl» Ro«to«t 27.

Kun. Norbuto Jubilėjus

Gegužės 24 d. Nonvoodo 
Junior High School audi
torijoj įvyko kun. F. Norbu- 
to 25 metų jo kunigavimo 
sukakties paminėjimas. Da
lyvavo apie pora tuzinų ku
nigų ir du vyskupai. Buvo 
daug kalbų apie dangų ir 
pragarą. Tik vienas vysku
pas Brizgys trumpai prisi
minė apie tauta.

Sakydamas, kad moraly
bė išlaiko tautos stiprybę, 
mokino, kad kunigų parei
ga yra mokinti artimo mei
lės, nes tik ta tauta yra 
stipri, kuri yra vieninga. 
Nors vyskunas atvirai nepa
sakė, bet iš jo kalbos buvo 
galima suprasti, kad tūli 
kunigai netik nedirba tau
tos labui, bet dar trukdo

Musų mokslininkai, pri
klausą Lituanistikos Insti- 
tui (281 Olmstead Road, 
Riverside, III.), nors kiti ir 
labai nepalankiomis sąly
gomis, nenori mesti savo 
mokslinio darbo. Daugelis 
jų jau turi paruošę po vie
ną ar net kelis didesnius ar 
mažesnius veikalus, liečian
čius musų lietuviškąją kul
tūrą.

Trumpumo dėlei čia su
minima bent dalies tų musų 
mokslininkų lituanistų kai 
kurie darbai.
J. Balys

1—Lithuanian Narrative 
P’olksongs (lietuvių liaudies 
pasakojamosios d&inos); 2 
—Amreikos lietuvių dainos 
(tekstai ir melodijos); 3— 
Lietuvių mitologinės sak
mės.
M. Biržiška

1—Karaliaučiaus Univer
siteto prof. L. Rėzos akade 
miniai raštai; 2—Studenti
niai Maskvos ir Vilniaus at
siminimai.
Vaclovas Biržiška

1—Aleksandrynas (lietu
vių rašytojų bibliografija

J |jos darbą kovoje už laisvę. I nuo seniausių laikų); 2—

žiaus (straipsnių rinkinys).
K. Pakštas

Historical Lithuanian Ge- 
ographv (istorinė Lietuvos 
geografija).
J. Puzinas

Vilniaus pilys.
A. Salys

Lithuanian Word Geogra- 
phy (lietuvių kalbos žodžių 
geografija).
A. Šapoka

^Vilniaus miesto istorija.
V. Trumpa

Rusijos ekspansija į Bal
tijos jurą.
A. Vaičiulaitis

Apie lietuvių rašytojus 
(straipsnių rinkinys).

Beveik visi minėtieji vei
kalai yra visai baigti ir pa
ruošti spaudai; ir lietuviš
kai parašytieji paprastai tu
ri angliškas santraukas. Tų 
darbų skaičius dar žymiai 
padidės, kai i Lituanistikos 
Institutą statuto numatyta 
tvarka bus pakviesta dar ei
lė musų mokslininkų bei 
specialistų.

Leisti lituanistiniams dar
bams, kurie instituto moks
linės tarybos bus nuspręsti

(Nukelta į 8 pusi.)

kiek viso tų aukų gauta ir 
kas jas gavo. nes BALF’as 
savo apyskaitas viešai skel
bia. BALF’o vadovybė no
ri, kad tremtinių šelpimo 
darbe dalyvautų visi lietu
viai ir savo aukomis jiems 
pagelbėtų.

Atvykus i Amerika 27,- 
X)0 tremtiniu BALF’o va
dovybė pastebėjo, kad bu
vę tremtiniai norėtų šelpti 
tik tam tikrus pasirinktus 
asmenis, su kuriais jie 
‘remtyje bendravo, ar insti- 
ueijas, kurias lankė ar ku

riose dirbo, ar stovyklas, 
kuriose gyveno. BALF’o 
vadovybė šio reiškinio ne 
ignoravo ir ji suderino su 
visa savo bendra veikla, na- 
-kelbdama aukotojams, kad 
ii pagerbs aukotojų nuro
dymus ir tokias specifines 
aukas perduos tiems, ku
riems pačiu aukotojų pa- 
-kirta. Todėl matome, kad 
kiekvieną mėnesį BALF’o 
vadovybė persiunčia aukas 
^agal aukotojų nurodymus: 
D i e p h o 1 z o gimnazijai, 
Memmingeno ir kitoms var
go mokykloms, Gautingo ir

auka Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse, ar tai Vasario 
16 gimnazijai, ar vargo nio* 
kykloms, ar ligoniams^ 
vargšams, ar ąukptęjų iš* 
vardintiems tremtiniams; 
tegul eina tiktai per Bend
rą Amerikos Lietuvių šal
pos Fondą—BALF’ą.

WORCESTER, MASS.

Pradėjo Veikti Lietuvių 
Biznieriai

Worcestery yra isikurusi 
Lietuvių Biznierių Sąjunga, 
kurios pirmininku vra vais
tininkas Vytautas Skrinska. 
Dabar Sąjungos valdyba 
ragina savo narius, kad už
simokėtų narines duokles. 
Kas neturės progos sumo
kėti, valdyba prašo Sąjun
gos narius, artimiausiu lai
ku, užeiti pas Sąjungos pir
mininką V. Skrinską, Kel
ly Sq., kur bus galima su
mokėti nario mokestį ir pa
siimti pažymėjimo ženklus 
(stikerius). kuriuos galima 
prisiklijuoti prie savo biz
nio patalpų durų. Pažymė
jimai duodami nemokamai. 
Valdyba prašo visus biznie
rius paruošti pagarsinimus 
(pagarsinimus) ant progra
mų, kurie bus greitu laiku 
pradedami rinkti dėl biz- 

kitoms sanatorijoms, pačių'nierių ruošiamo parengimo, 
aukotojij nurodytiems as-.kuris įvyks spalių 11 d., 
menims ir tt., ir kartu jiems-Lietuvių Klubo salėje, 12 
nurodo, kas jiems paauka-jVemon St.
vo. Siunčiant tremtiniams Koresp.
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Maikio su Tėvu

Brazilų os Vulkanas Išsiveržė
Rašo CLEMENTE DeOUVEIRS 

Specialus “Keleiviu” Korespondentas

Brazilijos Darbo Liaudis Vulkanu Veržiasi j Socialiniu* 
Laimėjimus; Viduramžiškos Eksploatatorių Tvirto
vės Braška; Sao Paulo Darbininkija Paskelbė Žūt
būtinę Kovą Badui ir Išnaudojimui; 350,000 Darba 
ninku Metė Darbą; Kova Prieš Kainų Spekuliantus 
ir Pragyvenimo Pabrangimų; Iš Mussolinio už Mi
lionus Nusipirkęs “Grafo” Titulą Fabrikantas Mata- 
razzo per Dieną Turi Gryno Pelno 50,000 Dolerių, ©Jjeigu 
30,000 Darbininkų Temoka Tik po 25 Dolerius per 
Visą Darbo Mėnesj

Tur but niekur pasaulyje 
nėra taip sunku iškovoti so-

—Tegul bus pagarbintas, mas suka. O jis net supy- 
Maike! • , ko. Sako, tu manęs dur-

—Labas, tėve! Kaip svei- nium nevadink, ba aš mok- 
kata? sla pabaigiau ir žinau, kad

—Raten. ... Vos pavel- tau reikia dantis ištraukt, 
ku senas kojas. Jau trečia Nusispioviau ir norėjau iš- 
diena kaip nefylinu. eit. Ale jis man kapt už

—Ar buvai pas gydytoją? skverno ir sako, veidiminut.
Užmokėk tris dolerius. Ir—Nebūk durnas, Maike. 

Ką gi tas gydytojas pama-
cvs. Tik

eialiniu reformų įgyvendini
mo, kaip Pietų Amerikos 
širdyje—Brazilijoje. Vergi
jos palikimas giliai Įleidęs 
šaknis tiek “patronų” (da
bar juos vadina “tubaao”— 
rykliai), tiek ir pilkojo dar
bininko širdyse. Bet Brazi
lijos darbininkas kantrus ir 
giliai religingas. Tamsu
mas ir religinis fanatizmas, 
kaip baisus prakeikimas, 
okeanus kraujo išgėręs ir 
juo nepaspringęs. dabar 
lūžta, ir braziliškas darbi
ninkas pasijunta žmogumi 
Visa tai parodo istoriniai 
šių metų Įvykiai Sao Pau-pJ 
lyje, kūne nuskamėjo

džiojo streiko, kada Brazi
lijos darbininkas žinojo, ko 
jis nori ir už ką išeina ko 
voti. Maskviniai agitato
riai susikompromitavo ga
lutinai. Jie visu griežtumu 
buvo pačių darbininkų de
šifruoti ir atmesti, kaip dar
bo klasės priešai ir pačios 
baisiausios tiranijos šulai.

liono gyventojų, visos Pie
tų Amerikos pramonės cen
tras ir širdis—nutilo.

O čia dar artėjanti Pir
moji Gegužės “rykliams” 
kėlė daug didesnio rūpes
čio dėl užtemusių lėbavimo 
dienų. O kas, jeigu pusė 
miliono dirbančiųjų nepasi
tenkins streiku? O kas bus, 
jeigu karštas braziliečio 
kraujas vieną kartą galuti
nai panorės nusipurtinti 
pančius, badą ir skurdą, 

streikas išsiplės Į re
voliucini judėjimą? Streiko 
komitetai pradėjo rinklia
vas streikininkams remti. 
Sindikatų virtuvės pradėjo 
dalinti šiokius tokius pie
tus alkstantiems darbinin
kams. Ryžtas atrodė neiš
senkantis. Ir todėl tuojau 
pasirodė vaisiai

Šitas faktas, kad 
ninkai, nebūdami 
ni,” bet uolus katalikai, ei
na su neįprastu dinamiz
mu Į kovą, nustebino tiek 
darbdavius ir lygiai val
džios pareigūnus. Darbi 

b ninku priešai dezorientavo- 
padėtyje. Jau negalėj

darbi- 
“raudo-

Iniciatyvos ėmėsi pats 
Sao Paulo gubernatorius 
prof. Nogueira Garcez. Ir 
tokiu budu po 27 dienų 
streiko, metalistai ir teksti
lininkai laimėjo 32% atly
ginimo padidinimą ir grįžo 
ramiai į darbą. Tuoj buvo 
paleisti visi suimtieji. Ap
drausta nuo persekiojimo 
streiko vadus. Pasiliko dar 
savaitei vieni spaustuvinin-

pi paaetyje. jau negalėjo . 
Jskelbti, kad raudonieji kur-J1! 
Isto revo)’”"1’"*
•susipratę

Kaip Dabar Išrodo Gyvenimas Latvijoj

Liepojoj Dideli* Pasiruošima* Karui

vos ištrukau, Maike! Tai 
matai, ką tie mokyti dakta
rai daro!

—O aš tikiu, tėve, kad 
jis davė tau labai gerą pa
tarimą, nes sugedę dantys 
dažniausia būna reumatiz
mu privZaSiiS.

suėda žmogaus 
pinigus, ir dac oi! Aš ži
nau tuos gydytojus! Ot, jei
gu butų geras burtininkas, 
tai kas kita . . .

—Tu, tėve, jau pasenai 
Amerikoj begyvendamas, o
vis dar neužmiršti burtų. —Nebūk balamutas, Mai- 
Sarmata jau butų ir kalbėt ke. Kai mano kumas Kin- 
apie tokius dalykus. dziukas parvežė iš Lietuvos

—Na, jau tu, Maike, ne- džiovintą rupužę, tai nerei- 
mokyk manęs, ba aš geriau kėjo nei dantų traukti. Li- 
žinau. Ve, pakol turėjau ga išėjo kaip nebuvus, 
džiovintą rupužę ant virba-
lo pasmeigęs, tai jokia kva- 
raba negalėjo pristot, o 
kaip tik Styvas Zacirka pa
vogė ją. tuoj ir pasikėlė 
gumbas.

—Tu, tėve. vis kalbėda
vai apie “gyvatinę,” bet 
apie “džiovintą rupužę” aš 
dar nebuvau girdėjęs.

—Jes, 
kiau po

—Taip, tėve, pasitaiko, 
kad liga pati praeina. Bet 
tai nereiškia, kad tokie bur
bai, kaip rupužė, ją prašali 
na.'

—Matai, Maike, kaip tas 
'idelis mokslas tave suga

dino. Jau tu pono Dievo su

Kai kada būrelis latvių 
pabėga į Švediją ar kitur. 
Laisvųjų latvių laikraštis 
“Latvija” praneša, ką tie 
bėgliai pasakoja apie da
bartinį gyvenimą Latvijoje.

Liepoją bėgliai vaizduo
ja kaip labai smarkiai mi
litarizuotą miestą, kuris be
veik panašus į tvirtovę. 
Prekybos uosto Liepojoje 
kaip ir nėra, yra tiktai karo 
uostas, kur pilna povande
ninių ir kitų karo laivų. Pa
čiame mieste pilna pasienio 
apsaugos dalinių. Apmo
kymas atliekamas gatvėse, 
visą dieną skamba koman
dos ir dainavimas, kuris rė
žia ausis. Mažiausiai kas 
trečias Liepojos gyventojas 
yra rusas.

Kokie tikrumoje planai 
yra okupantų galvose, ry
šium su pasiruošimu karui, 
labai gražų pavyzdį papa
sakojo Zanis Nicis. Jau il
gą laiką svarstęs apie pabė
gimą, jis daręs žygių, kad 
viena rusė siuvėja, tikriau 
sakant, jos vyras, kuris yra 
partijos narys ir užima auk-

kai. Pagaliau pasirašytas §tą vietą partijoje, atpirktų
darbo tribunolo patvir-

visą laisvąjį pasauli, ’kuk> -voliueinj pavojų, bet^^J“ "LSi
Mojantis, susitarimas, pagal 
kurį spaustuvininkai laimė
jo nuo 10% iki 75% atly
ginimų pakėlimą ir 28 ba
landžio paskutiniai sugrįžo

Nicio sunkvežimį. Norėda 
mas užmaskuoti savo tikrą

darni giliausia atjautimą'“1“'t” “A* „ darbininkai be 
braziliškam darbininkui iš^ , tavoiscių pagalbos moka 
ėjusiam i kovą prieš ba,|a ko™“ uz savo leises uz tei-
ir skurdą. »setai uzdirbt4 Plut£all duo;

Inos. Matarazzui jau nepa-,.
Karui vykstant išsikovo- dėjo pietus su kardinolu,p darbą, 

tos socialinės reformos iš- kad tas lieptų savo “avė-! Balandžio 28 dieną Sao
olėso dabarties 
padėtyje. 1948 
pragyvenimo minimumas, 
pagal brazilišką standartą, 
pakilo iki 300' % Tuo pa- 
čiu metu darbininku

— lieptų 
depresijos j lems” grįžti į darbą, o at- 

metais čia:pildą gausią . . . -danguje.
Trečią streiko savaitę jau 
300,000 Sao Paulo darbi
ninkų išėjo į gatves. Tas

tu darbininkų atlygi-*sąjūdis pasiekė ir provinci- 
retai kur pakilo iki ją. Valdžia jau pajuto vė

■tvertų liekarstvų nenori pn- 
Maike, aš ją lai-'pažint. G aš, vaike, iš piak- 

dideliu sekretu, ba tikos žinau, kad tokios gy- 
tokį daiktą Amerike sunku duolės -vra geriausios. At
gauti, ale vistiek tas zraica'rimenu. mano parapijoj 
pavogė. Kad jam akvs iš-'Lietuvoj buvo toks burti- 
kirmytų! * Įninkąs, ką visas ligas gydy-

—Tėve, negražu taip davo> tai pas jį kamaroj vi- 
žmogų keikti. i?ada būdavo ant iešmo

—O ar gražu, Maike, sve -džiovinta rupužė pasmeig- 
timą rupužę pavogti? Į ta. Ir bobos pas ji eidavo

—Džiaukis, tėve, kad to-'kaiP i Šidlavos atpuskus 
kią biaurvbę kas išnešė. Vienai buvo liežuvis taip 

—Tai kas, Maike, kad sustingęs, kad pakalbėt jau 
biaurvbė, bile tik pamačly- negalėjo, ale kai tas burti- 
va liekarstva. ninkas išvirė arbatos su tur

—Netikėk tam, tėve. Tik kokais pipirais, tai tuojau 
tamsus žmonės tokiems nasitaisė. Na, tai ką tu da- 
prietarams tiki. 'bar sakysi, Maike?

as pasakysiu, J_Aš kaip sakiau, taip ir
Maike, kad tamsus žmonės tėve, kad tai yra
cenau apie ligas nusimano, tamsių žmonių prietarai. O 
negu tokie mokyti daktarai, kad tuo? prie{arus pateisin-
ką per tnubas J žmogaus vi-1; vadinamieji “burtinin- 
ounus ziun n nieko nema- j.. -- vra prasjmanę tokių
to. Atsimenu, nuėjau sykį pasaųp kaip tu dabar man 
pas toki mandrai mokytą koji 
(aktarą, kad duotų liekars
tvų nuo marmatizmo, ba —Na, jeigu tu man neti-
kojos negalėjau prilenkti, ki, Maike, tai gali sau eit 
O jis ne į koją žiuri, ale lie- pas tokius mokytus, kaip tu 
fia išsižioti. Sako, parodyk pats. 
dantis. Kai pažiurėjo į bur
ną, sako, keturius reikia iš
traukt. Man pritruko kan
trybės. Sakau, ar ponas 
šposus darai, ar durnas esi? 
Man, sakau, ne dantys

-Iki pasimatymo, tėve.

irPakalbinkim draugu* 

pažįstamus užsisakyti “Ke- 

skauda, ale koją marmatiz- leivį”. Kaina metam* $4.

50%. Darbininkas cia įpra- 
,ęs tenkintis ryžių sauja ir 
’ižonų (pupelių) šaukštu, 
pagaliau ir šitų “delikate
sų” jau nepajėgė įsigyti. 
Kaip, pavyzdžiui, vienas iš 
Sao Paulo “tubaronų” gra- 
as Matarazas. per mėnesį 
uri gryno, pelno virš pus-l 
intro miliono dolerių, tai 
avo 30,000 darbininkų te- 
noka vos po 25 dolerius 
nėnesiui. Pagaliau, kada 
yžių kilogramas pasiekė 
.6 kruzeirų, bulvių kg. 8 
cruzeirus, mėsa ir sviestas 
arbininkui virto tik svajo- 

lė, kada sindikatų pastan
gos sudužo į geležines fab- 
ikantų širdis, tylusis darbo 
milžinas pradėjo murmėti, 
kantrybė seko valandomis. 
>et prašymai ir protesto 
lemonstracijos nieko nepa 
Įėjo. Ir tokiu budu šių me- 
ų kovo mėnesio gale vulka- 
ias išsiveržė. Pirmieji me- 
ė darbą ir išėjo į gatves 
netalo darbininkai Mata- 
azzo fabrikuose. Prisijun 
;ė tekstilininkai, stiklo ir 
nedžio pramonės darbinin
kai. Pirmosios streiko die- 
įos turėjo tik 70,000 darbi- 
įinkų. Tada susijungė ke- 
uri atskiri sindikatai ir pa
kaukė streikan dar šimtą 
ūksiančių darbininkų. Vi- 
-ų rūšių policija ėmė “įpra
stų priemonių” streikui ūž
ti iaužti. Norėjo visą kal- 
ę už streiką primesti rau- 
lOniesiems tavorščiams. Pir
mieji streiko vadai apkal- 
inti “raudonumu.” Bet 

'enka su dideliu džiaugsmu 
pastebėti, kad maskviniai 
agentai, nors ir iš kailio nė
rėsi. neturėjo platesnio pa
sisekimo, Kumščiai nekilo 
Į viršų, provokacinei pro
pagandai darbininkas ne-

Paulo didmiesčio gyvento
jai pradėjo normalų darbą. 
Be abejo, darbininkai ne
laimėjo 100% savo reika
lavimų, nes kompromisinis 
susitarimas įvyko taip greit 
tik todėl, kad darbininkas 
čia gyvena ta diena, rytojui 
jis nieko neturi. Netekęs 
darbo jau už savaitės turi

Tylusis milžinas pa--žiūrėti bado giltinei į akis. 
savo galią, stiepėsi į o kurie turi bent kiek gau

sesnę šeimą, tai vos galą 
su galu suduldami neturi 
fizinio pajėgumo streiko 
kovai tęsti. Sindikatų ka
sos pustuštės ir jos ne ką 
tegali paremti. Todėl “ge
nerolas badas” čia dar ilgą 
laiką diriguos ir silpnins 
darbininkų laimėjimus.

pasidavė, 
mentas nuo

voliucinį kvapą ir atšaukė 
karinius ir policinius raite
lius, trypusius darbo mi
nias.
juto 
viršų.

Treciojoj streiko savaitėj 
spaustuvininkų sindikatas, 
kuris turi per 23,000 dir
bančiųjų, įteikė ultimatu 
mą per 48 valandas pakel
ti atlyginimus, pagrindu ne
žmoniškai pabrangusio pra
gyvenimo. Aišku, ultima
tumas buvo atmestas. Sin 
'iikato pirmininkas kartu su 
darbininkų atstovais nupa
sakojo derybas, kaip buvo 
mtrypti ir išniekinti teisėti 
darbininkų reikalavimai. 
Susikaupusi daugtukstanti- 
lė minia mirtinoj tyloj iš 
lausė pranešimų ir uraga- 

lišku griausmu išsiveržė iš 
ukstančių krūtinių trum
as, bet drebinantis šauks- 

nas:
—Greve! Greve! Greve! 

(Streikas!)
—K a d a . deklaruosime 

streiko datą?
—Hoje! Hoje! Hoje! 

(šiandien.) —Perkūnu tren
kė daugtukstantinė minia 
savo neatšaukiamą valią ir 
ėgą-

Ir nuo tos minutės įsiga- 
’iojo streiko paskelbimas. 
Rytojaus dieną draugiškas 
veikinimo telegramas strei 
co komitetui atsiuntė iš 
Vairiausių Brazilijos mies
tų ir sostinės Rio de Janei
ro spausutvininkai ir žur
nalistai. Solidarumas ir 
vienybė išugdė milžinišką 
jėgą. Po griežtų visuome
nės protestų valdžia nu
sprendė nesikišti, nebent 
tik tarpini n kų-taikintojų ro
lėje. Sudarytos piketinin- 
kų grupės sėkmingai veikė

Tai pirmas mo-jjr visas Sao Paulo didmies- 
1924 metų di-Jtis, turintis į pustrečio mi

Laikraščių iš Užsienio 
Neįleidžia

Iš užsienio gauti laikraš
čių draudžiama. Patenka 
nemalonėn ir tie, kurie ka
da nors gauna maisto ar 
lubų siuntinių iš užsienio. 
Rašyti į užsienį taip pat ri
zikinga. Suprantama, ofi
cialiai tas nėra uždrausta. 
Oficialiai taip pat niekam 
nedraudžiama klausytis už
sienio radio stočių. Bet at
sitikimai, kai rašiusiems 
laiškus ar klausiusiems ra
dio buvo taikomos darbo
vietėje represijos, žmones 
nuo to atbaidė. Yra pat
varkymas, kad visi, rašan
tieji laiškus, turi nurodyti 
savo pavardę ir adresą. Jei, 
pav., į pašto dėžutę butų 
įmestas laiškas su fiktyvia 
siuntėjo pavarde, cenzo
rius, patikrinęs kartoteką ir 
nustatęs, kad tokio gyven
tojo Liepojoje nėra, be pa
sigailėjimo numeta laišką 
gurban.

Kad užsienyje yra dide
lis skaičius latvių pabėgė
lių, kad jie rūpinasi savo 
kultūros išlaikymu ir veikia 
taip pat politinėje srityje, 
to okupantai ir jų bendrą

ją mintį, Nicis sakęs, jog uždarbiai vengia minėti. Svar- 
gautus pinigus jis norįs blausias ir patikimiausias 
pirkti šeimai namuką. Ru-šaltinis apie laisvąjį pasau
sė, būdama draugiškai nu- IĮ latviams tėvynėje yra 
siteikusi, pareiškusi, kad “Amerikos Balsas,” bet jo 
Nicis tokios kvailybės ne-klausytis draudžiama. . 
darytų. Karas esąs neiš- „ . .
vengiamas ir, jam kilus, nė ° c ozų arsai
vieno latvio čia nepaliksią, Privačių ūkių Latvijoje 
nepaliksią net ir tie, kurie nebėra. Jei kas ir butų at
būtų rusyse pasislėpę. Jos silaikęs ir nėjęs į kolchozą, 
vyras vieną naktį grįžęs na- jei jam ir butų tekusi laimė 
mo maždaug 4-5 vai., nes išsigelbėti iš deportacijų, 
turėjęs dirbti prie atitinka- tai privačiai ūkininkauti 
mo piano paruošimo. Tad negalėtų išsilaikyti vien dėl 
geriau Nicis tepasilaikąs milžiniškų mokesčių, 
sunkvežimį, negu galvojąs Taip vadinamuose kol- 
apie namų pirkimą. ichozų centruose yra įvestas

... a • bendras katilas. Bet šiaip
Kaip ten bebūti,, latv.a, kai gyventojai maitinasi 

tėvynėje laukia karo kaip
išsigelbėjimo.

Ruošias Prieš Žydus

kiekvienas namie. Buvo 
paskelbtos 300 rublių pre
mijos tiems, kurie traktorių 
pagalba nukels savo trobasPaskutinieji įvykiai Krem- . , , ,

liuje ir satelitu kraštuose l °.c QZs ce.1?.’!l>‘ 
sukėlė milžiniško surijau,li-,zmonių tal “Vilioja, 
nimo tarp žydų, kurie Lie
pojoje ir Rygoje atsirado,1 
grįžę iš Sovietų SąjungoStreikas Sao Paulo mies-,<4T . . . .

tui kaštavo bilionus nuosto-. ^02OJe Z'da,' bu™ talp 
lių. Ir tas dar ilgai jausis.
Bet užtai laimėta didelis 
patyrimas. Šiandien tūks
tančiai darbininkų įstojo 
naujais sindikatų nariais, 
nes pajuto organizuotumo 
eikalą ir vienybės jėgą.

Lengva šiandien prana
šauti, kad ši jėga nenurims 
augusi, brendusi ir nebeto
limas tas laikas, kada ir 
čia darbininko balsas bus 
jau ne šuns staugimas prieš 
mėnulį. Darbininko balsas 
jau verčia drebėti * “ryklį” 
ir baigiasi neriboto išnau
dojimo galimybės Brazilijo
je.

Vulkanas išsiveržė ir vėl 
nurimo, bet ar ilgam? So
cialinis teisingumas vieną 
kartą ir čia bus įgyvendin
tas ir tada šita graži, tur 
tinga ir gerų žmonių apgy
venta šalis bus tikrai lai
minga.

O žmonijos priešas, rau
donasis bestializmas, jau 
nebesugrąžinamai praranda 
iki šiol turėtas pozicijas, 
netenka darbininko pasiti
kėjimo, nes ir puslaukinis 
kaboklas supranta, kad bol
ševikinės diktatūros smur
tu neįgyvendinsi laisvės ir 
socialinio teisingumo neį- 
vykdinsi, jeigu išnaudotoją

Bet

/ tai i jos Progresas
Birželio 7 ir 8 dienomi,-įsibauginę, kad nežinojo, »x v - i • • »z‘ * r.- ♦, -ių - Italijoj bus linkimai. Ka-

kur sprukti, rašo Iaikras- , . , ... . ..1 dangi komunistai su fasis-tis. Rusai, savo ruožtu, ren
giasi tikriems “pogromams,” 
šaukdami, kad dabar reikės 
mušti visus žydus. Liepo
jos batų fabriko rusai dar
bininkai vieną dieną laukė

komunistai 
tais peršasi rinkikams su 
savo programomis, sakyda
mi, kad dabartinė valdžia 
nieko gera Italijai nepada
rė, tai valdžia skelbia savo

, . - , xxv- nuopelnus skaitlinėmis. Fa-pasirodant žydų tautybes ,į , ., j- , Z • i x- sistų sukeltas karas padaręs fabriko direktoriaus, ketin- nAn AAn • 1 /, ... v -• x- o -• i >160,000,000,000 nuosto-dami jį nulmciuoti.
fabriko direktoriaus, ketin- ?mooo,000,noo

. . u~";lių, sako valdžia,
noięs apie tuos pasiruoši-

i- , x • ; j. Italija jau beveik atstatyta,mus, direktorius tą dieną PaptJa įa 2 nauj • 
visa, nepasirodė. kyk,ų>- 2 -()0 my|].ų

'kelių, 10,000 mvliu sausže- 
“ryklį - tubaroną” pakeisi mi0 kelių, 1,750 irigacijos 
valstybiniu tubaronu-išnau- Į kanalų ir tt., Prie Musso- 
dotoju. (linio Italija turėjo 452,000

Brazilijos gamtos ir že-'telefonų, o dabar 1,092,692. 
mės turtai neišsemiami, že-'^adD^ buvo 978,000, o da- 
mės plotai begaliniai. Kiek-'bar 4,227,000. Ir tt. 
viena gatvė, aikštė, kaimas'R«pdrab viskas pakilo ke- 
ir miestelis turi “šventųjų” ^riopm. Tai esąs demo- 
vardus, bet . . . deja, tie'kratijos progresas, 
“šventieji” nei jų “vietinin-1 ————_
kai” iki šiol nepalengvino'
vergiško skurdo, kurj nu-Į 
galės tik kieta ir ryžtinga!-

Dabar

Yošida Vėl Premjeras

. . • - . % Yošida vėl paskirtas Ja-
darbininko kova prieš daz-Jponjjos premjeru ir jau su- 
nai pateptą ir ‘ pasven-darė nauj? kabinct, 
tintą išnaudotoją. Brazi-'parlament0 rinkimu. .,is at. 
as ryžtasi kurt. žemėj_ tą,'stovauja iiberalus, kurie 

ką jam tėveliai per sim- turi parlamente apie 250
tus metų žadėjo tik po mir
ties.
Sao Paulo,

1953.4.^9.

vietų. Tai yra stambiausia 
partija Japonijoi. Bet ja
poniški liberalai tikrumoje 
yra atžagareiviai.

t
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Aiškėja Gruodžio 16-17 
Peversmo Paslaptys
Apie gruodžio perversmų Karininkams Jakaitis davė 

Lietuvoje jau nemaža pri-j tokius įsakymus: vieną ba- 
rašyta ypač ryšium su to(teriją išstatyti į poziciją 
smurto 25 metų sukaktimi.!Kauno kryptimi, antrą lai- 
Bet daugiausia rašo gene-lkyti parengtyje. Leitenan- 
rolai ir pulkininkai, vieni tui Kuzavinui buvo įsakyta
pasiteisindami, kiti pasigir
dami.

Rečiau sutinkamame J.

paruošti kovai Kėdainių 
stotyje stovėjusį šarvuotą 
traukinį. Mat, Kuzavirtas

A. Valstybėse Venezuelos anksčiau tarnavo tame 
“Tėvų Kelio” laikraštyje J traukinyje. Kuzavinas aiš- 
(vienuolių salaziečių kun.! kino Jakaičiui, kad Kėdai-
A. Sabaliausko leidžiama
jame) pasirodė VI. Kuzavi- 
no atsiminimai. Anuomet 
tasai tarnavo jaunesniu ka
rininku antrajame artileri
jos pulke, Kėdainiuose.

Gruodžio 16 d. pulko va
das, majoras K. Alyta, iš
vyko į Kauną, kur buvo 
rengiamas iškilmingas res
publikos prezidento Dr. K. 
Griniaus 60 metų sukaktu
vių minėjimas. Štai kas at- 
sitko toliau:

“Pulke gruodžio 17 d. 
priešpiet ėjo normalus die
nos užsiėmimai. Laike pie
tų pulko budintis karinin
kas pranešė į baterijas, kad 
pulkas turi tuojau rikiuotis 
pulko aikštėje, nes esąs at
vykęs apygardos viršininkas 
(divizijos vadas). Bema
tant pulkas buvo išrikiuo
tas. Iš pulko štabo būsti
nės išėjo aukštas, juodais, 
aukštyn užriestais ūsais, la- 
kiriuotais batais, pėstininkų 
uniforma pik. Jakaitis, ėjęs 
tuo laiku 3-čios apygardos 
viršininko pareigas. Jis pri
ėjo prie vidurinių puiko 
gretų, pasisveikino ir įsakė 
kareiviams apsupti ji ratu. 
Kuomet tas viskas buvo pa
daryta, pik. Jakaitis pradė
jo tokią kalbą:

“—Vyrai! Klebonai ir 
zakristijonai valdė mus še
šių? metus. Jie prisigrobė 
dvarų, prisistatė namų; bet 
to jiems dar neužteko. Da 
bar, šią naktį, atsirado ko 
kie tai du nachalai, Plecha
vičius ir Krupavičius, areš
tavo musų teisėtai išrinktą 
prezidentą, pagrobė val
džią ir nori vėl mus valdy
ti ir, žinoma, dar daugiau 
turiu prisigrobti. Musų ka
riuomenė Kaune yra apgau 
ta: ji buvo suklaidinta ir iš 
vesta iš kareivinių neva 
prieš krašto priešus, bet tik 
mmęje ji buvo panaudota 
prieš teisėtą krašto val- 
valdžią.”

Pik. Jakaitis liepė išsi
rinkti' kiekvienoje bateli jo 
je po 5 atstovus kareivius, 
kurie turėjo vykti į Kauną 
ir paaiškinti kauniškiams 
kareiviams, kad jie yra ap
gauti ir kad jie neklausytų 
savo karininkų, kurie eina

nių stotyje nėra garvežio 
mašinisto, padėjėjo ir kjtų 
įeikalingų pareigūnų gelž- 
keliečių; bet Jakaitis liepė 
paspausti stoties viršinin
ką. Jei per 3 valandas ne
atsirastų pareigųnų, tai sto
ties viršininkas bus pakar
tas, baigė savo nurodymus 
Jakaitis.

Po to Jakaitis skambino 
i Panevėžį ir Klaipėdą, lie
pė paruošti po vieną bata
lioną ten stovėjusių jo apy
gardos pulkų.

Kuzavinas nesiskubino su 
traukinio parengimu ir su
plaukė pulko vado, majoro 
Alytos. Jis grįžo iš Kauno 
ir liepė palaukti su trauki
niu. O po valandos telefo
nu atšaukė Kuziviną į ka- 
eivines. Visi darbai prie 

traukinio buvo nutraukti.
“Pik. Jakaitis,” rašo VI. 

Kuzavinas, “nesusitaręs su 
majoru Alyta dėl senos val
džios gynimo ir matyda
mas, kad sukilėliams mal
šinti ginkluotų jėgų organi
zavimas nevyksta, viską 
metė, sėdo į pirmutinį Kau
nan einantį traukinį, kuria
me ir buvo sulaikytas.”

Kas gi atsitiko toliau su 
kareiviais? O štai:

KANADOS ORO SŪKURYS

Štai kaip išrodė oro sūkurys, kuris anądien sugriovė 
Kanadoj miesteli Sarnia.

riauslo štabo antrame aukš- vusią 1926 metų gruodžio 
te, prie durų stovėjo laku-' 16-17 d. Kariuomenė, t-
nų karininkų sargybiniai), j y., pačių kareivių masė, 

Ir A. Smetona nenubau-! perversmui aiškiai neprita-
dė teisėtos valdžios gynėjo. 
Jam buvo paskirta pensija,

rė. Ir butų gal kitaip pa
sibaigęs persversmas, jei iš

tik neleista dėvėti unifor- rinkti kareivių delegatai
mos, nors Jakaitis buvo Vv- 
čio Kryžiaus ordino kava
lierius. Jį apgyvendino kai
me po policijos priežiūra. 
Jakaitis turėjo vieną silp
numą, kariams įprastą: 
mėgdavo išsigerti. Ir po 
kiek laiko jisai nusišovė.
Alyta buvo atleistas iš par
eigų ir atsidūrė artilerijos
(kariuomenės) dirbtuvėse toriją. 
vyriausio buhalterio

“Penktosios baterijos ka- 
eiviai įsigeidė važiuoti į 

Kauną, kad išvaduoti seną
ją valdžią iš sukilėlių ran
kų. Visa laimė, kad neat
sirado nė vieno karininko, 
kuris tiems kareiviams pri
tartų ir tam žygiui vado
vautų, nors tos baterijos ka
reiviai per savo rinktus de
legatus ultimatyviai reika
lavo, kad baterijos vadas 
uos vestų. Baterijos va
jas sugebėjo nuraminti ir 
avo vyrus įtikinti, kad tai 
yra bergždžias, neprotin
gas ir nenaudingas kėslas.”'

Kitą dieną padėtis paaiš
kėjo. “Kareiviai buvo nu
raminti, pulkan grižo tvar
ka ir vėl prasidėjo norma
lus dienos užsiėmimai . .

Nuo savęs pridui’sime, 
kad Jakaitis buvo suimtas, 
jam grąsino sušaudymu. 
Bet jisai ramiai pasakė: 
“Aš gyniau teisėtą valdžią; 
jei bučiau apgynęs, jus at- 
sidurtumet šiame kambary-

V. zv.L-izk/»tn nb V LMUVVIU vzrv
metu jisai buvo jau atsar
goje ir bolševikinių partiza
nų nušautas savo ūkyje.

butų pasiekę Kauną. . . . 
Vertėtų “mažiesiems,” t.

y., jaunesniems karinin
kams, puskarinnkiams ir 
kareiviams, kurie pergyve
no perversmą, būdami ka
riuomenės gretose, parašyti 
savo atsiminimus. Tuo bus 
įnešta daugiau aiškumo į 
gana miglotą perversmo is-

Mes su ypatingu pabrėžimu 
turime visur skelbti, kad be 
laisvės ir nepriklausomybės 
grąžinimo musų tautai ir vi
soms kitoms bolševikų pa
vergtoms valstybėms nega
li buti nei taikos, nei saugu
mo, nei ramybės.

URT.

GARBINGI VYRAI 
SĄŠLAVYNE

Trisdešimts metų atgal, 
būtent 1923 metais, Edge- 
water viešbuty, Chicagoj, 
dažnai susirinkdavo aštuo
ni Amerikos garbingi vyrai 
aptarti “savo” reikalus. 
Bet, kadangi jie savo as
meninių reikalų neturėjo, 
‘ai jie svarstydavo visuome
ninius reikalus. Faktiškai 
iie buvo Amerikos valdo
vai, tai nustatydavo visos 
šalies ekonomines ir politi 
nes gaires. Prieš juos dre
bėdavo gubernatoriai, kon- 
gresmanai ir Amerikos pre
zidentas.

j Tuose susirinkimuose da
lyvaudavo : prezidentas di
džiausios plieno kompani
jos, prezidentas didžiausios 
utility” kompanijos, prezi

dentas didžiausios gazo 
kompanijos, prezidentas 
Wall Stryto biržos, didžiau
sias kviečių spekuliantas, 
JV prezidento kabineto na
rys, vyriausias Wall Stryto 
spekuliantas, galva pasau
linės monopolijos, prezi
dentas bankų susivienijimo.

parei-j Pats V. Kųząvinas tikėjo, 
cupaeijos kad “šiuo perversmu buvo

pašalintas pavojus tuo lai
ku komunistams pagrobti 
valdžią ir Įvesti Lietuvoje

VI. Kuzavino atsiminimai sovietini režimą.
atskleidžia tikrą padėti, bu- Atsarginis.

Sukta Churchillo Kalba
“Keleivy” buvo jau mi-; valstybių laisvę, bus išgel- 

nėta, kad Churchillas pasa-jbėta pasaulio taika. Dėja, 
kė Anglijos parlamente kai-*Miuncheno kelias tik pa- 
bą apie užsienio politiką,'greitino antrąjį karą.
kuri sukėlė viso pasaulio 
susidomėjimą, o ypač ji su-

Mums atrodo, kad, ati
duodant bolševikams sudo-

erzino Ameriką. Iš tiesų,»roti tautas, prieš jų norą
tai buvo sukta kalba. Ne
minėdamas prezidento Ei
senhovverio vardo, Churchil
las padarė tokią išvadą, 
kad Amerikos prezidentas 
stato perdidelius reikalavi
mus Rusijai. Klaidinga esą 
reikalauti, kad Rusija tuo
jau nusileistų ir kad visi iki 
šiol buvę su ja nesusiprati
mai butų išrišti vienu ypu.

Vertindami šią Churchil 
prieš teisėta krašto valdžiąJje” (jis buvo laikomas vy- jo kalbą, mes negalime pri-

r-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broad way, South Boston 27, Maso.

leisti minties, kad šis žy 
mus valstybės vyras butų 
pasirengęs paaukoti buvu
sias .prieš antrąjį pasaulinį 
karą laisvas valstybes su 
daugiau kaip 100 milionų 
žmonių Sovietų imperializ
mui. Jeigu jau karo metu 
>uvo parodyta pakankamai 

atsparumo ir nepasiduota 
Stalino primygtiniams rei
kalavimams pripažinti Bal
tijos valstybių aneksiją, tai 
dabar sankcionuoti aiškų 
agresijos aktą butų di
džiausias moralinis smūgis 
visam laisvojo pasaulio 
prestižui. Prieš antrąjį pa
saulini karą Chamberlainui 
vadovaujant Anglijos poli
tikai, buvo tikėtasi, kad pa 
aukavus Hitleriui Čekoslo
vakiją ir kitų draugiškų

’Keleivio’ Agentūros
Kur Galima Musų Laikraštį Užsirašyti arba Nusipirkti 

Atskirais Numeriais
SOUTH BOSTONE

Nusipirkt ar užsirašyt 
“Keleivio” ofise,
636 Broadvvay.

Iš tikrųjų šitie žmonės 
nusakydavo politiką nevien 
Amerikai, bet ir visam pa
sauliui. Tai gi-upė vyrų, 
kurie turėjo paslapties rak
tus, kaip sukurti milionus 
dolerių, bet nemokėjo gy
venti. Po trisdešimties me
tų pažiūrėkime, kas su jais 
atsitiko ir kur jie atsidūrė?

patekusias antrojo pasauli
nio karo eigoj į negirdėtą 
vergiją Maskvai, butų ne
abejotinai ne tik visos Eu
ropos, bet ir Anglijos impe
rijos galo pradžia. Ameri
kos Įirezidento Eisenhowe- 
rio nesenai išdėstytas ke
lias, reikalaujant, kad butų 
bolševikų agresijos aukoms 
grąžinta laisvė, yra vienin
telis teisingas kelias Rytų ir 
Vakarų santykiams išlygin
ti.

Mes pakartotinai kviečia
me visą musų visuomenę 
imtis visų žygių, kad viešo
ji laisvojo pasaulio opinija 
nebūtų suklaidinta ir nepa 
-įduotų bolševikų suktiems 
taigojimams nuslėpti savo 

tikruosius tikslus suskal- 
Jant ir užmigdant Vakarų 
flemokratiji) budrumą.

Churchillas. baigdamas 
savo kalbą, pasisako, kad 
jokiu .atveju negali buti su
mažintos pastangos gink
luotis.' Ir mums atrodo, 
kad tai vienintelis vykęs at
sakymas į visus bolševikų 
bandymus sukiršinti laisvą
jį rasauli.

Ne Maskvos žodžiai, bet 
darbai turi lemti visą san- 

SovietaisJtykių raidą su

Nusipirkti
Lietuvių Piliečių Klube,
368 Broadvvay.
Nusipirkti iš 
Silver Cafe,
324 Broadvvay.
Nusipirkti iš 
South Boston Cafe,
258 Broadvvay.

MONTELLO, MASS.
Nusipirkti pas 
Peter Uses,
135 Ames Street.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
C. P. Yurgeliuną,
124 Ames Street.

VVORCESTER, MASS.
Nusipirkti 
Skrinskio vaistinėj,
29 Kelly Sąuare.
Nusipirkti
Vernon Drug vaistinėj 
100 Millbury Street.
Nusipirkti iš 
Chesney Canteen,
90 Millbury Street.

CAMBRIDGE, MASS.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
Leo Silkinį,
783 Main St. . t
Nusipirkt pas 
F. VValeyką,
771 Cambridge St. ' 1 i
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. Vinciuną.
233 Portland St.

BROOKLYN, N. Y.
Nusipirkti pas 
Charles Druckerį,
350 Grand St.
Nusipirkt ar užsirašyt 
Gabijoj,
340 Union Avė.

Buvęs tuomet didžiausios 
plieno kompanijos prezi
dentas, Charles Schvvab, 
mirė prieglaudos namuose, 
bankrote, be cento.

Didžiausios utility kom
panijos prezidentas, Samu- 
el Insull, pabėgo nuo įsta 
tymų ir mirė užsieny be 
cento.

Didžiausios gazo kompa
nijos prezidentas, Hovvard 
Hopson, atsidūrė beprotna 
my.

Didžiausias grudų speku
liantas, Arthur Cutten, pa
bėgo nuo įstatymų ir mirė 
užsieny be cento.

Wall Stryto biržos prezi
dentas, Richard Whitney, 
nesenai išleistas iš Sing 
Sing kalėjimo, nuėjo gyve
nimo užmirštim

JV prezidento kabineto 
narys, Albert Fall, paleistas 
iš kalėjimo, kad numirtų 
savo namuose.

Didžiausias Wall Stryto 
“baronas,” Jesse Liver
more, pats sau galą pasida
rė, nusižudė.

Galva pasaulinės mono
polijos, Ivar Krueger, pats 
sau galą pasidarė, nusižu
dė.

Aštuoni vyrai prieš 30 
metų žarstė milionus, spren
dė šalies ir viso pasaulio li
kimą, bet nei vienas nepa
galvojo apie savo likimą, 
nepagalvoja kas su jais at 
sitiks.

Jie čiulpė darbininkų 
prakaitą. spaudė darbo 
žmones, vogė ir lupo visuo
menę. Galų gale ir patys, 
visi ligi vieno, nuėjo vel
niop. Kažin, ar šiandieni 
niai lupikai pagalvoja kas 
jų laukia?

A. Jenkins.

MANCHESTER, CONN.
Nusipirkti iš 
Nichol’s News Shop,
197 No. Main St.

HARTFORD, CONN.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
Joną Sekį,
444 Broad St.

BALTIMORĖJ:
Nusipirkti pas 
P. Sinusą.
800 W. Lonibard St.
Nusipirkti pas 
S. Širvinską,
702 W. Lombard St.
Nusipirkti iš
Lith. National Libjrary,
851 Hollins St.

CHICAGOJE
Užsirašyti 
“Naujienų” ofise.
1739 So. Halsted St.
Nusipirkt ir užsirašyt pas 
Mrs. M. Tverijonas,
3301 So. Halsted St. 
Nusipirkt iš
J. Bajorinas Nevvsstand,
31st and So. Halsted Sts.
Nusipirkti pas 
Steve Harris,
48th St. and S. Ashland Avė.
Nusipirkti pas 
Morris Plofski,
3501 So. Halsted St.

fil

Nusipirkti pas 
Mrs. V. Travinski,
180 Grand St.
Nusipirkti pas 
N. Leitą.
56 Hudson Avė. 

AMSTERDAM, N. Y.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. A. šunskį,
199 E. Main St.
Nusipirkti iš
Mary’s News & Delicatessen, 
136 E. Main St.

MASPETH, L. U N. Y.
Nusipirkti pas 
M. Bartkų.
65-27 Grand Avė.

PHI LA DELPHI JOJ
Nusipirkti pas 
B. Litą,
3170 Richmond St.

PITTSBURGH. PA.
Nusipirkti iš 
Liberty News.
1013 Liberty Avė.

JUOKAI

Nusipirkti ant 
M. Cohen Newsstand.
Archer and Kedzie.
Nusipirkt: pas 
A. G. Kartaną.
2458 W. 69th St.
Nusipirkti pas 
K. Pocių,
Halsted Tavern,
12003 So. Halsted St.
Nusipirkti iš 
M. Bayer Liquor Store,
3466 So. Halsted St.
Nusipirkti pas 
F. Lukoševičių,
1405 So. 49th St.,
Cicero, 111.

GARY, IND.
Nusipirkti iš 
Peopies’ Pharmacy,
1428 Broadvvay.

SEATTLE, WASH.
Nusipirkti iš
Brevver’s Harbor Drug Co., 
120 First Avė., So.

NASHUA. N. H.
Nusipirkti iš 
Lithuanian Baking Co.,
33 High St.

RUMFORD. ME.
Nusipirkt ar užsirašyt pas 
J. Kaulaičią.
Spruce St.

KANADOJE
Nusipirkti 
“Prosvitos" ofise.
324 Queens St. W.,
Toronto, Ont.
Nusipirkti ant 
Wolfe’s Nevvsstand, 
Sudbury. Ont.

BRAZILIJOJ
Nusipirkt ir užsirašyt 
“Garnio” ofise,
Avenida Zelina 706,
Sao Paulo.

Draugas H Travatore
Vengrijoj kursuoja šitoks 

juokas:
Dirbtuvės darbininkas 

priėjo prie boso ir sako: ARGENTINOJ 
“Ponas bos, šiandien aš no
riu išeiti kiek anksčiau, nes 
turiu bilietus į operą.”

“Durniau, koks aš tau
ponas,” sušuko bosas. “Ar .... . ., Lzsirasyt pasnežinai, žioply, kad mes da- v Kraain„ka
bar esam išlaisvinti >r jokių 
ponų pas mus nėra. Pakar
tok savo prašymą demokra
tiškai.”

“Drauge bos, aš noriu 
nueiti į operą šį vakarą.”

“Labai gerai. Mali labai 
patinka, kad darbininkai 
supranta kultūrą. Bet ko- ANGLIJOJ 
kia gi opera šiandien yra Užsirašyti pas

Užsirašyti 
“Arg. Liet. Balso” ofise. 
Casilla de Correo 303. 
Buenos Aires.

URUGVAJUJE

Uruguayana 3121, 
Montevideo.

Al’STRALIJOJ
Užsirašyti
“Austr. Lietuvio” ofise, 
35 Cator St.,
West Hindmarsh, 
Adelaide. S. A.

statoma?”
“Statomas

| Travatore.”
draugas II

A. Zamžicką. ,
26 Devenport Rd., 

London, W. 12.
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Vedybos Per Laikraščius
Laikraščiuose dažnai už-.to, ieškant gyvenimo drau- 

tinkame skelbimus, kur ko- go ar draugės per laikraš- 
kia nors vieniša širdis skel-'čius, labai lengva pataikyti I 
biasi, kad vedybų tiksiu’ant visokių nesąžiningų ne
norėtų susipažinti su drau-Jjavaikių, kurie iš vedybų 
gu ar drauge. Paprastai’pelnosi. Pavyzdžiui, kai su-
skelbėjas ar skelbėja nuro
do savo amžių ir turtą. To
kie vedybiniai skelbimai 
Lietuvoje nebuvo labai ma
doje, bet kitur Europoje, 
ypač Amerikoje, jie labai 
Įprasti. Amerikoje žmonės 
ieškosi sau poros ne tik per 
laikraščius, bet ir per taip 
vadinamus “Lonely Heart 
Clubs.” Tokių klubų yra 
visuose didesniuose mies
tuose. Jie turi visokius ad
resus (tikrus ir netikrus) 
norinčių vesti ir ištekėti 
žmonių. Jeigu sumoki tam 
tikrą kainą, tai gali gauti

randa, kad pagyvenęs vyra 
ieško žmonos, tai nusiunčia 
gražią fotografiją, pasiūlo 
susipažinti ir paprašo pini
gų kelionei. Kai gauna pi
nigus, ieško kitų skelbimų 
ir kanoja tą pačią istoriją. 
Dar blogiau, kai tokie ap
gavikai po laikraštinės pa
žinties apsiveda, o po to pa
reikalauja užrašyti jiems 
turtą. Jei turto negauna', 
pabėga ir palieka “jauna
vedį’' nei pakartą, nei pa
leistą.

Geriausia priemonė tokių 
apgavikų apsisaugoti—ne-

MOTIN \ MOKINA SUNŲ

Detroite yra statoma Fordo Auditorija. Dedant tam pa
statui pamatus. Fordo anukui Henriui buvo pavesta pra
kasti tiems pamatams žemę. bet vaikas negalėjo kastuvo 
žemėn Įspausti; todėl jo motina. Mrs. Edsel Ford, mokina 
ji kaip vartoti kastuvą, ypač kai jis papuoštas šilko kas
pinais.

Atšilus orui, šeimininkės 
stengiasi vietoj mėsos ga
minti daugiau pieniškus 
valgius. Nors mėsa yra vie
nas iš pagrindinų proteino 
šaltinių, liet kad 
mas gautų Įvairių

'Pro Mano Akinius
(Žiupsnelis Prisiminimų)

(Pabaiga) .svaidžio, granatų ir šovinių. 
. . _ , . „ iMano vadai tvirtino, kad

organu- Paskyrė mane i Karaliau-.ai nereikalinga, nes mies- 
i medžią-,ė,ų, arta kaip jie vadino- tas niekeno ,.įnkose> lo> 

gų, reikia nors kartą savai-.koenigsberg. Prūsijos vo- netoli slovi tjek ka,,Uoine- 
tije valgyt! pietus be me-kiečiai buvo didesni naciai,’nė ka<1 papildoma apsau. 

Čia duodame keletiįtiegu Vokietijos gilumos.; ,,utu be leikalo. Tagau 
'Gavau eilinio darbininko - - -

sos.
varškės patiekalų

Varškėčiai (Šaltanosiai)
Reikia paimti:
Svarą varškės 
1 kiaušinio trynį 
Pukę šaukštelio druskos

Sumaišyti varškę su kiau
šinio tryniu, apibarstyti 
druska, kas mėgsta, pridėti 
truputį cinamono, smulkiai 
sukapotų mėtos lapelių ir 
giliam bliude varškę gerai 
ištrinti, kad ji pasidarytų 
minkšta ir be grumstų.

Tešlą paruošti taip: Pa
imti pusantro puodelio mil-

darbą ir susiliejau su seny
vo amžiaus zudetų (Čeki
jos) vokiečiais. Prasidėjo 
sunkus gyvenimas, nes sve
timtaučiams išduodamos 
maisto kortelės buvo žymiai 
mažesnės už vokiečių kor
teles. Dar gerai, kad turė
jau šiek tiek markių, tai jo- mandą, turi garsiai iškolio-

jie apsiriko.
Išėjome pikti ir nervuoti, 

nes vieta buvo tikrai pavo
jinga. Reikėjo dirbti tyliai 
ir greitai, kad rusai nepa
stebėtų, bet vokiečiai su 
svetimtaučiais nemoka ty
liai elgtis. Kai duoda ko-

mis dasipirkdavau maisto 
“juodojoj biržoj.”

Man esant Karaliaučiuje 
užskrido Amerikos ir Ang
lijos bomberiai ir per dvi
dešimt minučių didžiuli

tų, du kiaušinius, druskos, Į miestą pavertė krūva griu- 
truputį pieno. Padaryti teš-Įvėsių/ Tai buvo pirmutinis 
lą nekietą, bet. kad gerai j Vakarų bombų krikštas ant

vyrų ar moterų adresus ir. ieškoti žmonos ar vyro per 
rašyti jiems, kiek tik laikas'laikraščius. O jei jau ieš- 
ir noras leidžia. koma, tai nenui-odyti turto,

gi susi i>ažinus neskubėti

kočiotųsi. Iškočioti plonai 
ir su stikline supiaustyti į 
skritulius. } kiekvieną skri
tulį įdėti šaukštelį ar dau
giau varškės, gerai apspau-

mano galvos. Per keletą 
minučių po griuvėsiais li
ko keliasdešimt tūkstančių 
žmonių. Visas miestas sken
do liepsnose. Gatvėse gu-

Vedybos per laikraščius 
yra bėdos reikalas. Jei žmo
gus via užsidaręs, bailus, 
gyvena tokiose sąlygose, 
kur netenka susieiti su prie
šingos lyties žmonėm, tai 
jam pačiam sunku susirasti 
gyvenimo draugą ir tenka 
poros ieškoti per laikraš
čius, bet iš tų skelbimų daž
nai išeina daug nemalonu 
mų. Bėda, kad tuos skel 
bimus skaito ir j juos atsi
liepia ne vien žmonės, ku-

vesti.
Pilypas.

Kaip Butų Buvę
Be Moterų?

rie rimtai galvoja apie ve 
dybas, bet visokie vėjavai
kiai, kurie nori padaryti 
“biznį.”

Andai viena mano pažįs
tama moteris, apie 60 me
tų amžiaus, įdėjo laikraštin 
skelbimą, kad ji esanti far
merio našlė, vienai sunku 
farmą tvarkyti, ir norinti iš
tekėti antrą kart. Toji mo
teris pradėjo gauti kasdien 
pundus laiškų nuo visokio 
amžiaus ir padėties vyrų. 
Jai rašė jaunuoliai be ūsų, 
rašė ir 80 metų senukai. 
Visi siūlė savo ranką ir šir
dį ir klausinėjo, ar farma 
esanti didelė, ar daug ma
šinų. . .. Vienas 35 metų vy 
rūkas tvirtino laiške, kad 
amžiaus skirtumas vedybo
se neturi jokios reikšmės, ir 
jei tik jie viens kitam pa- 
tiksią, tai reikės kuo grei
čiau vesti. . . .

Nemanykit, kad tik vyrai 
nori iš vedybų pasipelnyti. 
Vienas mano draugas savo 
laiku buvo padavęs skelbi
mą į laikraštį ir pažymėjo, 
kad yra pasiturintis, turi 
nuosavą “karą,” pats esąs 
apie 54 metų amžiaus. Jis 
taip pat į savo skelbimą su
laukė daug laiškų nuo įvai
riausių moterų, pradedant 
16 metų mergaitėm ir bai
giant našlėm su keliais vai
kais ir anūkais.

Kiekvienas, kurs duodą 
skelbimą ir nurodo savo 
turtą, gali lengvai įsitikinti, 
kad tie, kurie atsiliepia, yra 
ne tiek suinteresuoti vedy
bom, kiek turtu. Bet nerei
kia savo patyrimo, kad su
prasti, jog “laikraštinės ve
dybos” yra labai pavojin
gas reikalas. Žmonės, ku
rie per laikraščius susiran
da, paprastai ilgai nenori 
laukti ir greitai apsiveda, 
viens kito gerai nepažinda
mi. Po vedybų pasirodo, 
kad negali sugyventi, bet

Vyrai dažnai sako, kad 
jei jie neturėtų žmonų, jie 
gyvenime daug ką pasiek 
tų. Girdi, kai apsivedi, rei
kia žiūrėti kaip žmoną iš
laikyti, ir visus aukštus pla
nus tenka palaidoti. Gyve 
nimas tačiau rodo priešin
gai, būtent, kad daugelis 
žmonų nutiesė savo vyrams 
kelią i pasisekimą. Štai ke
li pavyzdžiai:

Vienas didelis Londono 
laikraštis paprašė garsų po
etą Rudyardą Kiplingą pa
rašyti poemą karalienės 
Viktorijos garbei jos dei
mantinio jubilėjaus proga 
Kiplingas apsiėmė ir sėdo 
rašyti, bet kai savo kūrybą 
perskaitė, pasirodė, kad 
jam išėjo ne poema karalie
nės garbei, bet pakilusios 
religinės nuotaikos eilėraš
tis. Supykęs jis numetė sa- 

Jvo kūrybą į krepšį ir pasa
kė žmonai, kad jam iš už
sakymo nieko neišėjo. Žmo
na surinko išmestus lapus, 
perskaitė eilėraštį ir taip 
buvo juo Sužavėta, kad nie
ko nelaukdama ir nieko ne
sakydama nusiuntė jį vie
nam Londono dienraščiui. 
Po kelių dienų eilėraštis pa
sirodė atspausdintas pirmo
je vietoje ir poetui buvo at
siųstas čekis, kuriame jis 
galėjo Įrašyti tokią sumą, 
kokią norėjo. Tos jo eilės, 
kurias žmona išgelbėjo, da
bar žinomos visam pasauly. 
Jos vadinasi “Recessional.” 

w
Visi girdėjom milionierių 

Vanderbiltų vardą, bet kad 
jų turtams pagrindą padėjo 
moteris, retas kas žino

Cornelius Vanderbilt, gi
męs 1794 metais Port Rich- 
mond, N. Y., turėjo farmą 
Staten Island’e, N. Y., ir 
vertės žemės ukiu. Farme 
liauti jam nevyko ir vieną 
dieną jis pasakė savo žmo
nai, kad jiems teks farmą 
apleisti. Žmona jam ištie-

Aš SKRAJOJI/
Aš skrajoju linksma po beržynus 
Drauge su sparnuočių pulkais,
Aš vainikais visa apsipynus,
Apsisiautus auksiniais plaukais. ,
Eik šenai į mane pailsėtų,
Pasiguostų į miško pavėsį.
Paklausysi dainų negirdėtų,
Nematytų daiktų paregėsi. ,
Aš dainuosiu, kaip nieks nedainavo . . 
Tu pajusi galybę dainų 
Ir krūtinė nuvargusi tavo 
Atsikvėps vėsumoje sapnų.
Uogienojų žalių tau vainiką nupinsiu 
Ir šilkiniais rūkais apsupsiu . . .
Eik šenai, aš tave nuraminsiu, 
Užliuliuosiu miškų ilgesiu.

K. BINKIS.

sti kraštus ir sumesti į pa-!Įėjo sužeisti žmonės, bet 
sūdytą, smarkiai verdantįjprie jų dėl gaisrų ir karščio

derbiltas metėsi į laiviniu- IJetuVttitė Auqina
kystę. Pirmais metais jisj n Meškiuku*
turėjo pelno 1,000. Vėliau'. irie&KluKUS
jis perėjo i didelio masto- ---------
laivų bizni ir pasidarė stam-j Teresei Purnauckaitei, 8 
blausias Amerikoj laivu sa- metM mergytei Clevelande, 
vininkas, kurio laivai plati-|visi kaimynų vaikai pavydi 
kiojo po
Europą.

vandenį. Pavirinus atideng 
tam puode apie 10 minučių, 
išimti varškėčius su drati- 
niu sieteliu, sudėti ant lėkš
tės ir užpilti tirpytu sviestu. 

Varškėčiai su Grietine
Kas nemėgsta varškėčių 

su tešla, gali padaryti varš
kės blynelius. Jie daromi 
taip:

Paimti svarą varškės, pu
sę puodelio duonos arba 
sausainių trupinių, šaukštą 
cukraus, du kiaušinius ir 
pusę šaukštelio druskos. 
Viską kartu sumaišyti ir ge
rai ištrinti, kad neliktų 
varškėj grumstelių. Pada
lyti apystorius paplotėlius, 
pavolioti duonbs trupiniuo
se ir kepti skauradoje ant 
įkaitinto sviesto. Gražiai* I
apkepti abi puses, sudėti į 
didelę lėkštę ir užpilti ink
ščia grietine.

Kiekvieną argumentą už de
mokratiją galima sumušti į 
penkias minutes; bet sumušti

„ ,, -•______ ■ argumenta už diktatūra nerei
visą Ameriką ir J1 augina du kondiakoj^ nei nklu minučiu Dikta-i

meškiukus, tuo tarpu kiti* 
x vaikai augina tik kačiukus

ar šuniukus. Kodiako lokiaiRaleigh miestely, N 
gyveno jaunas siuvėja

C.,
IŠ_lyra gaudomi Kodiako saloj,

tisas dienas jis sėdėjo susi-’netoli nuo Alaskos piętva- 
kuprinęs, parietęs kojas, ir j karinio kranto. Jie yra pik- 
siuvo, siuvo, siuvo. Siuvi-įti, dideli ir užaugę sveria 
mas buvo vienintelis ama- aPie vieną toną. Kokiu bu
tas, kurį jis mokėjo. Bu-'du meškiukai atsirado pas 
damas 18 metų jaunuolis. Purnauckaitę?

turą sumuša pati save.
—Harold Laski.

o
Užuojauta yra amžinos mei-. 

lės ir amžinos harmonijos dės

nis. —Brahma.

buvo sunku prieiti. Dauge
lis jų užtroško durnuose ar
ba sudegė.

Kariuomenė, Hitlerjugen- 
das (fašistinis jaunimas) ii 
kitos organizacijos įsijungė 
i gelbėjimo darbą. Reikė
jo atkasinėti užverstus na 
mus ir nešti sužeistuosius 
arba lavonus laukan. Aplin
kui, tiesiog ant žemės, gulė
jo begalės žmonių. Jiems 
tvarstyti tiesiog truko bintų 
ir paprasčiausių vaistų 
sų daugiausiai truko dakta
rų. Po griuvėsiais Kara
liaučiuje žuvo ir daug lietu
viu.

Iš Gumbinės stoties turė
jome surinkti telefonus 
Kai atvažiavom į Gumbinę, 
ji jau buvo “niekeno” že
mė. Miestelis buvo visiškai 
tuščias, čia niekas neplėšė 
namų, neieškojo gėrybių. 
Daugelis namų buvo net ne
užrakinti. Palikti su viso
kiomis gėrybėmis likimo 
valiai.

Tas pats buvo ir Darkie- 
Jmy, bene penkiasdešimt

jis įsimylėjo į gražią mo 
kyklos mokytoją. Mokyto
ja taip pat susidomėjo už
sidariusiu, bailiu jaunuoliu 
ir nutarė padalyti iš jo “vy
rą,” net jei tektų už jo ište
kėti. Po kurio laiko jie su
situokė.

Jaunasis vyras siuvo, o 
žmona skaitė jam knygas, 
mokė kaip taisyklingai tai 
ti h* rašyti žodžius, mokė 
gramatikos ir bendro lavi
nimo dalykų. Po kelių me
tų jaunasis siuvėjas buvo 
išrinktas į miesto tarybą, o 
dar vėliau Greenvillės (N. 
C.) majoru. 1865 metais 
jis buvo išrinktas Jungtinių 
Amerikos Valstijų prezi
dentu. Jo vardas buvo An- 
drew Johnson.

sė krūvą auksinių pinigų ir
pasakė, kad prieš kurį lai- Jeigu kiaušinio baltymus
ką ji įsitaisė vištas ir tuos 
pinigus uždirbo pardavinė
dama kiaušinius ir visčiu- 

tada jau būna pervėlu. Be kus. Su tais pinigais Van-

palieki vėlesniam vartoji
mui, tai kad jie neapdžiutų, 
apipilk juos vandeniu. Bal
tymai nepasikeis.

Teresės tėvas Purnauckas 
dirba zoologijos sode Cleve
lande. Nesenai Kodiako lo
kiai atsivedė dvynukus, bet 
kadangi toji lokių rūšis vi
sai neprižiūri savo vaikų, 
tai laikinai meškiukai buvo 
atiduoti Purnauckui. Iš pra
džių juos reikėjo maitinti 
kas dvi valandas. Dabar 
Teresė ir jos du broliukai 
maitina meškiukus kas 4 
valandas.

Meškiukai laikinai apgy
vendinti Purnauckų “front- 
ruimy,” minkštai paklotoj 
dėžėj, saugioj ir šiltoj vie
toj. Dabar jie malonus ir 
švelnus gyvuliukai, bet kai 
užaugs, s vers apie 1,600 
svarų, atsistoję ant paskuti 
nių kojų bus 7 pėdų aukš
čio ir gana pikti. Tuomet 
jų vieta bus ne “frontrui- 
my,” bet zoologijos sodo 
narve.

Poezijoj ugnį uždega žodžiai.
—Baron Cooke.

ANGLŲ KARALAITĖ

SI ai

Mirusiojo Anglijos karaliaus 
duktė Margareta šoka su 
Rutlandn kunigaikščiu.

mylių nuo Gumbinės. Čia 
laukuose vaikštinėjo nieke
no neprižiūrimi galvijai. 
Vienur kitur pasirodydavo 
partiniai žmonės arba 
“Vdksšturmo” vyrai (ka
riuomenė, sudaryta iš senų 
vyrų), bet šiaip žmonių ne
simatė. Mes beveik bada
vome, bet nebuvo leista pa
skersti kokį besivalkiojantį 
gyvulį. Išžiūrėjęs draudžia
mų naikinti galvijų sąrašų 
suradau, kad nepaminėti 
kralikai. Čia ir patys va
dai nemokėjo paaiškinti, 
kodėl jie kralikus praleido. 
Tas mano atradimas leido 
gaudyti mums kralikus ir 
gamintis gerus pietus.

Frontas buvo trys kilo
metrai nuo Goldapės. Ru
sai stovėjo vienoje pusėje, o 
vokiečiai kitoje. Gavome 
isakymą Goldapės stotyje 
iškasti trijų šimtų jardų pa
silikusį “brangu” kabelį. 
Pagalvojau apie tą turtą, 
kurs lengva širdimi buvo 
naikinamas Lietuvoje ir 
l^atvijoje besitraukiant, o 
čia dėl kokio tai švininio 
kabelio reikėjo statyti pa- 
vojun gyvybę.

Gavome 40 prancūzų ka
ro belaisvių, kurie turėjo 
minėtą kabelį iškasti. Vyk
damas pareikalavau kulko-

ti ir paskubinti. Neilgai 
padirbus, užpuolė būrelis 
rusų. Kol kariuomenė ati
dengė ugnį ir mes patys 
spėjom pasislėpti, netekom 
15 žmonių.

*
Vieną dieną rusai, neti

kėtai puolę, užėmė Ana- 
rapp miestelį. Vokiečiai, 
padarę priešpuoli, i>o kelių 
valandų miestelį vėl atsiė
mė. Su pirmaisiais dali
niais ir aš ten pakliuvau.

Visų pirma iškastuose 
apkasuose radome daug už
muštų rusų. Daugelis lavo
nų turėjo užsirišę ant kaklo 
moteriškus baltinius. Buvo 
jau šaltas ruduo. Šiurpas 
nukrėtė: išbadėję gelsvi
veidai rodė nepaprastą nuo
vargį. Nei vienas rusų ka
reivis neturėjo baltinių. 
Kai kurie buvo pasipuošę 
vokiškais ryzais. Visi kariai 
dėvėjo labai menkos vertės 
brezentinius batus. J ap
kasus buvo prisinešę pagal
vių ir duknų. Daug kur 
puikios staltiesės buvo pa
tiestos purvyne vietoj blan- 
ketų. Miestely radom iš
laužytus namus ir aiškius 
skubaus grobimo pėdsa
kus. Gatvėse mėtėsi stiklai, 
indai, lengvesni daiktai. 
Viename bute radau šeimą, 
kurią rusai matyt užklupo 
bevalgančią: visi indai ir 
maistas tebestovėjo, o ap
link stalą gulėjo ir sėdėjo 
suaugusių ir vaikų lavonai. 
Baisiausią vaizdą matėme 
prie ligoninės. Ten apie 
keturiasdešimt nepilname
čių mergaičių. įvairiose po
zose, pusnuogės, gulėjo iš
prievartautos. Palatose gu
lėjo mergaitės su nupiaus- 
tytomis krūtimis, išbadyto
mis akimis, išdaužytais 
dantimis, išniekintos virš 
žmogiško supratimo.

Vokiečiai grobstėsi už 
galvų, fotografavo, filmavo 
tuos vaizdus ir šaukėsi pa
saulio keršto. Bet laisvas 
pasaulis tuomet su rusais 
buvo draugai.

Padėtis Prūsijos fronte 
buvo tokia, kad kiekvieną 
dieną galėjo mus atkirsti 
nuo Vokietijos. Prisikalbi
nau savo viršininką važiuo
ti į Karaliaučių, į geležin
kelių valdybą, ir prašyti, 
kad nukeltų mus į Vokieti
jos gilumą. Prosas niekaip 
negalėjo suprasti, kad tas 
butų galima padaryti, bet 
šiaip taip prikalbinau.

Perkėlė mus į Breslau. 
Tai buvo man jau pažįsta
mas miestas, bet jame ne
teko ilgai būti. Po kiek lai
ko mus prijungė prie ke
liaujančio traukinio-dirbtu- 
vės ir pradėjo blaškyti po 
visą Vokietiją: Goerlitz, 
Dresden, Leipzig, Frank- 
furt, Berlin, Cottbus, Pra
ha. ...

(Nukelta į 7 pusi.)
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Iš Plataus Pasaulio
BELGIJA

Kur Žmonės Ilgai Gyvena
Belgijoj yra apie 8,000,- 

000 gyventojų ir iš tų yra 
45 šimtamečiai senukai, 37 
iš jų moterys. Ilgaamžių 
žmonių skaičius Belgijoj 
nuolat didėja: 1900 metais 
tenai buvo tik 8 šimtame 
čiai; 1910 metais jau 16; 
1920 metais, 18; 1930 me
tais, 23; gi šiais metais jau 
45.

ČEKOSLOVAKIJA
Nuteisė 10 Ūkininkų

Komunistų teismas Čeko
slovakijoj nuteisė ilgiems 
kalėjimo metams 10 ūki
ninkų, kurie priešinosi ko
munistų prievartai ir neno
rėjo eiti i kolchozus.

lamdyt. Policija p. Roose- 
veltienę išgelbėjo, bet ji 
vistiek buvusi Sužeista. Vie 
na komunistė kirto ir poli
cininkui per veidą. Kitos 
komunistės šaukė Roosevel 
tienei: “Grįžk savo Ameri
kon atgal.”

Vėliau buvo nustatyta, 
kad tam užpuolimui vado
vavo Hannah Reichenberg, 
New Yorke gimusi žydei ka, 
bet dabar ištekėjusi už ja
pono Fudžikava. Ji esanti 
karšta komunistė ir per Ge
gužės Pirmąją vadovavusi 
komunistų riaušėms prieš 
Ameriką.

PARAŠIUTININKŲ PRATIMAI.

ai
Nuotraukos viršuje matosi specialus orlaivis kariuomenei transportuoti. Apačioje 
matosi išleidžiami iš ja kareiviai su parašiutais, šitie pratimai buvo daromi anądien 
Kentucky valstijoj.

FARMA PARDAVIMUI•» w| tei jį? Taip. sakau, ma
čiau karčemoj. Tėmijoml 12 akrų diTto&mos žeinėa, 3 
televiziją. Ten aiškino apie .akrai miško, 5 kambarių im
tuos Sovietų daktarus. Kaip mas, 2 barnės, miesto vanduo, 
tik pasakė, kad jie visi iš-!nauJas traktorius, lentpiuvė ir 
teisinti, Mizara staiga grie- wti irankiai- Kreiptis: (21) 
bė už galvos ir išbėgo. Ne
turiu laiko, sako, tegul juos 
ten galas . . .

Sakau, palauk, drauge. ------------------------------------—
Iš tikrųjų, kaip gi dabar A LA|KU „„vaSoS 
bus? Juk tie daktarei vm m

buvo pripažinti kalti. Ko- žoraaU ..Lietuviu Nau.
dėl ten tiek daug tų sąmok-ljienas.. Kaina $2.oo metams 
slų ir žudynių? Juk dabar ir viena, iA dešimties užsirašiu- 
eina kalbos, kad ir Statinas'siųjų gaus skirtingą dovaną— 
mirė ne sava mirtim, ir jo’gift. (29)
artimieji kažin kur prap 
iė. Kodėl taip?

A, tegul juos velniai, 
ko Bimba. Man baisiai 
skauda galvą. . . Sudiev, 
drauge . . .

X. Komradat.

apuo-j

ii, sa- • • •«. «

A. Turskis.
143 C'urve Street, 
Bridgewater, Mass.

Lietuvių Naujienos 
332 N. 6th Street 
Philadelphia 6, Pa.

NAMAS SU SODU IR 
VISTININKU

INDIJA
Pasirodė Nežinoma Liga

Indijoj ėmė siausti neži
noma epidemija. Jos pa
liesti žmonės jaučia vidu
riuose neapsakomą trošku
lį. Bombajo valstijoj buvo 
jau apie 1,000 susirgimų ir 
deliasdešimts žmonių jau 
mirė. Liga pasirodžius dar 
1951 metų pabaigoje, ir to
lyn vis labiau plinta.

INDOKINIJA
Šautuvai po Andarokais

Hanoi mieste, Indokini
joj, būrys šventadieniškai 
apsirengusių moteių prisi
artino prie prancūzų patru
lių, išsitraukė iš po andaro- 
kų šautuvus ir pradėjo 
liuobti. Pasirodė, kad tos 
“moterys” buvo komunistai 
moteriškais sijonais apsi
rengę.

NAUJOS VILTYS LIETUVIAMS 
TREMTINIAMS ATVYKTI l AMERIKĄ

Gegužės 15 d. senatorius imtis, kad šis bilius taptų 
Arthur Watkins kartu su*įstatymu. BALF'ą atstova- 
kitais 17 senatorių įnešė į|vo e. p. BALF’o pirm. Ale 
Kongresą bilių S. 1917, va- na Devenienė, prel. J. Bal- 
dinamą “Emergency Mig
ration Act of 1953,” pagal 
kurį iš 240,000 vizų dviejų 
metų laikotarpyje butų skir
ta daugiausia tiems, kurie

kūnas ir reikalų vedėjas 
Petras Minkunas. Lietuvių 
delegacija pasisakė už šį 
bilių ir pasižadėjo vėl ak

tim. Aš tam netikėjau, sa
ko Mizarokas. Palaikiau 
tai už biaurų šmeižtą. Bet 
kai dabar išėjo aikštėn, tai 
čiela daktarų šaika buvo 
užsimojusi išžudyti žymiuo
sius Sovietų valdininkus 
Aišku, kad kapitalistai iš 
Amerikos žinojo kas daro
si, nes jie tuos daktarus ir 
papirko. Tai yra aišku kaip 
diena, nes patys daktarai 
prie to prisipažino. Tai

PRO MANO AKINIUS

(Atkelta iš 5 ptsi.) 
Būdavo, atvažiuoja musų 

darbo traukinys į kokį mie
stą, dar nepaliestą karo. 
Gyvenimas palyginti ra-J 
mus, žmonės, nors prislėgti, 
bet dar nepagauti panikos. 
Praeina kiek laiko. Lyg ne-

Brocktone parsiduoda 3 šeimynų 
»as, po 5 kambarius. Vtsi įrengi

mai, 2 karų garažas, 2 akrai žemes 
ir sodas. Už viską tik Kreip-

' tis šioo adresu: 122)
S. Shapman,

JW5 Batttes St., Brockton, Mass.

JAPONIJA
Rooseveltienė Komunisčių 

Rankose

Buvusio Amerikos prezi 
dento Roosevelto našlė da
bar lankosi Japonijoj. To-. ntr__?._
KIJO laiKrasiis imniun
praneša, kas pereitą savaitę 
atsitiko, kai p. Rooseveltie
nė tenai pasirodė. Kai tik 
jos automobilis sustojo ties 
darbo ministerijos rūmais, 
jį apspito būrys komunisčių 
su komunistų partijos vėlia
vomis. Jų lyderka pareika
lavo, kad p. Rooseveltienė 
išliptų iš automobiliaus ir 
pasiaiškintų, ko jai čia rei
kia. Rooseveltienė atsisakė 
iš automobiliaus lipti. Tuo
met komunistės ištraukė ją 
iš automobiliaus ir pradėjo 
------------------------- 1---- M-r

TURKIJA
Patvirtino Apsigynimo 

Sutartį

Turkija galutinai ratifi
kavo apsigynimo sutartį su 
Graikija ir Jugoslavija. 
Parlamentas pasisakė už 
sutarti vienbalsiai. Tai yra 
sutartis prieš Sovietų Rusi
ją. Ji dapildo panašią Šiau
rės Atlanto valstybių sutar 
ti.

AFRIKA
Užmušė Teroristų Vadą

Afrikoj, Kenyos krašte, 
Mau-Mau teroristai užpuo
lė europiečių ūkį ir nukapo
jo keliems žmonėms gal
vas. Paskui užpuolikai pa
sislėpė kalnų urve. Anglų 
vadovaujamas sargybinių 
būrys apstojo tą urvą ir vi
sus teroristus išmušė .Buvo 
užmuštas ir vyriausis jų va
das, žinomas kaip Simba, 
kas reiškia liūtą.

NEW JERSEY LIETUVIU TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS NEWARKE

New Jersey Lietuvių Ta
rybos suvažiavime gegužės 
17 d. organizacijų atstovai 
patyrė iš metinių valdybos 
raportų, kad tiefc valdyba, 
tiek ir parengimų komisija 
metų bėgyje daug darbų 
nuveikė ir laimėjo daug 
draugų Lietuvai iš vado 
vaujančių Amerikos politi
kų tarpo. Kad musų rei
kalai buvo visur gerai at
stovaujami, tai daug nuo
pelnų tenka ir New Jersey 
Lietuvių Tarybai. Taryba 
įkūrė Lietuvių Bendruome
nės New Jersey apygardos 
LOK’ą. Tačiau dabar ma
tydama, kad bendruomenė 
lėtai organizuojasi, laikinai 
paėmė savo iniciatyvon 
New Jersey vasarvietės kū
limą. New Jersey lietuvių 
vasarvietei įkurti prie buvu
sio informacinio trijų asme-

bėgdami nuo komunistų te
roro, atsidūrė Vakarų Vo
kietijoje, Austrijoje ir ki
tuose Europos NATO kraš
tuose, Turkijoje bei Trieste.

tyviai dalyvauti šio biliaus 
pra vedimo akcijoje. Kon-Jmatai, drauge, kaip kapita
gresui priėmus šį bilių, at 
rodo, kad dar bent 3,000 
lietuvių galėtų atvykti į J. 
A. Valstybes

“Pabėgėlio’* sąvoka taip 
uformuluota, kad ji apima,;trijoje liktų kuo” mažiausiai 

kūne iietUvių, nes ten jie pasilik-

NAUJAS IŠRADIMAS
Salreylamide su Para-Animo- 

beazoine Ragotini
PRIE6 ARTRAITf-RfiUMATIZMA

Nežiūrint kiek vaistų butum ban
dęs, ar kaip butum nusivylęs— 
TURĖK VILTIES—nes yra nauja, 
moksliška, J RODYTA formulė pa

tyčiomis UŽskrenda nakti arilengvinimui, Reumatizmo, Artrakio, 
Strėndieglių it Bursičio skausmų. 
Šis gydymas yra tiek efektingas,

cius ir po keliolikos minu-
Cių nuskrenda. Is žydinčio jeigu po 5 dienų jau nesijaus* ge- 

riau.
jos ne

likdavo <n-iiivūoi«a nuodingos, asperino neturi. 12 die-

dienos vidury lėktuvų spie-

listai yra užsimoję darbi 
ninku tėvynę sunaikinti ! 
Tai baisi tragedija! Ir kaip 
liūdna, kad šiame svarbia-j

miestelio per tas kelioliką’ artone tabletės.
orv-ili vokite nuodingos, asperino neturi.
® bandymui <90 tablečių) tiktai

ir jielenu krūvos. Kuo to- 42.00. Nurodymas ant bonkos. Pri- 
liau, tuo vokiečių priešini-
masis ėjo silpnyn, o jų1,T pn*<**nt Pasl*-

Tunme dėti visa? pastan-jme momente mirė liaudies}priešlėktuvinė apsauga ne- pharmacal ca
.gas, kad Vokietijoje ir Aus- tėvas ir mokytojas, draugas galėjo miestų apsaugoti. p- 13g7, R*eWwt>r x - v

visus tuos asmenis, 
laike antrojo pasaulinio ka
ro ar po jo pabėgo iš Sovietų 
Sąjungos, ar kitų komunis
tinių, ar komunistų valdo
mų kraštų Europoje, įskai
tant ir tas Vokietijos sritis, 
kurios Sovietų Sąjungos da
bar okupuotos, kurie atsisa
ko grįžti dėl rasinių, tikybi
nių ar politinių persekioji
mų ar persekiojimo baimės 
ir kurie dar nėra įkurdinti.

Mums, lietuviams, šis bi 
liūs labai palankus, nes jis 
apima veik visus dar nespė
jusius emigruoti tremtinius, 
kurie šiaip pagal bendrą 
imigracijos įstatymą tinka 
emigruoti į JAV. Pereitais 
metais kongresmano Celle- 
rio biliuje reikėjo pakeik

dami, nors butų sveiki ir 
pajėgus, niekad negalės pa
rūpinti sau pragyvenimo ir 
tapti save išsilaikanti bend 
ruomenė, o turės visą laiką

---paSlLIKCLl
malone.

r* * » L- z\m i c: dUDUIIUO įritu
Kuo daugiau 

įstengsime dabartinio trem
tinių likučio įkurdinti Ame
rikoje, tuo palengvės Ame
rikos lietuvių visuomenei 
šalpos našta.

TRAGIKOMEDIJA

Šie laikai, tai įdomybių 
laikai. Vieną gražią dieną 
tų įdomybių vedinas, išeinu 
pažioplinėt Brooklyno gat-

Stalinas, kuris buvo pasiry-j Valandų valandomis ameri-
žęs tas kapitalistų niekšys- 
tes sunaikinti.

kiečių ir anglų bombos dau-, 
žė didžiuosius miestus, ku
rių griuvėsiai paliko daug

ieškau Vietos Gyventi
Esu pensininkas ir ieškau pigios 

vietos apsigyvenimai mažam mies
tuke ST ant farmos, netoli van- 

v. .... . dens, kad galėčiau tavaati. Koris
Šiurpesni jspud}, negu mažų tokių vietų žinot, praneškit man:

Staiga, televizijos prane
šėjas ima aiškinti tų dakta
rų išteisinimą, o jų skundė
jų suareštavimą. Išgirdęs 
tuos žodžius, Mizarokas 
griebė abiem rankom už 
galvos ir pro duris laukan!
Išeinu ir aš, bet jau jo ne
bematau. Einu toliau. Su
sitinku Bimbalą. Eina už
simąstęs. Sakau, alo drau- ,
ge, ar nematei Mizarą? Sa- čiuose kaip Vienoje, Beriy- 
ko, mačiau, parbėgo galvą Į n*? Dresdene, po kiekvieno 
susiėmęs, krito į lovą ir 
kartoja: “Kaip dabar bus

vėmis nors ir neturėdamas 
mų, kad likę Vokietijoje ir jokio tikslo. Ir štai, ma- 
Austrijoje lietuviai butų tau, eina Mizarokas. Ste-
e v *1 1A -i o iiiri nn oinnnrl aG 1 • • _  1  ** — 2—

—kaip dabar bus.” Ar ma-

miestelių pelenų krūvos. 
Užskrisdavo per dieną tris, 
pen Kis kartus, padSuŽyda- 
vo ir vėl nulėkdavo. Žmo
nės negalėjo nė valandėlės 
ramus pabūti. Miestuose 
sustodavo susisiekimas, nu
trukdavo

Tokiuose didmies-

A. S. VaHška, 
RT.D. 1, 

Bennington. Vt.
(22)

Išnuomojo Kambarius

gazas.

Wilmingtone, gražioj vietoj, netoli 
ežero, naujuose namuose išnuonrao- 
ju 2 kambarius šeimai arba atski-

elektra, vanduo,
siekimas su Bostoną ir Lourelliu ge
ras. Kreiptis: (22)

J. Kasin,
Davis Rd.,

Witmington, Mass.
bombardavimo likusiems 
gyviems gyvenimas buvo GAILIOS DILGĖLĖS

Suvažiavimo dauguma 
nubalsavo Tarybos valdybą 
palikti tą pačią: pirminin
ku Joną Stuką, vice-pirmi- 
ninku Stasį Jakštą, kasinin
ku p. Petrulį, sekretorium 
Albiną Trečioką, finansų 
sekretorium Joną Liudvi- 
naitį. Tarybos garbės pir
mininkas yra prel. Ignas 
Kelmelis, o legalis patarė
jas—advokatas Paulius. Pa
rengimų komisijon išrink
ta: J. Dilienė, p. Baranaus
kienė, Z. Kungys, p. Mor
kūnas, K. Trečiokas, A. 
Vitkauskas; spaudos atsto
vais J. Dilis ir J. Prapuole
nis. D & P.

Mažiau Kalbėkit, Ilgiau 
Gyvensit

Taip pasakė Dr. Henry 
Btotner, kuris anądien skai
tė paskaitą Massachusetts 

nų komiteto išrinko dar trisldaktaių suvažiavime. Mo
asmenis ir ši komisija, kuri 
dabar susideda iš Jono 
Liudvinaičio, Stasio Jakšto, 
Kazio Trečioko, Prano Pu- 
rono, I. Dilio ir p. Gudo, 
susitarus su legaliu patarė 
ju, advokatu Paulium, su
darys vasarvietės statutą ir 
organizuos pačią vasarvietę.

terys ir vyrai, kurie mėgsta 
daug kalbėti, dažnai susi
jaudina, įsikarščiuoja ir pa
vargina savo nervų sistemą. 
Tas paruošia dirvą cukrinei 
ligai ir daugeliui kitų sun
kių ligų. Todėl jis ir pata
ria; mažiau kalbėkit, ilgiau 
gyvensit.

galėję juo pasinaudoti, nes 
tik pabėgę 'iki 1945 metų 
gegužės 8 dienos butų ga
lėję juo pasinaudoti. Dėl 
tų pakaitų BALF’o vadovy
bė asmeniškai ir raštu buvo 
kontaktavusi veik visus se
natorius ir daug kongres- 
manų ir savo parodymuose 
laike apklausinėjimų Kon
grese smarkiai akcentavo 
pataisų reikalingumą. Da
bartinio biliaus autoriai at
sižvelgė į lietuvių pageida- 
vimus ir jie visi įtraukti į 
naują įstatymo projektą. 
Pagal šį projektą taip pa
bėgėliai, taip vadinami re 
patriantai gautų vėl naujų 
galimybių patekti į JAV. 
šios kategorijos asmenims 
numatyta 110,000 vizų. 
Taip pat tie pabėgėliai, ku
rie randasi Europos NATO 
kraštuose, galės palengvin
ta tvarka atvykti į Ameri
ką, nes jiems numatyta 
15,000 vizų.

Gegužės 19 d. New Yor
ke, Roosevelt viešbutyje, 
įvyko 32 organizacijų, ku
rios įeina j National Catho- 
lic Resettlement Council ir 
American Committee on 
Special Migration, pasitari
mas, kuriame smulkiai bu
vo išnagrinėtas naujas bi
lius ir tartasi kokių žygių

biu ir seku kur jis eis. Pri
eina prie namo, kur para
šyta “Television.” Bet tai 
tikra smuklė. Įeina. Einu 
ir aš. Žiuriu, mano drau
gas Mizarokas sėdi prie 
staliuko ir stebi filmą. Ka
dangi viena kėdė tuščia, at
sisėdu ir aš. Filmą iš ge
rokos praeities, kur Molo
tovas ir Ribbentropas ge
lia: vienas už Hitlerio, ki
tas už Stalino sveikatą. 
Nors Mizarokas manęs ir 
nepažįsta, bet neiškenčiau 
ir klausiu: “Ką tai reiškia, 
drauge?” “O, tai daroma 
prekybos sutartis,” atsako 
Mizarokas.

Toliau rodoma, kaip vo
kiečių armija puola Lenki
ją iš vienos pusės, o Sovie
tų armija iš kitos pusės. Aš 
vėl klausiu: “Ar ir Sovie
tai su naciais?” “O, ne! 
Sovietai tik eina sulaikyt 
vokiečius, kad pertoli ne
nueitų, paaiškino Mizaro
kas.

Toliau jis pasakoja apie 
15 daktarų areštą. Sako, 
matai, drauge, kokie baisus 
dalykai dedas! Kada mirė 
garbingi ir daug pasižymė
ję Sovietų valdininkai, kaip 
Ždanovas, Ščerbakovas, jau 
tada tūli laikraščiai skelbė, 
kad jie mirė ne sava mir-

PARSIDUODA VAISTŲ 
IŠD1RBYSTĖ

Parsiduoda garsinga lietuvių vais
tą išdirbystė, plačiai žinoma, pasau
lyje. Skubiam .pirkėjui auksinė pro
ga ir laiminga ateitis—kaip sapnas. 
Arba galit būt partneriu—moteris 
ar vyras. Tuojau rašykite dėl in
formacijų. (24)

DEKEVS PRoniTTS
P. O. Boa 666, Newark 1, N. J.

J kaskart sunkesnis, bet vo
kiečiai vis dar negalvojo 
apie kapituliaciją.

Nacių valdžia, kaip suge
dusi fonografo plokštelė, 
kartojo, kad pergalė bus jų 
pusėj, bet jau nė eilinis bu 
kaprotis vokietis pergalei 
netikėjo. Visi žinojo, kad 
greit ateis galas, ir tie, ku 
riem jis turėjo būti baisus, 
buvo pasiryžę kautis iki pa
skutinės minutės. Jie sten
gėsi galą nu vilkinti, bet jis 
vistiek po kelių mėnesių at
ėjo.

Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauti gerai, 
tai valgyk ie dzilgėlių 
buizų. Mokslininką 
yra pasakyta, kad dil
gėlė* turi . geležies, 
sulphur, pofąssium ir 
sodrom. Dilgėlės yra 
gerai dėl tą, kurie ta
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstą, akmeni

nes ligas, škorbutą, ir - kraujo plū
dimą iš Viduriu. Mąs dilgėlės yra 
sukapotos ir išsijotos, gali virti bui- 

ar arbatą. Svaras dilgėlių yra 
12.06.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadmay 

South Boston 27, Ma

Kalendorius Išsibaigė

KAIMIEČIAI JŪSŲ TIKRAI
NEAPVILS ' Įtf

Jau išėjo iš spaudos Nobelio
premiją laimėjęs W. S. Rey- 
mento romanas KAIMIEČIAI.

totnas 352 puslapiai, kaina 
$3.00, II tomas 386 pusi., kaina 
$3.00.

Apie Kaimiečius I laidos įžan
goje V. Mykolaitis-Putinas ra
šė: “Iš tiesu Kaimiečiai tai
plati kaimo gyvenimo epopėja, 
kurioje reimontas su nepalygi
namu artizmu smulkiai ir drau 
ge ryškiai piešia mums kaimo 
gyvenimo žmones, scenas, dar 
bą, papročius ir gamtą . . . Kai
miečiai tikrai nė vieno skaity
tojo neapvils.”

Tuoj reikalaukite visuose 
knygynuose ir pas spaudos pla 
tintojus, arba rašykite tiesiai į 
leidyklą ir gavę knygas prisiu
site mums pinigus. (22)

NEMUNAS
3153 So. Halsted Street 

Chicago 8, III.

Pakalbinkime kaimynus it
Irau pus užsisakyti “Kelei* 

v>-” Kaina metams $4-

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime LFetuvlų Amerikoje, Ui 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Waat 30th Stroat, N«w Yddk 1, N. Y. J
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Vietinės Žinios
SKAITLINGA BOSTONO 
DELEGACIJA LANKĖSI 

BROOKLYNE

Pereitą šeštadienį ir sek
madienį Brooklyne vyko 
eilinis Lietuvių Darbininkų 
Dr a u gi j o s suvažiavimas. 
Šiame suvažiavime Bosto
nas buvo pusėtinai skaitlin
gai atstovaujamas. Šie LDD 
nariai, vieni automobiliu 
kiti traukiniu, važiavo 
Brooklynan: V. Anesta, J. 
Brazaitis Jr., N. Jonuška, J. 
V. Stilsonas, J. Andreus, J. 
Taurinskas, S. Jonuškienė, 
V.Jackunas, O. Gegužienė, 
J. Vineiunas, K. Valentie
nė, drg. Andrews.

Sako, suvažiavimas bu
vęs pusėtinai skaitlingas ir 
praėjo labai geroje nuotai
koje.

“INDRANŲ” UŽDANGAI 
NUSILEIDUS

Nors jau eina antra sa
vaitė po “Indranų” vaidini-

kulį, ir spektaklis sudarė 
mums tikrą džiaugsmą.

J. Jasinskas, A. Kontau- 
taitė, K. Baranauskas, Pra
nas Averka, J. Andrius, D. 
Paplauskaitė, I. Mikolskytė, 
J. Venckus, Z. Zarankaitė, 
P. Žičkus ir latvių daininin
kė ir poetė Marija Urnie- 
žus-Lambergs yra visi tie 
Indranų vienkiemio gyven
tojai ir jų kaimynai, atkurę 
scenoje gilią R. Blaumanio 
dramą, vertę mus nusišyp 
soti ir vėl braukti nuo blak
stienų ašarą, sukeltą įsisiū
bavusių konfliktų tarp tėvų 
ir vaikų, išspaustą gyveni
miškosios teisybės.

“Indranų” vaidinimas ne 
tik sustiprino lietuvių ir 
latvių vienybės idėją, bet 
jis sutvirtino ir musų troš
kimą turėti Bostone lietu
višką teatrą, kurio menas 
vis dažniau mus gaivintų, 
vis giliau musų širdis pa
siektų. O tam pasiekti yra 
reikalinga tik pilna žiūrovų 
salė. tik visuomenės dėme-mo. bet žiūrovo atminty vis syg čia di,.bamam dideiiam

dar gyvai stovi „tįsos to kultuliniam darbui.
veikalo scenos, vis dar iš A. , . ----___ --i i , , . Ši kartą ne vienas įseięspasąmonės įskvla charakte- „ i j- • , .* - • • is Indranų skundėsi, kadringi jo personažai ir juos . , - , - \ - i
sukurtieji scenos menov,et0J Pasihnksminęs ture-
mvlėtojai. ?o _vą,dlnIIne graudenus,

T * i i. • - kentėti drauge su IndranųJeigu tas kultunnis įvy- . .... Jv- i:Z- -• i j ' ' tėvu ir motina, net išlietikis ligi šiol mumvse dar ne- - AT„ - . ' . ... ašarą. Mes nemanytume,nubluko, jeigu apie ji dar,
• ™ ■ jL' kad tie pergyvenimai teat-vis kalbama, tai rodvte ro- , i Y - .-ii. j t? . t - * - ro lankvtojams tikrai pado, kad Bostono Lietuvių , , . J , F

Dramos Kolektyvas ir jokenke' sukekas
vadovė Aleksandra Gustai- men0 kunnl°- zm0^ dar 
tienė ilgu menesių intensv-lteig’a?,?U velkla.'f. ?.aiv>-
viu darbu Čia sutvėrė kažką na. kaip paviršutiniškas,
daugiau, negu eilinė dienos ^rupęstingas juokas.

v , .. Kiek teko patirti, Bosto-Kolektyvo, rezi- ’pramoga, 
sierės ir dailininko Viktoro 
Vizgirdos bendrų pastangų

no Dramos Kolektyvas nu
mato rudenį pastatyti kurią

rezultatas buvo skaistus nors komed.ją, kad llnk- 
scenos meno švystelėjimas ^-' bes mėgėja, turėtų kuo
Bostono lietuviu'kolonijoj. V ^,-T A - t'6'

i) u*.- i „ . J J ka tik palinkėti, kad sis ko-Po Atžalyno, pirmo pa-, ,. 1 . . -7 * • . • , •lr ateny ‘virtai lai-sisekusio bandymo, “India
nai” yra platus scenos žing
snis į priekį. -Jie mums at- , 
skleidė tiesą, kad savo tar- ų 
pe turime gabių scenos me-įf

kytųsi ir jo režisierė nepa
vargtų. O “Indranus” rei-

pamatyti plačioms 
apylinkėms. Atrodo, kad 
ir dailininko V. Vizgirdos

LIETUVIU MELODIJOS VALANDOS
PIKNIKAS!

IK LIETUVIŲ BIZNIERIŲ PIRMUTINE PARODA
Pirmą kartą istorijoj Naujosios Anglijos lietuviai yra kviečiami atvežti į Pikniko Parodą išstatyti savo prekes: Radijo ir 
televizijos aparatus, visokius įrankius, baldus ir kitką. Brocktono Warris Furriers turės įdomią kailių ir madų parodą. 

Bus didžiausis piknikas, milžiniškas Naujosios Anglijos lietuvių sąskrydis

Piknikas Bus Sekmadienį

Birželio - June 7,1953
BROCKTON FAIR GROUNDS

*
Per visą dieną gros pagarsėjusi •

AL STEVENS ORCHESTRA
įžangos bilietu galėsit laimėti daug gražių dovanų. Be to, pasimatysit su senais savo draugais.

Bus gerų užkandžių ir gėrimų.

Platesnių informacijų ir apie busų išvažiavimus klausykitės Lietuvių Melodijos Valandos Radio Programą kiekvieną sek
madienį nuo 11 iki 12 vai. iš stoties WH1L—1430 kc.

Napoleonas Zupka Pašautas

Pereitą esavaitę Brockto
ne buvo pašautas ir sunkiai 
sužeistas Napoleonas Zup
ka, 67 metų amžiaus lietu
vis. Jį sužeidė 13 metų am
žiaus vaikėzas, Albertas 
Hanesenas, kuris pavogė iš 
garažo revolverį ir paleido 
į Zupką penkis šuvius, no
rėdamas jį užmušti, nes bi 
jojo, kad Zupka nįsiskųstų 
jį policijai. Teisėjas Clark 
nepriėmė jokių parodymų, 
bet liepė nusiųsti ištvirkusį 
vaikėzą į beprotnąmį, kad. 
ištirtų jo protą.

Harvard Universitete
Komunistu “Jačeika”

Susikūlė Du Subvvay 
Gatvėkariai

Adams skvero požemy 
pereitą savaitę susikūlė du 
gatvėkariai. Abudu buvo 
pilni žmonių, tarp kurių ki
lo didelė panika. Buvo su
žeista 16 keleivių.

Reikalingas Butas
Dviejų žmonių šeimai reikalingas 

butas iš 2-3 kambarių, su vonia, bet
-•kurioj apylinkėj. Pranešti “KeSsi= 

'vio” ofisan, 636 E. Broadway, So 
Boston.

Šeimai iš trijų asmenų reikalin
gas 3-4 kambarių butas su vonia. 
Pranešti “Keleivio” ofisan. (22)

DR. D. PILKA
OfiM t Iki 4 

T IM »

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA%

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

no mylėtojų, iš kurių, susi- ... . sllkurt„ devoraci 
dėjus palankiom aplinkv- [U /“kultos deKoiaci 
bėm, galėjo išaugti ne vie”05 1 bct kun’ ma-
nas profesionalas aktorius. 'cena‘
Nors likimas juos ir nustū
mė į įvairius darbus, nieko' 
bendra šiandien su teatru Valstijos beprotnamy, 
neturinčius, bet režisieriaus Danverse, nakties laiku at
ranka bent trumpam laikui,sikėlė iš lovos vienas pa- 
yėl atkasė jų gabumus, pa-jmišėlis ir užmušė kitą pro- 
žadino užslėptą meno troš-to ligai lovoj.

I. R.

Cornell Universiteto prof. 
Marcus Singer prisipažino 
tardytojams, kad lankant 
jam Harvardo Universitetą 
čia buvusi komunistų “ja
čeika” (slaptas komunistų 
lizdas), kur ir jisai prigulė
jęs.

Nušoko nuo Stogo

544 BROADWAY 
aa Boston.

r«laf«Ma: •OUth

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik) 
l :00 valandos popiet iš stoties 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

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

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

Steponas Minkus.

A. L NAMAKSY
BBAL ĮSTATE B INSUBANCS

409 W. Broad way 
SOUTH BOSTON, MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Baa. 87 ORIOLU STRBVT 

W**t Rnhury, Mm
Tel. PArkway 7-0402-M.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. L C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytoja* Ir Chirurgas
Vartoj* vėliausio* konutrokieijo* 

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akiniu*

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
S34 BROADVVAY,

SO. BOSTON, MASS.

T«L SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakare

Sere domia:
Nuo 9 ryto iki 13

447 Broadvvay
SO. BOSTON. MASS.

A. L. T. Sandaros Pirmo Apskričio Metinė

GEGUŽINE

PIKNIKAS!
įvyks Sekmadienį

BIRŽELIO (JUNE) 14, 1953

Framingham (Ashland), Mass., 
Workmen’s Circle Camp
* I—-----------------------------------------------------------------

Dainuos Gaidelio vedamas vyrų choras, bus kalbos, 
sportas ir žaidimai

Gros AL STEVENS šokių muzikos kopela

Nuo Westminster viešbu
čio stogo pereitą savaitę 
nušoko ir vietoj užsimušė 
Raymond Russell Eason, 
49 metų amžiaus inšiurance 
kompanijos agentas.

MUSŲ MOKSLININKŲ 
DARBAI

Įėjimo bilietas tik 25 centai, kartu su 260 dolerių 
vertės geromis laimėjimo dovanomis.

Iš Bostono ir Worcesterio važiuoti 9 keliu iki Fram
ingham, Mass., ir ten sukti i kelią 126, juo važiuoti 
4 mylias iki rasite užrašą Workmen’s Circle Camp.

Rengėjai.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
leisti, keikės nemaža lėšų. 
kurių telkimo pradžia te- 
pradėta daryti. Instituto 
lėšos sudaromos iš atskirų 
asmenų ar organizacijų bei 
kitų junginių įnašų (po 5, 
10, 25 dolerius metams ir 
po 100, 500 bei 1,000 visam 
laikui), teikiančių jiems 

į atitinkamus Lituanistikos 
j Instituto nario vardus. Kai 
kurie instituto veikalai gali 
pasirodyti ir pagal įnašinin- 
kų norą, atsiradus tokių 
mecenatų, Jcurių vienas ar 
keli susidėję pasiimtų fi
nansuoti kurį instituto pri
pažintą veikalą, tuo budu 
atsiskleisdami lietuviško 
sios kultūros istorijoje savo 
ryškųjį neužmirštamų nuo 

Į pelnų puslapį lietuvių tau 
tai.

Jie nešasi! 
dalyvauti

The Massachusetts 
Handicap
Pridėta $50,000 

Trečiadienį, 10 Birželio
Bukit anksti R. H. White’s 

Madų Parodai
Pamatykit arklides pirma reisų

SUFFOLK
Downs

GERIAUSIA VIETA GEGUŽINĖMS IR PARENGIMAMS
Pono Rožėno farmoje, Raynham, Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dviejų aukštų, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, rr ki
tokioms iškilmėms. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. f>ėl sąlygų kreipkitės į: (26)

Mr. F. Rožėnas, 188 No. Main St.. Raynham. Mass. 
Telefonas TO 2-3716.

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

SUPER 
MARK

ortN
• Thvr*. • Fr».

- — A —---A--•no J.ifUrgąy
TIL 9 r.M,

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

U Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Koad 
Arti Uph*m’s Conier 

DORCHESTER, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

TcL SO 8-4149
Turim visokie vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietovii- 
kai. Patarnavimas mandagus; 
kaino* nebrangios. G] 
tia jau 20

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

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

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. SO 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

BRONIS KONTR1M 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna 

628 Esat Broadvay 
South Rooton 27, Maas. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevo*

Popieros Sienoms
Stiklas Langam*

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

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

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Sterke
Dengiant Stogas ir Sienas

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dykai 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdą 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieži*
iimo. "

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mase.

r




