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Šią Savaitę Baigiasi Kruvinas 
Korėjos Karas

AMERIKAI JIS KAINAVO $15,000,000,000, NESKAI
TANT 2,300,000 AUKŲ ŽMONĖMIS

Pietų Korėja Vis Priešinasi Alijantų Nuolaidoms ir De
rybas Boikotuoja; Ji sakosi Kariausianti Viena Pati

Rašant mums šiuos žo
džius, šaudymas Korėjoj 
dar nebuvo sustojęs, bet su
tartis dėl karo belaisvių 
klausimo buvo jau pasira
šyta.

Kita sutartis turės būt pa
sirašyta šią savaitę dėl ka
ro paliaubų. Už Jungtines 
Tautas ją pasirašys Ameri
kos gen. Mark Clark, o už 
komunistus—Kinijos gen. 
Peng Teh-Huai ir Šiaurės 
Korėjos kariuomenės vadas 
Kim II Sung.

Šitą sutartį pasirašius, už 
12 valandų bus sulaikyti vi
si karo veiksmai, nutils visi 
šaudymai ir bombarda vi 
mai.

Po to, 72 valandų laiko
tarpy, bus atitrauktos nuo 
karo -fronto abiejų pusių ar- 

'mijos.
Maždaug tomis vietomis, 

kuriomis ėjo karo frontas, 
bus nustatyta demarkacijos 
linija, ir abidvi pusės turės 
atsitraukti nuo tos linijos 
po du kilometru (apie my
lią su ketvirčiu).

Kad paliaubų sutartis bu
tų vykdoma, iš abejų pusių 
vyriausiųjų karininkų bus 
sudaryta komisija. Šita ko
misija žiūrės, kad nei viena 
pusės negabentų daugiau 
kareivių nei ginklų savo 
pozicijoms stiprinti.

Bet kiekvienai pusei lei
džiama kas mėnesį paleisti 
35,000 savo kareivių namo 
ir jų vieton atsivežti tokį 
pat skaičių naujų.

Paliaubų sutartį pasira
šius, alijantai turės per 5 
dienas ištraukti visas savo 
ginkluotas jėgas iš salų, ku
rias jie dabar turi užėmę 
ties Šiaurės Korėja. Ko
munistų šitas sutarties 
punktas neliečia, nes jie pa
našių salų ties Pietų Korė
ja neturi užėmę.

Paliaubų komisija sėdės 
Panmundžome, kur bus ri
šami visokie ginčai, jeigu 
tokių butų, dėl paliaubų su
tarties vykdymo.

Be to, bus sudaryta iš 5 
“neutralių” šalių tarptauti
nė komisija karo belais
viams globoti, kurie atsisa
kys grįžti namo. Kiek šita 
komisija galės būti “neut
rali,” galima spręsti iš to, 
kad jon įeis Čekoslovakijo 
ir Lenkijos komunistų at
stovai. Kitos trys valstybės 
bus Švedija, Šveicarija ir, 
rodos, Indija.

Už 3 mėnesių po paliau
bų sutarties pasirašymo, 
byus sušaukta politinė kon
ferencija, kur susirinks jau 
ne kariškiai valstybių at
stovai, bet diplomatai, Jų 
tikslas bus išrišti visus klau
simus, kurie liečia Korėją, 
ir pasirašyti taikos sutartį.

Korėjos karas tęsėsi 3 
metus, kainavo Amerikai 
15 bilionų dolerių ir paėmė 
2,300,000 kruvinų aukų.

Bet ar tuo viskas pasi
baigs, tenka abejoti, nes 
iki paskutinės valandos 
Pietų Korėjos Respublika 
buvo priešinga alijantų pa
darytoms bolševikams nuo
laidoms ir dabartines pa
liaubų derybas vadina “Ko-

Birželio 7 d. prezidentas 
Eisenhovveris mušė Pietų 
Korėjos prezidentui Rhee 
telegramą, patardamas jam 
nesipriešinti karo paliau
boms. Sako, Pietų respub
likai paliekama beveik visa 
teritorija, kurią ji turėjo 
prieš karą. Vėliau gi Ame 
rika galėsianti sudaryti su 
Pietų Korėja apsigynimo 
sutartį.'? Ką į tai atsakys
Pietų Korėjos prezidentas, 
dar nežinia.

MIESTELIO RINKIMAMS 
NĖRA KANDIDATŲ

West Hamlin, W. Va. 
Šis miestelis buvo paskel
bęs savo valdybos rinki
mus; bet rinkimai buvo at
šaukti, nes neatsirado nei 
vieno kandidato. Turi pa
silikti senoji valdyba.

BRITAI TRAUKIASI Iš 
EGIPTO

NAUJAS JUNGTINIO VIRSININKV ŠTABO PIRMININKAS

Nuotraukos vidury, su pirštu prie ausies, matosi Amerikos admirolas Arthur W. 
Radford, vyriausis Pacifiko laivyno vadas, kurį prezidentas Eisenhoweris nesenai pa
skyrė Jungtinio Viršininku štabo pirmininku. Iš kairės stovi gen. Ridgway ir adm. 
Carney. Dešinėj pusėj stovi oro jėgų vad s šen. Tuining.

CEREMONIJOS 
20-M E AMŽIUJE

Vyras ar Mergina?

Čekoslovakijoje Prasidėjo 
Darbininkų Sukilimai

MIESTŲ GATVĖSE EINANTI KRUVINA KOVA SU 
KOMUNISTŲ KAREIVIAIS

Žmonės Sukilo kai Komunistų Valdžia Konfiskavo Jų 
Sutaupąs ir Įvedė Vergijos Darbą Savo Naudai

JAKUBONIUI NEPAVY
KO PABĖGTI

Mes kalbam apie cere
monijas vainikuojant Ang
lijos karalienę Elzbietą 
Antrąją pereitą savaitę.
Apie $20,000,000 buvo iš
leista vien tik Londono 
gatvių papuošimui, neskai
tant visokių regalijų ir ki 
tokių dekoracijų, kurios 
paskui buvo parduotos 
Brazilijos maskaradui. Re
peticijos ir pratimai šitoms 
ceremonijoms buvo daromi 
per kelis mėnesius. Angli
jos atstovybėse užsieniuose, 
net Maskvoj ir Pekine, bu
vo keliami didžiausi baliai 
ir vaišinami lygiai draugai
ir priešai. Komunistų Ki-’kas aiškina, kad padalyta 
nijos premjeras Čau En-Lai sutartis yra bevertė, nes ne- 
nusiuntė net pasveikinimą teisingai buvę paduoti fak- 
Anglijos karalienei, kai tuo tai. Viešbutis duoda su- 
tarpu jo kareiviai Korė- prasti, kad Christina Jor-

ALT VADOVYBE 
LANKĖSI WA-

SHINGTONE

gon
kad

Christina Joigensen už
augo kaip vyras ir tarnavo 
kariuomenėj kaip vyras, 
bet nuvažiavus Kopenha- 

pasidavė operacijai, 
galėtų būti moteris.

Kai ji sugrįžo Amerikon, 
spauda labai daug rašė, 
kaip iš vyro pasidarė mer
gina. Bet dabar pradeda 
aiškėti, kad visgi ta opera
cija nedaug ką pakeitė. 
Paskutiniu laiku Christina 
buvo padariusi su vienu 
viešbučiu sutartį, kad už 
dviejų savaičių pasirody
mus viešbutis sumokės jai 
$25,000. Dabar gi viešbu
tis parašė jai laišką, adre
suodamas; “Mr. Jorgen- 
sen” ir “Dear Sir.” I^aiš-

joj šaudė į anglus iš ka- 
nuolių. Anglijos delegatas 
prie Jungtinių Tautų New 
Yorke iškėlė didžiausią 
rautą ir vaišino 4,000 aukš
tų svečių. Kanadoj, Aus
tralijoj ir kitur buvo d i 
džiausios iškilmės. Tik Ai
rija ir Egiptas ignoravo ka
ralienės vainikavimą.

Mes savo nuomonę apie 
tą viduramžių pompą pa
sakysim kitą sykį.

VEDYBŲ SUKAKTIS
ELEKTROS KĖDĖJ

New Yorke išaiškinta, 
kad 18 birželio dieną, kuri 
yra paskirta Rosenbergams 
mirti elektros kėdėj, pri
puola jųdviejų 14 metų ve
dybų sukaktis. Jiedu susi
tuokė 18 birželio dieną, 14 
metų atgal.

Ar Prisidės Jugoslavija?

Pereitą savaitę Atėnuose 
prasidėjo Turkijos, Jugo
slavijos ir Graikijos aukštų 
jų karo vadų konferencija. 
Manoma, kad Jugoslavija

Rusijos sukurstytas Egiptas 
nutarė išvyti anglus iš Suezo
Kanalo zonos. Neapvkanta - ,. . .,-A. .
anglams pasidarė lahai jiem- |K®!> P™<Įetl pne NATO 
pta ir Anglijos, pasiuntinybė J’šiaurės Atlanto Valstybių
tenai patarė saviškiams tuo
jau grįžti namo. čia matosi 
anglu moterys su vaikais ap
leidžia n Egiptą.

Sutarties). NATO yra su 
daryta Europos apsaugai 
prieš galimą Rusijos užpuo
limą.

gensen nėra tikra mergina.
Christina tuo tarpu buvo 

išvykus į Anglijos karalie
nės karūnaciją ir sakosi rei
kalausianti, kad tas viešbu
tis paremtų savo tvirtinimą 
gerų daktarų liudijimais.
Vadinas, ji duosis dakta
rams ištirti.

DANIJOJ NAUJA 
KONSTITUCIJA

Danijos karalius Fredri- 
kas pasirašė naują konsti
tuciją. kuri duoda teisę jo 
dukteriai užimti Danijos 
sostą jam mitus ar pasi
traukus. Mergaitei dabar 
13 metų amžiaus. 

UŽMUŠTA 90 KALINIŲ

Šumčuno miestely, netoli 
nuo Hong Kong, sugriuvo 
pastatas, kur buvo laikomi 
kaliniai, ir 90 jų žuvo po 
griuvėsiais.

ALBANIJOJ KARO 
PADĖTIS

Pereitą savaitę Amerikos 
Lietuvių Tarybos centro ko 
mitetas buvo nuvykęs Wa- 
shingtonan pasimatyti su 
atatinkamais autoritetais ir 
paprašyti juos, kad greičiau 
butų priimta Kersteno re
zoliucija.

Šita rezoliucija reikalau- 
ja, kad Kongresas paskirtų 
komisiją Lietuvos pagrobi
mo faktams išaiškinti.

Kaip žinoma, Maskva 
meluoja pasauliui, buk Lie
tuva laisva valia nutarusi 
prie Rusijos prisijungti. Iš 
tikrųjų gi Lietuva laisvos 
valios negalėjo pareikšti, 
nes visų pirma ją okupavo 
Rusijos armija, bolševikai 
kraštą apstatė durtuvais ir 
tankais, ir tik tada, kada 
Lietuva buvo jau pavergta, 
komunistai sušaukė savo 
“seimą” ir nutarė prisidėti 
prie Rusijos. Tai buvo ne 
laisvų žmonių seimas, bet 
komunistų apgavystė.

Mes tuos faktus žinom, 
bet Amerika nežino. To
dėl musų Taryba rūpinasi, 
kad šitiems faktams išaiš
kinti Kongresas paskirtų 
komisiją. O kad duoti to
kiai komisijai pagrindo, bu
vo įnešta į žemesniuosius 
Kongreso rumus Kersteno 
rezoliucija. Taigi, kad pa
skatinti tos rezoliucijos pri
ėmimą, Amerikos Lietuvių 
Tarybos centro komitetas ir 
buvo pereitą savaitę nuvy 
kęs VVashingtonan. Buvo 
padaryta viskas, kas buvo 
salima, kad rezoliucija pra
eitų.

Šitą akciją turi paremti ir 
plačioji musų visuomenė. 
Ką ir kaip reikia veikti, bu
vo plačiai paaiškinta “Ke 
leivio” 21 numeryje, antra 
me puslapy.

D. Jakubonis buvo nu
teistas už Nomvoodo banko 
apiplėšimą 50-čiai metų ka
lėjimo. Jis buvo vežamas 
iš vieno kalėjimo į kitą ir 
pakelėj jo sargai sustojo 
prie restorano užvalgyt. Įsi
vedė ir Jakubonį, nuėmė 
pančius nuo rankų, kad ga
lėtų valgyt. Jis pasiprašė 
į toiletą. Sargai paleido jį 
vieną. Tenai Jakubonis iš
nėrė per langą ir leidosi 
bėgti. Bet sargai pastebėjo 
ir vydamiesi pradėjo šau
dyt. Jakubonis pabūgo šū
vių ir sustojo. Sargai jį vėl 
surakino ir nuvežė Pennsyl- 
vanijon į Levvisburgo kalė
jimą.

AUDIMO PRAMONĖ 
PERAUGUS

Textrono audinių firmos 
pirmininkas Little aiškina, 
kodėl audimo pramonė 
Amerikoj kenčia ekonomi
nę krizę. Tai esą dėlto, kad 
ta pramonė perdaug išsipū
tė, peraugo. Jai nėra pa
kankamai darbo. Todėl fab
rikai daug laiko stovi užda
ryti, darbininkai nedirba ir 
kompanijų uždarbiai smun
ka, gaunasi milioniniai 
nuostoliai.

LAUKIA BAUSMĖS

čia yra parodytas Henry 
Crunewald. kuris apsimetęs 
“privatiniu detektivu” padė
davo žmonėms išsisukti nuo 
taksu. Jis buvo tardomas ir 
nuteistas už Kongreso įžeidi

mą; tuomet jis apsimetė ligo 
niu ir dėl to bausmė jam bu
vo atidėta. Dabar jis atras-

Oficialioji Jugoslavijos 
spauda skelbia, kad Čeko
slovakijoj prasidėjo darbi
ninkų sukilimai. Pragoję ir 
kituose didmiesčiuose esą 
ruošiamos demonstracijos 
ir vyksta ki-uvini susirėmi
mai su komunistų karei
viais. Daug žmonių esą už
mušta ir sužeista.

“Borba” (“Kova”), ofi
cialus Jugoslavijos komu
nistų partijos organas, sa
ko, kad šitas Čekoslovaki
jos darbininkų sukilimas ir 
kraujo praliejimas prasidėjo 
dėl to, kad Čekoslovakijos 
komunistai pertvarkė pini
gus, taikydami savo kroną 
prie Rusijos rublio.

Šito pertvarkymę rezul
tatas buvęs toks, kad nušla
vė visas darbininkų sutau
pąs ir prie to dar panaikino 
valstybės skolas žmonėms. 
Kas buvo nusipirkęs komu
nistiškos valdžios bonų, tas 
prarado vigą gavo invest
mentą. Vadinasi, žmonių 
sutaupytus pinigus pasi
glemžė komunistų valdžia.

Be to, Čekoslovakijos ko
munistai parlamente pat
varkė, kad vyrai nesukakę 
60 metų, o moterys 50 me
tų amžiaus, atidirbę pap
rastas darbo valandas už 
algą, turi dirbti neribotą 
laiką valdžiai be jokio at
lyginimo.

Vadinasi, apiplėšę darbi
ninkus iš jų sutaupų, komu
nistai įvedė dar ir darbo 
vergiją.

Negalėdami kitokiu budu 
savo protesto pareikšti, 
darbininkai pradėjo nebeiti 
i darbą. Prasidėjo streikai. 
Pilzeno mieste streikinin
kai suorganizavo didelę de
monstraciją prieš komunis
tų valdžią. Valdžia tuomet 
pašaukė kariuomenę ir lie
pė šaudyt. Daugybė de
monstrantų buvę užmušta 
ir sužeista. Daug sužeistų 
reikėję vežti į ligonines.

Čekoslovakijos sostinėj 
Pragoj apmiręs visas judė- 
’imas. Beveik visi fabrikai 
užsidarę, nes darbininkai 
streikuoja.

Šitų žinių atneša pabėgė
liai, kuriems pavyksta pa
bėgti į užsienį.

KAM PRIKLAUSO $2000?

Politiniai pabėgėliai is 
Albanijos praneša, kad ko
munistų valdžia tenai ap
skelbusi karo stovį, nes 
prieš komunistų diktatūrą 
prasidėjęs smarkus žmonių 
bruzdėjimus

Numušė $40 Taksų

Oxfordo miestelis numu
šė $40 taksų nuo $1,000 
vertybių. Pernai žmonės te
nai mokėjo po $73 nuo tūk
stančio, o šiemet mokės tik 
$33.

Kansų valstijoj vienas 
jaunuolis piovė tuščiame 
kaimyno sklype žolę ir ra
do po medžiu paslėptą stik
linę su $2,000. Kilo klau
simas, kas tuos pinigus da
bar turi pasisavinti: radė
jas. ar sklypo savininkas? 
Ginčą turės spręsti teismas.

Brightone nusišovė ban- 
tas sveiku ir laukia bausmės. įko tarnautojas Foster.
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KEPT SKAURADOJ, AR ŠOKT Į UGNĮ?
Prieš toki klausimą šiandien stovi Pietų Korėjos 

Respublika. Ji mato sau pražūti, jeigu Amerika su Ang
lija pasirašys su bolševikais sutarti, palikdamos jiems 
Šiaurės Korėją. Jeigu Amerika su Anglija, kurios kalba’ 
“Jungtinių Tautų” vardu, paliks Korėjos šiaurę bolševi-į 
kams, tai mes tęsim karą vieni patys, sako Korėjos vadai.

* Ir dėlto jie dabar vedamas paliaubų derybas boikotuoja.
Korėjos respublikos vadus erzina dar ir kitas daly

kas. Alijantai sutiko, kad bolševikų karo belaisviai, 
kurie nenori grįžti namo, butų palikti Pietų Korėjos Res
publikoj, kur juos turės globoti “neutrali” tarptautinė 
komisija. Bet iš tikrųjų ta komisija nebus neutrali, nes

• jon Įeina Lenkijos ir Čekoslovakijos bolševikų atstovai, 
kuriems duodama teisė dargi atsigabenti po 50 savo

' ginkluotų kareivių.
Ir šitokia nuolaida bolševikams buvo padaryta be 

Korėjos sutikimo. Tai yra ne tiktai Įžeidimas, bet sta
čiai išniekinimas musų respublikos suvereniteto (sava
rankumo), sako Pietų Korėja. Ir ji žada prieš tai ka 
riauti.

Bet Washingtonas davė Pietų Korėjai suprasti, kad 
jai vienai kariauti prieš Šiaurės Korėjos, Kinijos ir Rusi
jos spėkas reikštų savižudystę. Nežiūrint kaip narsi 
Pietų Korėjos armija bebūtų, ir nežiūrint visos tautos 
pasišventimo, be ginklų ir be amunicijos ji negalės ka
riauti, Washingtonas pasakė. Dabar visus ginklus, amu
niciją ir kitas karo reikmenis Korėjai pristato Amerika. 
Pasirašius karo paliaubas, Amerika negalėsianti tokios 
paramos Pietų Korėjai duoti. Kaip tat Pietų Korėja gali 
tikėtis pati viena tą karą laimėti? Butų neišvengiama 
tautos savižudystė daryti toki žingsnį.

Bet Pietų Korėja sako, kad šiaip ar taip gyvenimo 
jai nebus, jeigu jos šiaurėje bus palikti bolševikai. Kas 
iš to, kad jie bus laikinai sulaikyti? Praeis kiek laiko, 
ir jie vėl užpuls pietų respubliką. Šiaip ar taip, karas 
su jais bus neišvengiamas.

Vadinasi, ar kepsi skauradoj, žūsi; ar šoksi Į ugnį, 
žūsi. Taigi, geriau pasirinkti greitesnę mirtį ir šokti Į 
ugnį tuojau.

Toks yra Pietų Korėjos nusistatymas šioje valando
je, kai mes rašom šiuos žodžius.

Tuo tarpu alijantu sostinėse pradėjo kilti entuziaz
mo ūpas, kad karo paliaubos tuojau bus pasirašytos, nes 
bolševikai priėmė padarytas jiems naujas alijantu nuo
laidas; dabar tariamasi tik dėl kai kurių smulkmenų.

Maskvos “Izviestija” irgi sako, kad paliaubų dery
bos jau visai arti pabaigos.

Birželio 25 dieną sukaks lygiai 3 metais, kai bolše-| 
vikų armija iš Šiaurės Korėjos Įsiveržė Į Pietų Korėjos 
Respubliką, ir kai Trumanas tada pradėjo “policijos ak
ciją” prieš tą Įsiveržimą. Tuomet buvo tikėtasi, kad tas 
bolševikų smurtas bus likviduotas Į kelis mėnesius; ir iš 
tikrųjų, generolas McArthuras savo genialia strategija 
šiaurės bolševikų armiją greitai sunaikino. Tūkstančiai 
jos kareivių buvo paimti nelaisvėn, o kiti iškriko. Ame
rikiečiai perėjo per visą Šiaurės Korėją ir atsistojo prie 
Jalu upės, kuri skiria Korėją nuo Mandžurijos. Bet visai 
netikėtai prieš amerikiečius atsistojo Kinijos bolševikų 
armija, apginkluota vėliausiais Rusijos ginklais. Gen. 
McArthuras pranešė apie tai Trumanui ir pasakė, kad 
reikia tuojau ardyt bolševikų fronto užnugarį Mandžų- 
rijoj. Bet Trumanas su Achesonu tam pasipriešino ir 
pašalino McArthurą iš vadovybės.

Rezultatas buvo toks. kad kiniečių armija nuvarė 
amerikiečius nuo -Jalu upės, išstūmė iš šiaurės Korėjos, 
ir karas užsitęsė trejis metus, paimdamas daugiau kaip 
2,300,000 aukų. Ir dabar išrodo, kad jis pasibaigs dide
lėm nuolaidom bolševikams, taigi pralaimėjimu. Vietoj 
išvyti juos iš Korėjos ir Įkurti vieningą to pusiasalio res
publiką, bolševikai, kaip dabar matosi, bus palikti kur 
jie buvo, ir, gali būt, pareikalaus dar atlyginimo už karo 
nuostolius.

KARI NACIJOS PARADO KELIAS

t •

čia matosi kilia.-;, kuriuo Anglijos karalienė Elzbieta II 
važiavo su savo pahdorais i Westminsteri vainikuotis.

A p ž v a 1 g

Komunistams moraliai ir 
politiniai bankrutuojant, vi
same pasauly didėja socia
listų laimėjimai.

Ištuštinti Žmonės

BŪT je bažnyčioje. Toks nedoras ] 
elgesys susilaukė bausmės: j 
popiežius Grigalius pasmerkė j 
vyskupo žudiką ir atėmė 
Lenkijai karalystės vardą.’’

Tuo tarpu gi Lietuva bu
vo pakelta Į karalystės “sto
ną” ir amžių bėgyje to var
do jai niekas neatėmė, jokiu 

mai žino apie savo tautos ir [aktu jis nebuvo panaikintas 
valstybės praeitį, itin jos se- iir niekad nebuvo nuo jo at- 
nesniujų laikų gadynę. Dar ’sisakyta, iki Steigiamasis 
nesenai visu rimtumu ir ryš- Seimas priėmė respublikos 
kurnu kilo krikščionybės Įve
dimo Lietuvoje klausimas ir. 
rodos, jau Įtikinamai yra nu
statyta, kad Lietuva tapo 
krikščioniškąja tauta ne dėl 
Jogailos ir Jadvygos vestu
vių. bet dėl karaliaus Min
daugo noro būti vakarų krik
ščioniškųjų valstybių bend
ruomenės lygiateisiu nariu.
Kad Lietuva nuo Mindaugo 
laikų išsiliko karalystė, tai 
tuomi dar ne visi lietuviai 
yra Įsitikinę.”

Ir p. Raulinaitis-
jog musų 
skriauda,
gas vardas, kaip karalyste, 
šiandien yra paskendęs se- kuomet 
novės dulkėse ir niekam ne-jkuoti 
žinomas. Todėl jis prime- 
ftą-mums, kad —

“Nuo musų pačių pareina 
nustatyti praeities Lietuvai 
vardas ir tas nustatymas, pa
remtas istoriniais Įrodymais, 
pravesti visur pasaulio infor
macijoje, kad iškėlus Lietu
vos valstybini aukštumą ir 
formalinį vertingumą.”

“LIETUVA TURI 
KARALYSTĖ”

Ne tiktai turi būt, bet ji 
tokia yra jau nuo Mindau
go laikų. Taip aiškina 
“Australijos Lietuvy” P. V. 
Raulinaitis. Tik klausykit: 

“Lietuviai dar nepakanka

YA7 CENTO JUNGTINĖMS 
TAUTOMS, JEIGU ...

Senai jau yra žinomas faktas, kad Anglija nori 
Įleisti komunistišką Kiniją į Jungtinių Tautų organiza
ciją. Darbiečių vadas Attlis anądien parlamente pasakė 
labai aiškiai, kad karo paliaubas pasirašius, Kinija turi 
būt pakviesta Į Jungtines Tautas kaip lygiateisė narė. 
Ir Churchillas jam pritarė galvos linktelėjimu.

Šitoks Anglijos politikų nusistatymas labai suerzino 
Amerikos vadus. Senate, kur skirstomi valstybės reika
lams pinigai, pasidarė tvirtas nusistatymas neduoti Jung
tinių Tautų organizacijos užlaikymui nei vieno cento, 
jeigu ji Įsileis komunistišką Kiniją.

Paprastai, ta Jungtinių Tautų organizacija kainuoja 
Amerikai daugiau kaip .$30,000,000 per metus.

DRG. JANUŠKIS PALEISTAS Iš LIGONINĖS
Pereitą savaitę “Keleivio” redaktorius drg. Janus- 

kis, išgulėjęs ligoninėj apie 3 savaites, buvo paleistas 
namo. Bet iš namų dar neišeina. Kai sustiprės, ketina 
važiuoti ilgesniam poilsiui pas brolį.

BE VILNIAUS 
NENURIMSTA

Savo laiku Lietuvoje įs
keltą obalsi “Mes Be Vii 
niaus Nenurimsim” šian 
dien galima pritaikyt lenkų 
patriotams, kurie prie kiek 
vienos progos stengiasi už
akcentuoti Želigovskio įvykr 
dytą smurtą, kad Vilnius 
priklauso jiems.

Štai, ką praneša “Musų 
Pastogė” iš Australijos:

“Gegužės 15 d. Sydney bu
vo suruoštas koncertas, ku
riame lietuviai įvairių tauty
bių pramogoje pasirodė su 
tautinių šokių grupe; be to, 
parodoje išstatė tautodailės 
eksponatų. Koncertą ruošė 
naujųjų australų kulturos 
draugija, o atitiarė guberna
torius Northcotas. Lenkai 
prie savo eksponatu išstatė 
žemėlapį su Vilnium, įtrauk
tu į lenkų teritoriją.”

Nors patys bolševikų api- 
. plėšti ir iš savo žemės iš- 
iguiti, tie žmonės vistiek ne-

I praranda savo pretenzijų 
prie Vilniaus.

konstituciją.
Ot, ta Steigiamojo Seimo

įkurta -------respuvima 4- « 
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nintelė musė karališkuose 
Lietuvos barščiuose. Jeigu 
ne Steigiamasis Seimas, tai 
Lietuvos kunigėliai tikrai 
butų pasodinę Mindaugo 
sostan vokiečių princą Ura- 
jchą. Juk jie buvo jau iš- 
imokinę jį ir “Tėve Musų” 
lietuviškai sukalbėti.

Bet nežiūrint kaip p. Rau- 
linaičiui ta praeitis bebūtų; 

tautai yra didelėj maloni, mes galim jį užtik- 
kad toks garbin- rinti, kad ji niekad jau ne

begrįš. Nebegrįš tie laikai, 
popiežiaus vaini- 

karaliai sostuose 
sėdėjo,-.o paprasta liaudis 
baudžiavoj jungą vilko.

mano,

SOCIALISTŲ
LAIMĖJIMAI OLANDIJOJ

Reikia esą parodyti pa
sauliui, kad karalystės var
dą Lietuvai yra davęs 1251 
metais popiežius Inocentas 
IV, ir kad istorijos eigoje 
Lietuva to garbingo vardo 
niekad nenustojo. O pra
rasti tokią garbę esą gali
ma. Štai:

“Lenkijai pabaigoje dešim
to amžiaus popiežiaus parė
dymu buvo suteiktas kara
lystės vardas ir jos valdovas 
Boleslovas I buvo vainikuo
tas karaliumi. Lenkija neil
gai buvo tuo metu karalyste, 
nes iš jos tas vardas buvo 
atimtas dėl jos karaliaus Bo
leslovo II (1058—1081) kal
tės. Kaip iš istorijos yra ži
noma, Boleslovas II vedė 
audringą gyvenimą dėl ko jis 
daug kartų buvo Krokuvos 
vyskupo Stanislovo sudrau
džiamas ir perspėjamas. Jam 
to nebojant, jis buvo ilgai
niui ekskomunikuotas to pa
ties vyskupo Stanislovo dek
retu. Boleslovas II kerštau
damas 1079 metais pats nu
žudė minėtą vyskupą prie jo 
bažnyčios durų ar net pačio-

Mes rašėm anądien apie 
.-ocialistų laimėjimus parla-j 
mente rinkimuose 
joj. Dabar “Nau jienos” pa
stebi, kad Olandijos mies
tų rinkimuose socialistai 
taipgi turėjo stambių lai
mėjimų.

Chicagos dienraštis rašo:
“Rinkimai Įvyko 974 mies

tuose ir miesteliuose, daly
vaujant maždaug 6,000,000 
balsuotojų.

“Suskaičius balsus 74 stam
biuose miestuose ir mieste
liuose, kuriuose balsavo 3,- 
028,000 žmonių, paaiškėjo, 
kad socialistai gavo 34.3%, 
palyginti su 30% 1949 metų 
rinkimuose. Socialistai lai
mėjo daugiausia komunistų 
sąskaita, kurie po karo visą 
laiką smunka žemyn ir da
bar tegavo tik 8%, netekda
mi daugiau kaip ketvirtada
lio balsų, palyginti su 1949 
metais.

“Sostinėje Amsterdame iš 
45 miesto tarybos narių so
cialistų Darbo Partija laimė
jo 17 (pirmiau turėjo 14), 
komunistai—10 (pirmiau tu
rėjo 12), katalikų liaudies 
partija—8 (turėjo 9), pro
testantiškų partijų blokas—
5 (turėjo 6), ir liberalai—5 
(turėjo 6).”

I llią per rinkimus Į Įvairius
_ ____ sovietus; kad kolchozuose

kariuorne'nėsa>utM tikrai !K.wen.linu ko- 
operatinė dvasia, tai yra 
kolchoze dirbančių demo
kratijos pradais pagrįsta 
bendrija. Jie nori tik sude-

Rusų Nauji Atbėgėliai
Iš Sovietų

yra pabėgusių karių ir kitu 
pareigūnų dešimtys tūks
tančių. Viešai tikras pabė
gusių skaičius neskelbia- ,......................
mas Tos įstaigos, kurios mokratinu sonetu., gyveni- 
pabėgusius rusus 
apie juos laiko veik viską 
paslapty. Jie nenori, kad 
Sovietu kariuomenės vado-, .
vybė apie pabėgusius viską! 7alB \a(. ina’1? a£‘al . 
sužinotų, n ha to «.'kai, naujai atbėgusieji ūki-
bėgusių esama nemaža 
Įterpta ir Sovietų šnipą.

tvai.i,Jma, o valstybės tvarkos for- 
mas panku iki šiol tinimas, 
tik be komunistų partijos 
diktatūros.

'inami agrarinin-
O be to, taip at-'.“‘> nauJa> fhėguįeji

nom^ra'ntnkai, reikalauja, kad kol-

TESTAMENTAS,
AR JUOKAI?

Artinantis rinkimams Ita
lijoj, buvo varoma smarki 
propaganda prieš komunis
tus ir komunizmą. Viena
me plakate pasirodė iš
spausdintas laiškas, kurį 
Stalinas prieš savo mirtį ne
va parašęs Malenkovui. 
Laiško turinys toks:

“Brangus mano Malenko- 
vai! Pasiklausyk vargšo se
nelio balso, kuris šiandien 
pamatė, kad yra siela, ir ma
to pridaręs daugybę bėdų. 
Tu, ištikimasis mano testa
mento vykdytojau, ėmeisi 
apgaulingos taikos ofensy- 
vos, norėdamas apgauti va
kariečius. Bet klysti, jei ma
nai, kad jie pasiduos tavo 
pinklėms. Jie visų pirma no- 

j ri matyti tavo geras intenci
jas. Tiesa, tu paleidai iš ka
lėjimo 9 mano suimtus gy
dytojus. Bet to dar neužten
ka. Turi paliuosuoti dar 9 
mano aukas, kurios vadinasi: 
Albanija. Bulgarija, Čekoslo
vakija, Estija. Rytų Vokie
tija, Latvija, Lietuva, Len
kija ir Vengrija. Paklausyk 
manęs, išvaduok jas. jeigu 
nenori kentėti pragare. Iki 
pasimatymo, ’drauge.—Usuo- 
tis.”

Jeigu italai paleido apy-
Tunoni.D’arton šitokią pasaką juo 

’kais, norėdami iš komunis
tų pasijuokti, ją butų gali
ma pateisinti. Bet jeigu ji 
buvo sufabrikuota tuo tiks
lu, kad žmonės jai patikėtų, 
tai butų labai negudri pro
paganda. Juk visiems aiš
ku, kad Stalinas negalėjo 
gąsdinti Malenkovą “pra
garu,” nes komunistai į 
pragarą netiki. .Tai viena. 
Antra, jeigu Stalinas ištik- 
rųjų butų tokį “testamentą” 
Malenkovui parašęs, tai ko
kiu budu jis butų galėjęs 
patekti Italijon?

KĄ SAKO KITI APIE MUS
Sao Paulo lietuvių lei

džiamos “Žinios” apie “Ke
leivį” rašo taip:

“ ‘Keleivis’ yra Amerikos 
lietuvių socialdemokratų or
ganas. Eina jau 48 metai. 
Jo labai nemėgsta lietuvybės 
spekuliantai, kunigai ir ko
munistai, nes Maikio Tėvas 
duoda pipirų visiems ‘gera- 
dėjams,’ neatsižvelgdamas 
nei į raudonas vėliavas, nei į 
juodus sijonus. . . .”

Ačiū už komplimentą!

Štai kodėl veik visi atbėgu
sieji rusai kurį laiką laiko
mi jiems skirtose stovyklo
se neleidžiant jiems viešai 
laisvai gyventi.

Vakarų Berlyno dalyje 
veikia rusų komitetas atbė
gusiems iš anapus geležinės 
ienos kariams pagalbą 

teikti. Tas komitetas dirba 
išsijuosęs, nes kasdien vis 
nauji jų tautiečiai atbėga. 
Vieni iš atbėgusių viešai 
pasiskelbia kas jie, kodėl 
bėgo. Kiti jų pabėgimą 
prašo laikyti paslapty.

Po antrojo pasaulinio ka 
ro atbėgusieji rusai turi Va 
karų Europoje savo spaudą. 
Be to, vadinama baltoji 
emigracija taip pat leidžia 
keletą laikraščių.

II
Sovietinė ir Baltoji 

Emigracija
Baltoji rusų emigracija iš 

seniau Vakartį Europoje ir 
čia, JAV gyvenanti, yra po
litiniu požiūriu sroviniai iš- 
siaižinus. Jų tarpe esama 
Rusijos monarchijos šali
ninkų su paryškintais no
rais ateity turėti nedalomą, 
vieningą Rusiją, su viso
kiais išėjimais i įvairias ju 
ras. Silpnai pasireiškia de- 

imokratų pažiūrų rusai emi
grantai; veikia taipgi ne
skaitlinga srovė rusų social
demokratų. Berods, jie sa
vo tarpe nėra vieningi. 
Kaip ten bebūtų, bet senoji 
rusų emigracija turi savo 
politinį veidą. Jie žino ko 
jie siekia.

Politiniu požiūriu visai 
kitaip atrodo naujoji, sovie
tinė rusų emigracija, veik 
išimtinai iki šiol užsilikusi 
Vakai-ų Europoje. Tik iš
imties keliu kai kas jų su
randa galimybės atvykti i 
JAV.

Naujai atbėgusių rusų vi
suomeninis ir politinis vei
kimas yra labai drumstas, 
neryškus. Jų Šukiai netoli 
siekia.

Jiems Vakarų Europos, 
o ypač JAV politinis gyve
nimas yra svetimas ir neį
prastas. Turėdami tik tai 
dienai politinius siekimus 
rimtai nepagrįstus, jie savo 
tarpe nesugyvena. Jų visa 
veikla jungiama ne ūkiniais 
ir politiniais sumetimais, 
bet tel kimusi apie asmeny 
bes. Tatai jau nužmogintų 
ar pusiau nužmogintų žmo
nių troškimas susirasti sau 
vadą, kuris drįstų imtis 
veikti tik savo atsakomybe, 
o jie jam pritartų ir pasi
žadėtų būti ištikimais. To
dėl tos svirtinės emigraci
jos tarpe nėra susiklausy 
mo. Jų tarpe veikia daug 
visokių sąjūdžių, bet vi
siems jiems bendras šūkis: 
šalin komuiųstai!

m
Naujai Atbėgusių 

Iuiaizimmas
Vieni jų tenkinasi, kad 

SSSR butų leista visiems

chozai butų paleisti, arba 
bent butų suteikta jų na
riams teisė kas nori iš kol
chozų išeiti ir įsigyti asme
ninius žemės ukius. Jie taip 
pat reikalauja leisti laisvai 
verstis amatais. Dėl pra
monės likimo jie aiškių pa
žiurti neturi. Ir gal ne taip 
skaitlingi tie, kurie savo 
troškimus grindžia busima 
parlamentarine tvarka su 
steigiamu seimu. Jis priva
lėtų naujai nustatyti vals
tybinės tvarkos pagrindas, 
tai yra, išleisti naują valsty
bės konstituciją. Bet tokios 
pagrindiniai naujos tvarkos 
šalininkai labai neryškiai 
pasisako dėl tos tvarkos pa
grindinių dėsnių, tai yra, ar 
naujoji valstybės tvarka 
privalėtų būti pagrįsta vien 
tik politinės demokratijos 
pradais, ar toji demokrati
jos dvasia turėtų siekti ir 
ūkio gyvenimo. Be to, kaip 
toli politinės demokratijos 
laisve visas valstybės gyve
nimas privalėtų būti per
sunktas. Sakysime, tautų 
klausimas: ar joms butų
leista laiSVai apsispręsti dėl

žmonėms pareikšti savo va- liukas.

savo ateities ir laisvai išsi
jungti iš rusų imperijos gy
venimo ir panašiai?

IV
Ko Verti Atbėgusių Rusų 

Pažadai
Bendrai, tenka pasakyti, 

kad sekant naujos, sovieti
nės emigracijos leidžiamą 
spaudą, politiniu, visuome
niniu požiūriu susidaro toks 
įspūdis, kad tai yra gero
kai ištuštinti žmonės, jei 
taip galima butų išsireikšti. 
Žmonės, kurie nesusivaiko, 
arba miglotai supranta de
mokratiją.-- Jiems demokra
tijos dvasia yra gerokai sve
tima, sunkiai suprantama. 
Komunistinis diktatūroje 
gyvenimas juos gerokai sa
vaip yra paveikęs, sakysi
me, nusėmęs. Jų papro
čiuose, visoj elgsenoj yra 
užsilikęs ne tik žmogumi 
nepasitikėjimas, bet ir jo 
nuvertinimas. Jiems vargu 
suvokiama ką tai reiškia: 
ne žmogus subatai, bet su
kata žmogui.

Štai kodėl dabar naujos, 
sovietinės emigracijos vei
kėjų įvairiais pareiškimais 
ir pažadais negalinta pasi
tikėti, nes tie pažadai dar 
yra tik atitinkamų nuotaikų 
padaras, tikrove nepagrįs
tas.

Kai SSSR komunistų dik
tatūra subyrės, tuomet nau
jus savo valstybės gyveni
mo pagrindas tiesdami, 
tarp savęs kovodami, dėl 
savo įsitikinimų besigrum- 
dami, rusai išmoks demo
kratiškai gyventi.

Kol kas naujos, sovieti
nės emigracijos, kartu su 
senąja emigracija, visi troš
kimai, pažadai ir siekimai 
yra ant tekančio vandens 
paviršiaus rašomi. Tik to
kia jų tikra vertė. Tiek 
įdomi, kiek įdomus pavasa
ry potvynio metu tekąs upe-

—J. K.
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Kas Naujo Brooklyne
Dar Apie Dariaus- į Jei atsirastų šimtas gerų

Girėno Paminklo lietuviųir paaukotų po $50, urireno ramuiKią tai sus;darytų $5,000. Ko-
. . ~ mitetas turi surinkęs $5,-

Kaip jau žinoma, Brook- 500 Paminklas tuomet bu- 
lyne yra įsisteigęs komite-greitai pastatytas su vi
las, kad pastatyti Dariui ir j0 pagražinimais.

Menininkai vėl davė dai
nų: “Oi, greičiau” ir “Oi 
kas,” Šimkaus, ir vieną dai
ną iš “Fausto” operos. Mu
ziką ir dainas publika įver
tino gausiu delnų plojimu. 
Patartina jaunam daininin
kui tankiau pasirodyti lie
tuv iškošė programose.

Paskiausia kalbėjo vietos 
radijo vedėjas Juozas Gin- 
kus. Jis sako, apžiurėjau 
paminklo piešinį; nežinau, 
ar kitiems jis patinka, nes 
ir man kai kada ne viskas 
patinka, bet aš remsiu šio

Girėnui paminklą. Pasta 
ruoju laiku mažai buvo iš 
šio komiteto darbuotės ra
šyta, nes dėta visos pastan
gos pasiruošti paminklo 
statybai. Dabar kai kas jau 
prirengta. Architektas pa
gamino paminklui projek
tą. Užrašai maždaug nu
statyti. Taip pat norima 
pridėti lakūnų veidus prie 
paminklo, ant bronzinės 
lentelės.

Paminklo išvaizda liks 
tokia pat, kaip seniau bu
vo pranešta. Paminklas
bus su vėliavos stiebu. I^i-'paminklo pastatymą darbu 
durnas: prie pamato dia-į;r aukomis, 
metras apie 6 pėdos, gero, Aukų surinkta $32. Vi- 
granito iki penkių pėdų sjems širdingai dėkojame.

PREZIDENTAS TARP ORO TŪZŲ

Prezidentas Eisenhoweris (vidury) kalbasi su dviem 
sprausminių lėktuvą tūzais, kurie nukirto daugiau kaip 
po 15 rusišku MIG’y Korėjoj.

Iš Lietuviu Gy venmo Australijoj
Trys Laikraščiai

aukščio. Užrašai bus iškal-J §ja prOga prašome gera- Australijoj eina jau trys 
ti granite. Ant paminklo širdžių lietuvių aukų. če- laikraščiai: “Aus
viršaus bus apvalus plieni-Lius ar pašto perlaidas ra-
nis stiebas 45 pėdų aukščio, “Darius-Girėnas Monu-
ant kurio bus iškeliama 
Amerikos vėliava.

Lietuvos vėliava laike ce
remonijų leidžiama iškelti! 
prie paminklo. Bet iškelti 
ją ant paminklinio stiebo, 
reikėtų gauti leidimą iš val
džios.

Paminklo Reikalu Buvo 
Prakalbos

Gegužės 22 d. Lietuvių

ment Fund” ir adresuoti ko
miteto iždininkui, Mr. P. J. 

7 i Montvila, 251 Etna Street,
Brooklyn, N. Y. Už jūsų 
aukas iždininkas prisius 
kvitą. —J. Š.

BALTIMORE, MD.

traiijos Lietuvis,” “Musų 
Pastogė” ir satyros laikraš
tukas “Rykštė,” kuri sako, 
kad Australijos lietuviai 
“visuomeniškai yra kiek pa- 

ir tą jų “parugimą” 
gabiai pajuokia.

“Musų Pastogė” aiškina, 
kaip Australijos įstatymai 
tvarko šeimas.

Gegužės 23 d. 16 Vasa
rio Gimnazijos rėmėjai su- 

Piliečių Klubo salėj, Brook-Į ruošė pasilinksminimą su 
prakal J dovanos laimėjimu, kurią 

paskyrė gimnazijos rėmė
jai

Gautas $121 pelnas pa
skirtas gimnazijos užpirk-

lyne, buvo gražios pi 
bos su menine programa.

Pradžioje pianu paskam
binta Lietuvos ir Amerikos 
himnai, balsiai sugiedant 
dalyviams. Vakaro vedė j

Šios mokyklos tėvų susi-j 
rinkime išrinktas toks ko
mitetas: J. Meiliūnas, J.| 
Kemėšis ir A. Žemaitis. 
Svarstyti įvairus mokyklos 
klausimai. Tėvai nutarė 
metų bėgyje skilti po vieną 
svarą, kad butų padidintas 
mokyklos knygynėlis.

Sukurė Lietuvišką Šeimą
Sydney’o mieste įvyko iš

kilmingos Edvardo Bortke- 
v i čiaus ir Danutės Juzėnai- 
tės jungtuvės. Jaunosios 
tėvų Juzėnų nuosavuose na
muose buvo suruoštos pagal 
lietuviškus papročius vai
šės, kuriose dalyvavo apie 
36 svečių.

Lietuviai Automobiliaus 
Nelaimėje

Claytono- mieste lietuvių 
Ramanauskų šeimą ištiko 
labai skaudi nelaimė. Au
tomobiliaus katastrofoje li
kosi sunkiai sužaloti moti
na, duktė ir kiti mašina va
žiavusieji. Nelaimė įvyko 
dėl girto šoferio. Ypačiai

tratą arba į aukščiausią 
teismą. Į teismą turi kreip
tis toji santuokos šalis, kuri 
nori pasilaikyti sau vaiką*, nukentėjo Ramanauskaitė,
bet jo savo globoje neturi. 
Vadinasi, jei Petrinienė pa
liko savo vyrą ir kariu išsi
vedė aštuonių metų Petru
ką, tai Petras Petrinis ne-.

kuri, vargu, ar begalės 
vaikščioti.

Kitas nelaimingas įvykis 
aplankė Sunshine* priemies
tyje gyvenančius lietuvius.

gali smurtu atsiimti savo Per Velykas pas vieną tau-

Visų Australijos valstijų 
įstatymai nusako, kad vy
ras turi išlaikyti savo žmo
ną. Įstatymai įpareigoja jį 
teikti savo žmonai maistą, 
drabužius, butą ir kitus 
kasdieninio gyvenimo rei
kalavimus.

Jei vyras savo

vaiką, bet turi kreiptis į 
teismą. Normaliai, teismai 
mažamečius vaikus, ypačiai 
'mergaites, palieka kone vi
suomet motinos globoje.

tietį, būreliui besisvečiuo
jant, kilo gaisras, kuris su 
naikino miegamojo kamba
rio baldus ir ten buvusius 
drabužius. Nuostoliai sie
kia apie 300 svarų.

žmonai
uai.yvm.ns. va^a.v v cucj- tiems namams paremti. Pi-Jn?(,.uoda reikiamo kiekio 
a, Bronė Spudienė, jautriajai išsiųsti birželio 1 d.

mas jai būtinųjų ištekliųapibudino susirinkimo reik- gimnazijos vardu.
šmę ir iškvietė kalbėtojus. 
Komiteto pirmininkas Jo
nas Šaltis nuosekliai papa
sakojo paminklo statymo 
eigą. Taipgi kalbėjo šio 
komiteto iždininkas P. J. 
Montvila. Jis visuomet rūpi
nasi gražiai pagerbti žuvu
sius musų lakūnus. Violeta 
Tamčiutė-Pranskienė pianu 
akompanavo Mečislovui 
Rozgaičiui, kuris sudainavo 
solo: “Vai, Varge,” “Dar 
Nepaketinau” ir “Sorento,” 
italų dainą.

Paskui kalbėjo adv. Ste
ponas Briedis, kuris dar
buojasi komitete nuo pat jo 
įsisteigimo. Jis sakė, kad 
paminklą pastatyti yra tik 
viena kliūtis, tai pinigai, 
kurių stoka iki $3,000. Bet

Širdingai dėkojame vi
siems, kurie vienokiu ar 
kitokiu budu parėmė šį sėk
mingą mostą. Rengėjai ti
kisi, kad Baltimorės lietu
viai, kurie dar nėra įsijun
gę į gimnazijos rėmėjų bu 
relius, Į juos įsijungs, orė-

Melbourne Norima Įsigyti 
Lietuvių Namus

Melbourne’o mieste susi
telkę lietuviai pradėjo rū
pintis savo pastogės įsigiji 
mu. Ta mintis bręsta jau 
nuo 1950 metų. Pirmas šį 
klausimą iškėlė tenai buvęs 
Australijos Lietuvių Drau
gijos skyrius, o dabar juo

WATERBURY, CONN.

pragyvenimui, tai tokiais rūpinasi Melbourne’o lietu 
atvejais žmona gali gauti iš vių bendruomenė. Yra jau
magistrato Įsaką, Įsakantį 
vyrui * mokėti kas savaitę 
magistrato nustatytą pinigu 
sumą.

Jeigu vyras sulaužo .šei-

parašytas ir statutas ir no
rima steigti fondą aukoms 
rinkti.. Jei aukų neužteks, 
siūloma telkti kapitalą Šerų 
pagrindais.;

Kas Girdėt Chicagoje
Piknikų Sezonas

Seniau piknikų sezoną 
Chicagos lietuvių tarpe pra
dėdavo Lietuvių R. K. Lab
daringoji Sąjunga. Toji or
ganizacija Vainikų Dieną 
Vytauto Parke turėdavo 
tikrai didelius piknikus. 
Šiemet panašiai įvyko. 
Taip, Įvyko, nors kardino
las neatšaukė prohibicijos. 
Labdaringoji Sąjunga ban
do rengti piknikus ir be 
svaigalų, neis pasėkos bū
na menkos. Matyt, neatsi- 
žadėta daryti didelių pa
stangų dėl nedidelių rezul
tatų. Tačiau apie parapi
jinius piknikus nieko nesi
girdi.

Pirmą šių metų pikniką 
buvo surengęs Eržvilkiečių 
Klubas šalia Lietuvių Tau
tinių Kapinių. Tai buvo 
sekmadienis, gegužės 24 d. 
Oras pasitaikė vėsokas ir 
truputi lijo. Bet klubas ne 
tik neturėjo nuostolių, bet 
uždirbo dar apie $150.
Margutis’ Pikniko Neturės

Per eilę metų “Margutis” 
suruošdavo didingu pikni- 
ų. Jų niekas “nebytinda- 

vo.” Dėl kokios tai prie
žasties šį sezoną “Margu
čio” pikniko nebus.

mobiliaus išmokėjimo. Die
vo tarnams, Kristaus moks
lo skelbėjams, sakramentų 
dalintojams rupi ne tautos 
gelbėjimas, ne badaujantie
ji tremtiniai, o buržujiškas 
gyvenimas.
Kas Statys Naują Bažnyčią?

Marąuette Parko lietuvių 
parapija rengiasi statyti 
naują bažnyčią. Kaip pa
sakojama,. tai atsieisią arti 
$750,000. Planas esąs jau 
gatavas ir kardinolo užgir- 
tas. Budinga tas, kad pla
ną padarė lietuvis architek
tas Mulokas. Tai nuolaida 
lietuviams. Dabar einasi 
apie statybą. Į statytojus 
tarp kitų pasisiūlė statybi
ninkas Augustinavičius, ir
gi lietuvis, kurs pastatė baž
nyčią Clevelande. Bet čia 
iš jo pareikalauta tokios 
kaucijos, kad vargu beį
stengs tokią surasti.
Bridgeporto Klebonija Jau 

Statoma

Bridgeporto lietuvių pa
rapijos senoji klebonija nu
griauta ir jos vietoje stato- 
n a nauja. Bus moderniš
kas pastatas, turės tris auk
štus. Kainuos, kaip para- 
pijonai sako, apie $200,000. 
Sakoma, kad naujoji klebo-

šia proga tenka primin- "■*» busianti baigta šių me
ti, kad per eilę metu “Mar- ‘U rugsėjo pabaigoje, o spa-

S. Venclauskienei Pagerbti 
Pobūvis

gutis” rengdavo Vasario 
Šešioliktosios minėjimą 
Šiemet dėl kokios tai prie- 
'asties “Margutis” ir tokio 
minėjimo nerengė. Kadan
gi į savo parengimus jis su 
traukdavo daug žmonių, tai 
būdavo sakoma, kad tie pa
rengimai būdavo pelningi. 
3et kiti sako, kad tie paren

Pirmojo lietuvių teatro 
(1899 metais Palangoje) 
vaidintojai, žinomajai vi
suomenės veikėjai, auklėto j rimai labai brangiai atsiei
tai ir didelių labdaringųj Javo, tai pelno ne tik ne
darbu vykdytojai Stanisla- ' udave, bet kartais b
vai Venclauskienei (kilu ir nuostoliu.

būdavę
Todėl tokių 

parengimų ir atsižadėta. 
Kaip ten iš tikrųjų yra, tai 
tik artimieji “Margučio” 
bičiuliai žino.

lių mėnesį Kristaus mokslo 
skelbėjai jau įsikurs naujo
joj, brangiais baldais įreng- 
toj klebonijoj. Parapijonai 
pasakoja, kad nugriautoji 
klebonija buvo taip tvirtai 
pastatyta ir iš tokių gerų 
plytų, kad ji būt galėjusi 
stovėti dar daug dešimčių 
metų. Bet kunigai nenori 
atsilikti nuo progreso ir rei
kalavo naujos, moderniškos 
klebonijos. Ir gaus, ko no
rėjo.

mėjai ir toliau- pasiukas W
kuklia auka remti. kiif su klta r-oter—«- arba

Vienas žodis-ne šneka; Jel labai rimto laips-
mo blogai traktuoja savovienas vyras—ne talka; kai 

daug stos, visados daugel 
padalys. Ateinantį mėne
si bus metai, kai Baltimo
rės lietuviai šelpia Vasario 
16 Gimnaziją. Tūkstantis 
aštuoniasdešimt dolerių bus 
išsiųsta.

Kokia graži suma ir dar
bas!

Rėmėjai.

JUOZAS STALINAS
— arba — •

Kaip Kaukazo Razbaininkas Pasidarė 
Rusi jot Diktatorium

Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskaa, kuris pa
žysta Staliną nuo jo kūdikystės, čia nušviestas visas 
Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo 
bankus ir kaip jia 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, kak ut
ims jo vietą, kai giltinė jį nusineS?

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

KELEIVIS
Sovtk Boston 27, Muša.

žmoną, ji gali palikti savo 
vyrą ir reikalauti iš jo už
laikymo.

Taip pat, jei tūlas Petras 
Petrinis laikas nuo laiko 
pareina namo girtas, kolio- 
ja ir užgaulioja, nuolat grą- 
sina, stumdo ir apdaužo sa 
vo žmoną, tai taip traktuo
jama Petrinienė gali palikti 
savo vyrą ir, apsigyvenusi 
atskirai, pareikalauti, kad 
jis duotų jai išlaikymą. Jei 
vyras šios savo pareigos ne
atlieka, Petrinienė gali 
kreiptis į magistratą. Ma
gistratas, liudininkų įrody
mais įtikintas dėl tokios vy
ro elgsenos, neabejotinai 
pasirašys žmonos naudai 
įsaką.

Kita vertus, jei žmona 
neištikimybės veiksmu pa
žeis santuoką (commits ad- 
ultery) ir po to paliks savo 
vyrą, arba, jei ji be pateisi
namų priežasčių paliks sa
vo vyrą, tai ji nustoja savo 
teisės reikalauti iš vyro už
laikymo. Tačiau ir tokiu 
atveju vyras turi išlaikyti 
savo vaikus visais atvejais 
iki jie nesulauks 16 metų 
amžiaus.. Jei kyla ginčas, 
kuriam turi priklausyti vai 

Įkai, reikia kreiptis į magis-

Sudegė Lietuvio V 
Turtas

Hobarto priemiesty Gle- 
nochy sudegė lietuvio Jono 
šlyterio nuosavas medinis 
namas ir beveik visas ten 
buvęs jo turtas. Jonas Šly- 
teris, jau pagyvenęs žmo
gus, į tą savo namelį buvo 
sudėjęs ir sveikatą ir sun
kiai- uždirbtus pinigus. Gai 
sro išvakarėmis jis buvo iš 
vykęs pasigauti žuvies ir 
sugrįžęs vietoj namo bera
do tik degėsių laužą. Gais
ras kilo nakties metu. Ma
noma, kad jo priežastis— 
bloga elektros instaliacija.

siai iš Šiaulių) pagerbti 
ruošiamas pobūvis Water- 
bury birželio 20 d., šešta 
dienį, nuo 6 vai. vakaro.
•; ^ pagerbimo pobūvį kvie- _
čiami S. Venclauskienęs. gb Svečias is Texas 
minės, artimieji, pažįsta
mieji ir kiti, kurie norėtų 
drauge su šia seniausia Wa-

Melbourne Veikia Lietuvių 
Mokykla

Melbourne’o mieste lietu
viai jau turi įsteigę lituanis
tikos mokyklą. Jos vedėjd 
A. Krauso rūpesčiu, įrengta 
mokiniams krepšinio aikš
telė. Džiugu, kad šį suma 
nymą parėmė tėvai ir kai
mynai. Pažymėtina J. Ado
mavičiaus, A. Žemaičio, 
mokytojos .Bulakienės, E, 
Seženio ir Povilavičių tai 
ka. Šiomis dienomis aikš- 
telė jau atidaryta. Moki
niams ir tėvams dalyvau
jant, atitinkamą žodį pasa
kė Dr. V. Didžys, o pirmąjįį

^erburio tremtine paviešėti.
Norintiems pobūvyje da

lyvauti, pobūviui įuosti ko 
misija pasiųs Specialius 
kvietimus.

Užsirašyti prašoma iš 
anksto ir galimai greičiau 
tremtinių draugijos adresu 
(P. O. Box 64, Waterbury 
Conn.), arba tiesiog pas ko
misijos prezidiumo narius 
(A. Malakauskas, A. Gylie
nė, E. Vaitkevičius, A. Paš- 
kevičienė ir V. Liaukus).

Tuo pačiu draugijos ad-j 
resu gali būti siunčiami 
sveikinimai ir kt.
Pobūvio Ruošimo Komisija.

VVILKES-BARRE, PA.

Lietuvių Progresyvio Klu
bo metinis piknikas įvyks 
nedėlioj, 14 d. birželio, Wi- 
tinski’s Vilią Grove. War- 
rior Run, Pa.

Kviečiame atsilankyti il
su mumi smagiai praleisti 
laiką. Komisija.

BUŠO NELAIMĖ

Kalifornijoj nuvirto nuo 
kelio busas su žmonėmis.

krepšį įmetė Z. Šakienė. *19 žmonių sužeista.

Jei kuri lietuvių parapija 
sudėtų Lietuvos laisvinimui 
įtiek, kiek kainuos minėtą 
'kleboniją pastatyti, tai bu
tų tikras stebuklas. Betjčl 
kunigaL&reikalauja isLžiiięp

Chicagoj atostogavo lie-Jnių tiek pinigų savo buržu- 
tuvis dipukas kunigas, kurs jiškam gyvenimui, tai nėra 
turi vietą Texas valstybėj.»jokis stebuklas. Tai pap- 
Beturįs brangų, naują au- rastas dalykas.
onfohili, nors tik du metai 

kai iš anapus balos. Chica
goj jis rūpinosi aplankyti 
ko didžiausi skaičių gimi
nių ir pažįstamų. Atsilan
kęs vis užsimindavo, kad
automobilius dar r.esąs iš- Federalinis grand jury 
mokėtas. Reiškia, davė su- pradėjo tyrinėti laivakro- 
prarti, kad lankomasis no- vių unijos raketą. Pašaukti 
butų kiaulė ir prisidėtų prie kai kurie iš tos unijos virši- 
Dievo tarno brangaus auto- ninkai ir iš Bostono.

Katalikas.

TYRINĖJA NEW YORKO 
•DOKŲ RAKETĄ

MAJORAS EINA KALĖJIMAN

New Hedfordo majoras, kuris už suktybes buvo nuteistas 
4 metams kalėjiman, atsisveikina su savo dukterimi ir
žmona.
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Maikio su Tėvu

Kada Pradėsim Keliaut 
Erdvės Laivais?

Šiuo metu pasaulio mok- statytoji stotis be jokios va- 
slininkai nesiruošia skristi romos jėgos pati skris ap- 
tiesiog nuo žemės i mėnuli link žemę. žmonės to grei 
arba planetas. Jie nori pir- čio visai nejaus, taip kaip 
miausiai tuščioje erdvėje mes nejaučiame su žeme 
“pakabinti" tarpstotį arba.skrisdami aplink saulę per 
vieną dirbtinį satelitą—že-' valandą 106 tūkstančius ki- 
mės mėnulį. Jis tarnautų lometrų. Tokios tarpstoties

Atrodo, galima tikėtis, 
kad tarpplanetinis susisie
kimas yra netolimos ateities 
galimybė. Na, bet pagy
vensim—pamatysim. Tik, 
žinant, kad rusai viską “pir
mieji” išrado, galima tikė
tis, kad jie ir šį sykį bus to
kie pat “pirmieji.”

LIETUVIU-GUDŲ
SANTYKIAI

kaip koks 
vės laivam;

lėktuvnešis erd-įrengimas
sustoti, apsiru- nuotrupas,

tekaštuotų
palyginus

tik
tai,

pinti kuru ir kitais reikme- kiek išleidžiama atominėms
nimis, kad. netrukdant at-: bomboms gaminti, 
mosferai. galėtų be kliūčių Erdvės stoties tikslas yra 

dviveidis—pirmas oficialus 
tikslas yra mokslo tikslams

:oliau keliauti. Ten tuščio
je erdvėje nebėra oro pasi
priešinimo ir jokios trin
ties. Žemės trauka juo to
liau, juo yra mažesnė, kol 
pagaliau visai pranyksta. 
Taigi ten judesin įvesti kū
nai inercijos dėka gali am
žinai judėti be varomosios 
jėgos.
dalis erdvės laivams bus 
prasiplėšti pro žemės at
mosferą ir pasiekti tarpsto
ti.

Erdvės tarpstočiai įrengti 
jau yra pagaminti keli at-

įr antras, tikrasis—karo rei
kalams. Kurie pirma ten 
aukštai, už 1,700 kilomet
rų užsirioglins,, tie galės ki
tiems diktuoti savo gerą ar 
blogą valią, nes iš erdvės 
tarpstoties žemelę galės 

Sunkiausioji kelio!matyti kaip savo delną. Iš 
‘ten, iš aukštybių, jie galės 
elektromagnetinėmis ban
gomis vairuoti į kiekvieną 
žemės tašką atomines bom
bas ir kitas mirtį nešančias 
priemones.

—Nu, Maike, pasikalbę- —Na, o ką tas komunis
kim apie šio svieto mamas- tas tėvui atsakė? 
tis. Ar turi čėso? —Jis sako, kad per radi-

—Apie kokias “mamas- jušą jie niekad nemelavę 
tis" tėvas nori kalbėt? tik teisybę skelbę. Ot, sa

—Ogi kad ir apie tokį kau, tu ir dabar man me- 
nieką, kaip arklio uodega, luoji. Kur čia gali būt ju- 
Pasakyk, ar tavo knyga ra- sų teisybė, sakau, kada jus 
šo apie uodegas? :giriat dabartinį gyvenimą

—Ne, tėve, mano knyga Lietuvoj? Tas jūsų “Am 
nieko nerašo, nes ji ir ne- berlando” radijušas nuola 
gali rašyt. .Knygas tik žmo- tos triubijo, kad Lietuvoj 
nės gali rašyt. dabar tikras rojus: žmonės

—Ar tu nesupranti, ko aš linksminasi, šoka. armoni- 
tavęs klausiu? i kos groja, bubnai dunda ir

—Suprasti aš suprantu,’taip toliau. Bet teisybės ne- 
tėve, bet noriu įtrinti, kad pasakot, sakau. Nepasakot, 
tėvas nemoki savo minčių kad ne tiktai žmonės ba- 
alškiai formuluoti. .dauja. ale ir arkliai stimpa

—O kam reikia jas per- iš bado, ba pašaro nėra. Ir 
i brangumas neišpasakytas, 

reikia formų-Už pastipusio arklio uode- 
kalba butų aiš-gą, sakau, Jurbarko žyde- 

lliai moka po 25 rublius, 
neaiškiai kalbu?’ x

-Ne, tėve, neaiškiai. Sa- T„
kai. “ką knvga rašo.” Tik >okią kalbą pasakyt, 
pagalvok, kaip knyga gali; -Bet ar zlna1’ Ma,ke' k« 
rašyt? Juk ji rankų neturi.

—Šiur, kad neturi. Alėj o k 9
pasakyk, kaip tada reikėtų’ T. , j jsakvt? —^1S sak°’ kad dabai

” -Sakyk, apie ką knygoj Lietuvoje arkliai daug ge

baigti projektai. \ ieną to-| Skaitytojui šitos teorijos 
kį projektą pagamino inž.Įgali išrodyti nerimta svajo- 
Brown Amerikoje: kitu dujne. Bet rimti mokslininkai

rimtai apie tai galvoja. Yra 
laikomi net tarptautiniai 
suvažiavimai tuo reikalu, 

maždaug ati-j Pirmutinė tokia konferenci- 
kitą, skiriasija buvo 1951 metais Lon-

meluoti?
—Mintis

luoti, kad 
kesnė.

—Ar aš

—Bet ar 
,man atsakė 
i lionė?

tas Bimbos ba-

rasoma.
—Nebūk dipukas, 

nekritikuok mano 
be reikalo. Mano

resni, negu pne Smetonos
Maike buvo’ to(*ėl ir uodegos 
kalbos^san^os brangesnės. Taigi 
laikais’3®’ vaike’ ir atėJau tavęs

Lirtuvnjčvbi sakydavo”: "kąif>ak’a.U5t^* ar -Vra 9VO klįy 
i goj kas nors apie arkhų 
j uodegas parašyta. Aš, mat. 
'noriu davadlvvai žinoti, a' 
gali būt arklio uodega ver

knygos rašo, arba ką gazie 
tos sako.

—Tai reiškia, kad 
nės nemokėjo aiškiai 
minčių formuluoti.

zmo-
savo ta 25 rublių.

tėve, mano

yra pagaminę vokiečiai Vo
kietijoj. Visi trys projek
tai savo pagrinduose ir ap
skaičiavime
tinka vienas 
tik formomis ir dydžiais, jdone, kur buvo įsteigta ir 

Tokią tarpstotį, lyg Da-|^?ulinl^tronauti!k£s! J?”

-Nu, tai pasakyk, ar ta ! -\e’ ,tebve’ ™™J<"ygo’
vo knygoj rašoma 'apie ark- tokl« ,,alykV nera' Bet k,ei 
lių uodegas, ar ne? man žinoma senimų

—Bet kodėl tėvas įsika-!lalkraFC,«’ «™au Lietu
binai į toki keistą klausi-,uz ark,1° u<M,e*» z-v 

’ Ar nori išmano knv-!;ellal 'klodavo pusę svaro 
paprasto muilo, apie o ka 
pei k u vertės.

mą.'
gos juokus daryti?

—Ne, Maike, aš ne juo
kus darau, ale noriu teisy
bę surasti. Matai, aš buvau 
anądien užėjęs į 
klubą bolių pašaudyt ir su 
sitikau tenai komunistų 
pravadvriu. Jis stovi i šie-; 
ną atsirėmęs ir žiuri į ze- ' 
mę. Aš jam bakst į pašo
nę: alio, sakau. Ko taip 
stovi nosi nuleidęs? • Gal 
'Žėlaba nešioji, ar ką? O 
kam man tos žėlabos reikė- 
t", sako jisai. Nugi, sakau, 
nsr radijo valandą užda

rė: dabar
--Tėvas

— Na, tai visgi išeina 
Maike, kad proletarska uo

lietuviu’fle*a -vra geresnė, jeigu žy 
ideliai moka už ją 25 rub
lius.

—Ne, tėve, arklių uode- 
dabar nėra geresnės, 

bet bolševikų rubliai nieko 
neverti.

—Aaa, dabar tai supran
tu, Maike. Bolševikų pini
gai no gut. Užtai Bimba ir 
pyko, kai sykį per prakal
bas Saubostone jam buvo

negalėsit motoot'p3aukotas Stalino “rubliS ” 
nebūk toks

sus!
drą-

—Maike, aš generoliško 
noturo žmogus. Šoblė vi
sada mano rankoj. deivį

Pakalbinkim draugu* ir 

pažįstamu* užsisakyti “Ke- 

Kaina metams $4.

moklo kardą, ruošiasi uz 
karti ant musų galvų ir So
vietų Rusija. Prieš kelis 
mėnesius Sovietų moksli
ninkas ir Maskvos karo 
akademijos narys M. K. 
Tichonravov viešai paskel
bė, kad Sovietai, vokiečių 
mokslininkams talkininkau
jant, galį pastatyti laivų 
skraidymui tarp planetų ir 
galį tuščioj erdvėj “paka
binti” stoti tokiems laivams 
sustoti.

Bolševikai giriasi, kad jų 
“mokslas” šioje srityje pra
lenkęs net amerikiečius.

Žinoma, bolševikų pasi
gyrimams negalima tikėti, 
nes jie giriasi, kad visi 
Amerikos išradimai esą 
‘pavogti” iš Rusijos, kai 
.uo tarpu visas pasaulis ži
no, kad Rusijos šnipai va
pa Amerikos išradimų pa
slaptis.

Nors maskoliai giriasi ga
li pasistatyti erdvės laivų, 
ačiau nieko daugiau apie 
avo projektą negali paša 

kyti.
Erd vės tarpstotis yra nu 

matomą įrengti apie 1,7(M 
kilometrų aukštyje nuo že 
mės. Pusiau sustatytą nau 
jąjį “mėnulį” ten, už l,70< 
kilometrų, nuneš trijų lai p 
snių raketa, kuri paga 
Browno projektą, bus 9< 
metrų ilgio, turės 20 met 
ų per diametrą ir sver 

apie 7,000 tonų.
Nors 1,700 kilometn 

aukštyje žemės trauka yr« 
labai maža ir visi daikta 
beveik besvoriai, bet, ka' 
arpstotis pama'.u negrįžti 

i žemę, ji turės apie žem- 
•kristi pašėlusiu greičiu, ta 
/ra tokiu greičiu, kad iš 
.entrinė jėga butų lygi ten 
esančiai žemės traukai. Tuo 
budu tarpstotis turės per 

vi valandas apskristi visą 
;emę. Tuščioje erdvėje šis 
yreitis visai nėra didelis 
Tas greitis jau bus pasiek
tas, kai erdvės laivas atsito
lins nuo žemės paviršiaus 
1,700 kilometrų. Kadangi 
ten jau nebėra nei pasiprie
šinimo, nei trinties, tai pa-

J junga. Sąjungos pirminin
ku buvo išrinktas Dr. Saen- 
ger, vokiečių mokslininkas 
ir sprausminių lėktuvų išra
dėjas.

Antrasis astronautikos

Lietuvių santykiai su gu
dais nėra nauji. Jie turi 
savo seną praeitį. Paskuti
nysis karas sudarė sąlygas 
didesniam gudų veikėjų 
skaičiui patekti į laisvąjį 
pasaulį, kur jie sudarė net 
porą tarpusavyje besivar 
žančių politinių veiksnių. 
Kiekvienas jų laiko save 
Gudijos vyriausybe tremty
je. Kad pasirodžius dides
niu patriotu, kiekvienas tų 
veiksnių skelbiasi kovojąs 
už didesnės Gudijos atsta
tymą. Jie eina dargi taip 
toli savo politiniai imperia
listinio romantizmo pagau
ti, kad laiko beveik visas 
buvusias Didžiosios Lietu 
vos kunigaikštijos • žemes 
savomis. Lietuvos kuni
gaikščiai buvę Gudijos ku 
nigaikščiais, Lietuvos vals
tybė—Gudija.

Taigi, kaip naivus bebū
tų tie svaisčiojimai, jie ro
do, kad gudai išeivijoje sie
kia imperialistinių tikslų ir 
ruošiasi sukurti Lietuvai 
naujų sunkumų rytuose. 
Šiai beaktualėjančiai prob
lemai pastudijuoti Lietuvių 
Politinių Studijų Klubas 
buvo sušaukęs posėdį, ku
riam pirmininkavo Dr. A. 
Trimakas ir kuriame p

“1KE” NESITINKA SU TAFT V

Prezidentas Eisenhoweris (kairėj eina su savo spaudos 
sekretorium Hagerty j konferenciją su laikraštininkais. 
Jis jiems pasakė, kad su Tafto nusistatymu “užmiršti 
Jungtinių Tautų organizaciją’’ jis nesutinkąs.

DOSTOJEVSKIO KILME

kongresas įvyko šiais me-|Kipras Bielinis padare pla-
tai? Stuttgarte, Vokietijoj. 
Jame dalyvavo apie 200 at
stovų nuo 16 tautų. Tuo
se dviejuose astronautikos 
kongresuose buvo skaityta 
daug referatų ir duota rea
lių planų. Buvo perskaity
tas net Dr. Browno refera
tas, kuriame iki smulkme
nų apskaičiuota galima ke 
lionė į Marsą.

MĖNULIO RAKETAS 
PAVYZDYS

Amerikos mokslininkas I. M. 
Levi 11 rodo jo sukonstruotos 
mėnulio raketos pavyzdį. Jis 
sako, kad Jungtinės Valstijos 
tuoj turėtu pradėt planuoti 
dirbtinį mėnulį, kuris galėtu 
skraidyt aplink žemę. Jo ap
skaičiavimu. toks projektas 
kainuotą $7.009,000, Jisai 
vaizduojasi tokį mėnulį 
skrendant aplink žemę 17,300 
myliu per valandą. 150 mylių 
aukštumoj.

tų pranešimą apie gudų sie
kius ir jų politinę organiza
ciją išeivijoje. Po gyvų dis
kusijų prieita išvados, kad 
mums reikia gyvai susirū
pinti savo santykiais su gu 
dais, plačiau susipažinti su 
gudų problema, atnaujinti 
galimus ryšius su jų nuosa
kesniais veikėjais ir tinka
mai reaguoti prieš šovinis
tų gudų varomą imperialis
tinę, Lietuvos reikalams ne
palankią, propagandą.

—A. T.

BALF’as IEŠKO ‘DIPUKŲ’

Butinavičius, Povilas, ir šei
ma, atvykę lkivu “Gen. Muir,’’ 
1051 m. sausio 20 d.

Panavas. Juozas, ir šeima, 
atvykę laivu “Marlin,” 1949 m. 
gegužės 18 d.

Filipunas. Mykolas, ir šeima, 
atvykę laivu “Mercy.” 1949 m. 
birželio 17 d.

Liogys, Bronius, atvykęs lai
vu “Ballou,” 1949 m. • birželio 
17 d.

Sukelis, Donatas, ir šeima 
atvykę laivu “Howze,” 1949 
balandžio 23 d.

Rupeikas, Albertas, ir šeima, 
atvykę laivu “Black,” 1949 m. 
rugsėjo 19 d.

Bričkus, Juozas, ir šeima, at
vykę laivu “Ballou,” 1949 m. 
birželio 17 d.

BALF.

Didžiojo rašytojo Dosto- Nečajevo dukterį, greičiaų- 
jevskio duktė, Liubova Feo- šia didžiarusę. Ir todėl: 
dorovna, parašė knygą apie “jame susijungė visų trijų 
savo tėvą: “Aimėe Dosto- rusų tautos šakų—didžiaru- 
jevsky, Vie de Dostojevsky šių, gudų ir ukrainiečių— 
par sa fille.” Šioje knygo- kraujas, vyraujant didžia- 
je ji teigia, kad rusų tauta rusiškam elementui . . .” 
neturi jokių gerų moralių Išdėstęs Volockio sam- 
savybių, o jos tėvas buvo protavimus, filosofas Loss- 
aukštos doros žmogus, ir tai kis prideda nuo savęs, kad 
todėl, kad buvo ne rusas, bet Dostojevskio duktė grei- 
lietuvis. čiausia pradėjo nekęsti ru-

Žymus rusų filosofas N. sų tautos, po to, kai toji 
Losskij, kuris šiuo metu gy- tauta įvykdė 1917 metais 
vena Los Angeles mieste, revoliuciją (Dostojevskio 
Californijoje, išleido šiemet duktė atsidūrė tremtyje), o 
knygą apie Dostojevskį,* gal būt ir dėl to, kad Dos- 
kurioje ketina paneigti dūk- tojevskytė buvo parašiusi 
terš teigimus. Jisai rėmėsi kelis ‘romanus, kurie netu- 
M. V. Volockio veikalu rėjo jokio pasisekimo rusų 
“Chronika rodą Dostojev- visuomenėje.
kogo,” kuris būva išleistas Turime nuo savęs pridėti, 
Maskvoje 1933 metais. kad filosofas Losskis remia 

Esą, jau nuo 1506 metų savo samprotavimus Mask- 
yra žinių apie Dostojevskio voje ir Stalino laikais išleis- 
giminę. Tais metais Pins-tu veikalu. Jo mokslinė 
ko kunigaikštis Fedor Iva- vertė gali būti labai menka, 
novjč Jaroslavič davė savo iš viso tai gali būti Maskvo- 
bajorui Irtiščevičiui (kituo- je sukiastuotu dokumentų 
se. dokumentuose vadina-rinkinys. Toje srityje mas
inant Irtišču) dovanojimo kviečiai vra dideli žinovai, 
aktą. Irtiščas gavo kelis Jei padirba fotografijas 
kaimus Pinsko paviete (ap- (pav. Malenkovą prie pat 
skrityje), jų tarpe ir baž- Stalino pastato), tai jau se- 
nytkaimio “Dostojevo” da- nu laikų dokumentus juo 
lį. Ir po to Irtiščai pradėjo labiau. Nei gudai, nei uk- 
Dostojevskiais vadintis. rainiečiai nelaikė ir nelaiko 

Volockis tvirtina, kad ku-didžiarusių — maskolių — 
nigaikštis F. J. Jaroslavi- savo “broliais.” Beie. iš 
čius priklausė “Maskvos Losskio duotos Dostojev- 
Riurikaičių šakai.” Jo tė- skio charakteristikos nesi- 
vas Jonas pabėgo iš Masko- mato, kad rašytojas butų 
lijos i Didžiosios Lietuvos buvęs labai aukštos moralės 
kunigaikštiją Maskvos d i-žmogus.
džiojo kunigaikščio Bazilio 
Tamsiojo viešpatavimo lai
kais. Bajoras Danila Iva- 
novič Irtišč galėjo būti arba 
iš vietinių bajorų kilęs, ar
ba irgi jisai arba jo tėvas 
pabėgti iš Didžiosios Mask
vos kunigaikštijos į Didžio
sios Lietuvos kunigaikštiją.
Gal būt net tasai 
priklausė savo kunigaikščio 
palydai ir kartu pabėgo.; Paraniai 

m- Toliau Volockis lygina Dos-

LIETUVAITE GAUNA 
$1,000,000

Knygininkas.

MAŽINA PARAMĄ 
UŽSIENIUI

Šių metų pradžioje bu
vęs dar prezidentu Tnirta- 
nas buvo padavęs Kongre- 

Danila'su* reikalavimą, kad ekono
minei ir militarinei užsienio 

per ateinančius 
metus butų paskirta $7,-

tojėvskio pirmtakų pavardę ^00,000.000.
(Rtiščevič, Irtišč, Artiše-* 5 Trumano vietą
vič) ir randa, kad ji prime-^iscn^oweiis nukirto tą są- 
na didžiarusių bajoru Rtiš- lkl ^;,^2S,000,000.
čevu pavardę. Reiškia, ra-, ka^ar Mutual Security 
šo Volockis, “Dostojevskio Aąency Patarė Kongresui 
pirmtakas buvo arba di- nukn stl • 3o4,000,000 ir
džiarusis, ar gudas, t. y.,'nuo sk)p ?umos’ nes reikia 

Kai kurie jo mė-!3“?* P1"^*’’ Vėliau gal 
diniai perėjo į kataliku *»- ^US1^ galima dai $50,000,-
rusas. Kai Kurie jo .

busią galima dar
kėjimą ir pradėjo lenkiškai,^ nukirsti.

| Barbora Paulekaitė, kuri 
buvo ištekėjusi už milionie- 
riaus Rockefellerio, bet ne
galėjo su juo sugyventi, da- 
’ ar gavo nuo jo $1,000,000 
trusto fondą, iš kurio ji tu- 

kasmet

pasirašinėti, kiti pasirašinė-', 
jo rusiškai.

Gyvendami Gudijoie, „ . * ~
Dosto ievskiai, teigia toliau' Pe’eit4 savaite sen. Mc- 
Volockis, vedė mergaites Paskelbė, i’3
gudės ar lenkes, kiek tai ga- a^ e,.^las dešimčiai dienų 
Įima spręsti iš jų vardu ir ™ a?hingtoną, o gal ir Ame-

Kur Ii vyko Sen. McCarthy?

res Kasmet po $20,000 pa-'tgVų vardų. Rašytojo tėvas1113.'.,. .
jamų. Šiuo laiku ji gyvena buv0 vedęs Maskvos pirk|io Vėliau gr buvo paskelti-
su savo tėvais ant farmos 
Indianoj, bet vėliau ketina 
apsigyventi arti Rockefelle
rio.

kad McCarthy pasirodęs
<o^°^Pxas vaKtijoj, pasisamdęs

tojevskv and His ' Christian Worid teitai privatų Ol’laivi ir lŠ- 
Conceptt. New York, Chekhov Pub-
lishing House, 1953. 408 pusi. skridęs Mekslkon.

•N. Losskij: “Dostojevskįj 
christ’anskoje miroponimari ie

ta,
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Tragiškuosius Birželio 
Įvykius Minint

Lietuvos-SSSR santykiai ties apie Vilniaus miesto ir 
prieš karą buvo pagrįsti pir-’jo srities perdavimą Lietu- 
moje eilėje 1920 metų lie-1 vos Respublikai bei apie sa- 
pos 12 d. Maskvoje pasira-’vitarpio pagalbą VII straip- 
šyta taikos sutartimi ir 1926 snis skelbė:
metais rugsėjo 28 d. suda
ryta nepuolimo sutartimi.

1935 metais liepos 12 d. . x . . ......
minint taikos sutarties pen- ”lų teislų’ sfpec**hai Jų kovnst“
kioliktaia sukakti 888P ines santvarkos« « ekono' KioiiKtąją sukakti, bbbK minės ir sistemos,
užsienio įeikalų komisaras karinės jų organizacijos ir,

“šios sutarties taikymas jo 
kiu atsitikimu neprivalo palies
ti susitariančių šalių suvereni-

Litvinovas pareiškė Lietu
vos atstovams:

“Man labai malonu, mielas 
pone ministeri, kad galiu pri
imti tiek tamstą asmeniškai, 
tiek Lietuvos delegacijos na
rius. ir kartu atšvęsti musui 
tarpvalstybinės taikos sutar
ties 15 metų sukaktį, šita su
tartis nebuvo vien oficialių 
SSSR ir Lietuvos valstybių dip
lomatinių santykių pradžia, bet 
kartu ir pradžia draugiškų san
tykių, kurie per visus 15 metų 
nebuvo sudrumsti. Daugiau 
dar—šitie santykiai kasmet
tvirtėjo ir darėsi vis tampres 
ni . . .”

bendrai kalbant, nesikišimo j 
vidaus reiklus dėsnio.

O SSSR užsienio reikalų 
komisaras V. Molotovas 
viešame Vyriausiojo Sovie
to posėdyje 1939 metais 
spalių 31 d., komentuoda
mas su visomis trimis Pa
baltijo respublikomis pasi 
rašytas sutartis, be kitko, 
pasakė:

kai ar organizuotai primin
ti laisvajam pasauliui ne tik 
savo tautos gyvenamą tra
gediją, bet kartu ir įspėti 
jį, kad butų ne tik neleisti
nas naivumas, bet ir sun
kus nusikaltimas visai žmo
nijai pasitikėti Maskvos im
perialistų ir totalitarų ne 
tik jų žodžiais, bet ir para
šais.

Minėdami tragiškuosius 
birželio 14-15 dienų įvy
kius, o kaitų ir visus kitus 
sovietinio teroro šiurpulin
gus faktus, nuo kurių ken
tėjo ir kenčia visa lietuvių 
tauta kartu su kitomis pa
vergtomis tautomis, priva
lome reikalauti, kad bolše
vikinio imperializmo suda
rytoji padėtis neprivalo bū
ti niekados pamiršta, kad 
jokiomis derybomis bei 
nuolaidomis sovietiniams 
užgrobikams neprivalo bū
ti nei tiesioginiu, nei netie-

PLANl OJA ILGIAUSIĄ ORO KELIONĘ

čia matom 3 Amerikos lakūnas, kurie planuoja lėkti pre
kybiniu orlaiviu iš Los Angeles į Paryžių be sustojimo. 
Jie vadinasi, skaitant iš kairės į dešinę: Philip Whithi- 
mer, Paul Patton ir Robert Irad.

Kremlius Klaidina Vakarus

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

! KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERS1STATYDAVO ŽEMĘ?

I*ągąl K. Kautsky naujesn lomiu 
žiriomis tuo klausimu papildyta 

Kaina..............................20e

1934 metais balandžio 4 
d., dar neišėjus nepuolimo 
sutarties terminui, Sovietų 
vyriausybė pasiūlė Lietuvos 
vyriausybei ją pratęsti dar 
dešimčiai metų. Ta proga 
tas pats Litvinovas šitaip 
pasisakė:

“Ponai atstovai! šiandien 
mes gvildename sutartis, ku
rios pasibaigs tik po pusantrų 
metų. Vekselio, kurio termi
nas dar nesuėjo, išpirkimas įro
do tiek gerą jo davėjo valią, 
tiek ir jo gerą finansinę būk
lę. Musų atveju patys faktai 
byloja, jog musų vyriausybės, 
norėdamos parodyti savo gerą 
valią ir didelę taikos meilę, jau 
dabar gerokai iš anksto rūpi
nasi dar nesuėjusiais termi
nais. Tai patvirtina kad ir tas 
punktualumas, su kuriuo buvo 
atsakyta į Sovietų vyriausybės 
iniciatyvą ir kuris diplomatijos 
istorijoje neturi sau lygaus pa
vyzdžio. Vos mes kovo 20 d. 
pasiūlėm jūsų vyriausybėms 
prailginti sutartis—tuoj po ke 
lių dienų jūsų vyriausybė atsa 
kė—ir tai nuoširdžiu, besąlygi
niu ir pozityviu budu. Šian
dien, suėjus vos porai savaičių 
sutvarkyta jau ir oficialioji rei
kalo pusė. . . . Mes norėjome 
jums pasiūlyti sutartis prail
ginti neterminuotai. Tačiau 
terminų nenustatymas mums 
pasirodė abstrakcija, filosofinė 
koncepcija. . . . Kad ir kaip 
ten bebūtų, tačiau pasaulis turi 
žinoti, jog musų pasiūlymas 
nėra termini nis. jog jis buvo 
sudarytas ne atsitiktinių aplin
kybių verčiamas, bet kad Lai 
yra išraiška pastovios ir nieku 
neaprėžtos taikos politikos, ku
rios pagrindus sudaro išlaiky
mas nepriklausomų tų jaunų 
valstybių, kurioms jus čia at
stovaujate. . . .”

1939 metais spalių 10 d. 
Maskvoje pasirašytos šutai-

"Neteisinga sakyti, kad tos 
nepuolimo sutartys yra SSSR 
įsikišimas į Estijos, Latvijos ir 
Lietuvos vidaus reikalus, kaip 
stengiasi įrodyti kai kurie už
sienio spaudos organai. Prie
šingai, pasirašiusių valstybių 
suverenumo neliečiamybė yra 
tose savitarpio pagalbos sutar
tyse formaliai pripažinta, ir 
nesikišimo į kitos valstybės vi
daus reikalus dėsnis jose yra 
patvirtintas. Tos sutartys re 
miasi abišale partnerio politi
nės. socialinės ir ekonominės 
santvarkos pagarba, ir jų pa
skirtis yra sutvirtinti taikaus 
ir geros kaimynystės bendra
darbiavimo tarp musų tautų 
pagrindus. Mes insistuosime 
su sąlyga visiško abišalumo, 
kad pasirašytos sutartys butų 
lojaliai ir kruopščiai vykdomos, 
pareikšdami, jog plepalai apie 
Pabaltijo šalių sovietizaciją te
gali patarnauti musų bendrų 
priešų bei kai kurių antisovie- 
tinių elementų interesams.’’

Taip skelbė laisva valia 
pasirašytos iškilmingos su
tartys: taip kalbėjo atsa
kingi Sovietų valstybės vy
rai.

Deja, skaudi ir tragiška 
musų tautos patirtis visam 
pasauliui įrodė, kad su So
vietais sudaromos sutartys 
teturi tiktai “chiffon de pa- 
pier” (šbglamžyto popie
riaus gumulo) vertę, o jų 
atsakingų valstybėj vyrų 
-kambųs pareiškimai tėra 
apgaulingas ir klaidinantis 
uščiažodžiavimas.

Labai populiari ir naudinga šių : J**?®*? įdomus senovės lilosofų da-
dienų klausimams suprasti knygute, leidiniai apie žemės išvaizdų. Ragai
Kaina .............................................. 5dc daugelį autorių parašė Iksas. Antra

knygutės dalis yra: "Išvirkščias Ma-
DĖL LAISVOS LIETUVOS Paraše Z. Aleksa. Kaina 10cLSDP Užsienių Organizacijos ras-
tai ir dokumentai, sudaryt, dėl bol- SOCIALDEMOKRATIJA IR 

u«. Lmu,.x. iu™...ac BO1J5EV1ZMAS
TIKRA 1E1SYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra faktų knygutė.
I šviesoje. Visi nori žinoti apie Kusi-!
Į ja. Visiems kyla klausimas kodėl SOCIALIZMO TEORIJA 

Rusija nesusiatria su kitomis valsty-Į ......
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti1 Sis veikalas trumpais ir aiškiais 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji faktais parodo, kaip iki šiol keitM 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar draugijos formos, ir kodėl tures bu- 
yra demokratija, kokie darbininkų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų v»«i otiv ie TViMia 
pragyventi? Dabar rusai sako kad, ’ loLOIlN AS IVANAS 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. Į Ar galėjo būti toks tvanas.
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas apsemtų visą žemės rutuli? U 
yia tiesa apie Rusiją Ui yra tiesa ėmėsi tiek vandens? Kur tas 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- <juo yra dabar? Ir kaip Nojus ga
bia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa- lfcJO surankioti viso pasaulio gyvu- 
kymus į šiuos klausimus galėsi gau- i;us> vabzdžius ir paukščius? Kam 
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą, šitie klausimai rupi, teperskaito 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų, knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva

rias?“ Kaina .............................. 26c
ŽEMAITĖS RAŠTAI

I Ar žinote> kad /emaitė buvo vie- KURGI VISA TAI NYKSTA? 
Tuoj po Stalino mirties ninkai pranešė, kad jie esą ano^mSųi;li Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo.sioginm budu toji padėtis Malenkovo vadovaujami 

Įteisinta, bet. Pnes.ngai, v,-Rus.y<)s 
siems pavergtiesiems pnva- su Vaka.
lo būti grąžinta laisve ir su-j pasauliu pa#irinko nau.
darytos sąlygos laisvai pa
reikšti savo valią įsijungti 
Į viso laisvo demokratinio 
pasaulio bendruomenę.

Minėjimo Gairės
Birželio 14-15 dienų mi

nėjimų uždavinys yra ne tik 
paminėti tai, kaip musų 

’ tautos kamienas, brutaliau
siai naikinamas, per visą 
okupacijos laiką ryžtingai 
ginasi, bet ir apeliuoti į

ją tarptautinio bendradar
biavimo liniją. Po to, kai 
per Stalino laidotuves Ma- 

įlenkovas pareiškė af>ie tai, 
Į kad Rytai gali bendradar
biauti su Vakarais, sistema- 
tingai pradėjo rodytis Va
karų sostinėse iš Kremliaus 
balkonų paleidžiami “tai
kos karveliai.” Kovo 14 d. 
Malenkovas pareiškė, kad 
tarp Rytų ir Vakarų visos 
problemos gali būti išspren-. • . v • | ĮJ I vJ *J A A 1 i VJO 4^ C* A A kJ LA LA ICC Į 7 A A A

,aijV?J° Pas^u 1O, s^zinę, džiamos pa sitarimais. Ko-
Izort Izha rrrmmon hutu utoi. *kad kuo greičiau butų atei
ta visiems pavergtiesiems į 
pagalbą. Patiems laisvojo 
pasaulio lietuviams, įsisą
moninus musų tautą ištiku
sią tragediją, tai turi būti 
drauge paskatas dar grei
čiau susiburti ir dar uoliau

vo 17 d. Sovietai paskelbė, 
kad jie atidaro jau senai 
uždarytą susisiekimui Ber- 
lyno-Vakarų Vokietijos ka
nalą. Kovo 18 d. užsienio 
ministeris Molotovas pa
reiškė, kad britų piliečiai

pasiruošę paleisti apie 5,- 
800 sergančių komunistų 
karo belaisvių.

Vakariečių spaudos pa
vadintoji Malenkovo “tai
kos ofensyvą” iššaukė Va
karų pasaulyje didelio nu
sistebėjimo ir įvairiausių 
aiškinimų. Churchillas, Ede
nas ir kiti Vakarų politikai 
Sovietų “nuolaidas” pasiti
ko, kad ir atsargiai, tačiau 
su geromis viltimis. JAV 
prezidentas Eisenhovveris 
pareiškė, kad sovietinius 
taikos pasiūlymus reikia 
priimti- taip, kaip jie yra 
pateikiami, kol nebus įsiti
kinta dėl jų nuoširdumo.

žinote, kad ji buvo paprasta kai-1 _ hur n>-1 
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, žmonps kuria per amžius.. S| įntri- 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip guojantj pohtiskai-ekonorniską klau- 
tukstančiai ir milionai kitų moterų.. sima aiškina garsusis Vokietijos so- 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti., cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, ** v '
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke- 
‘ ‘ oda ‘

sky. Kaina .................................. 10c
NIHILISTAI

Tragedija trijuose aktuose. Veika
las perstatų nužudymą caro Alck- 

nardnoJa ios raštna naraav san(iro U. Labai puikus ir nesUB-tus Amerikoj? k££ TX uSi kiai scenoj veikalas. U
ius Amerikoje, icaaa ji čia lanKesi vUn reikalai.iamo^ -2x vn«t« 26cLaike pirmojo pašaidinio karo Tuol, viso ^^ujamos 28 ypatos.
se raštuose ji gražiai aprašo, gra- nnp,TC VDi
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu- KUJ1US rUrlLZlca I KA
sų gyvenimo būdą ir musų papro- KRISTAUS VIETININKAS? 
SS'SffijįS'nSi’ISSri -.S" P®rasė kun. M. Valadka. Knvp
X? “ kTpi&d, turiu S?““!.

lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau- t,n,nkas. Pual- Kaina • — t -X6
riai nužudė.. vokiečiai laike šito ka-• ,'1^111:0 nirvriTv ' 1 asiATiiao ro. Tai didelį knyga, 128 puslapių, KOKIUS DIEVUS ŽMONIS 
su garsiais raitais ir retais paveiks- i GARBINO SENOVĖJE? 
lais. Kama .į.:.,...,.............. 60c

Visokiuose kraštuose žmonės gar
bino įvairius dievas. Dievų garbini
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievui 
garbino musų bočiai? Kokias žiny
nas jie buvo įsteigę ? Kodėl žmones 

norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus, priėjo- krikščionybės gadynę? Visus 
’ ' ? Del ko be vffl-; tu

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikią dėl to, kad

RpnHi-yi nilėmiK Vakaru del ko & norisi? DeVko be vfl-,tuos klausimus galėsi aUak. oenaidl paėmus, Vdhdtų )Q žm silpsta? Ir delko vienas skaitęs šią knygą. Tai didel
______ ___ ___ j _ j__ • -r 971 nifalonizi knuzr*

. .. x . - laikomi Šiaurės KorėjojeĮsijungti į lietuviškųjų re!-. pa]eisti Kovo ,9 d 
i\alu gynimą. j Sovietai pasiūlė pasitari-

mus dėl orinio susisiekimo 
viršum Vokietijos ir netru 
kus šiuos pasitarimus su 
Elitais pradėjo, po kelių 
dienų kviesdami prie jų pri
sidėti ir kitus Vakarų di
džiuosius. Kovo 27 d. So

Musų tauta per amžius 
nepamirš 1941 metų birže
lio 14-15 dienų įvykių, kaip 
lygiai ir viso sovietinio re
žimo siautėjimo tiek pirmo
sios, tiek ir antrosios sovie
tinės okupacijos metu.

Šiandien, kai tie patys 
Sovietų valstybės vairuoto
jai bando vilioti Vakarų 
pasaulį savo taikingais pa 
reiškimais, kiekvieno lietu
vio šventa pareiga asmenis 1

Minėjimus reikia organi
zuoti bendrai visų Sovietų 
pavergtų tautų vardu. Juo
se dalyvauti kviestini visi 
anapus “geležinės uždan
gos” esančių tautų, pirmoj 
eilėj baltų, ypač rezistenci
jos žmwiės, vietinės spau
dos, radijo, religinių bend
ruomenių atstovai, politi
kai, visuomenininkai, kul
tūrininkai, profesinių są
jungų veikėjai. Programo
se pagrindinį dalyką turė
tų sudaryti paskaita apie 
Sovietų genocidinę sistemą, 
apie Sovietų vykdomą lie
tuvių tautos naikinimą ir 
ypač jos atsparumą.

politikai, kad ir rezervuo
tai, tačiau gana palankiai 
pasitiko šiuos Sovietų tak
tikos pasikeitimus bei pa
siūlymus dėl bendradarbia
vimo ir daugis jų pradėjo 
tikėti, kad sudaromos sąly-'j 
gos dėl jų išsiilgtos Korėjos 
taikos Įgyvendinimo ir net 
dar daugiau—dėi užbaigi
mo šaltojo karo. Ypačiai 
didelio pasitikėjimo Sovie
tu taikos ofensvvos nuošir- 
durnu pastebėta stikliniuo
se Jungtinių Tautų organi-

vietų vyriausybė sutiko įsi- zacijos rūmuose. Čia reikš

maistas duoda daugiau spėkų, kitas į mato, 271 puslapio knyga. .. 61.M
mažiau? Delko žmogui reikia euk- ____
raus. draskos ir kitų panašių daly- KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si- VA<TIlIT pii '
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jos 
kaina tik ........ ......... 16c

SIŪLO NUTRAUKTI
PARAMĄ ITALIJAI

VASTIJŲ PILIEČIU?
Išaiškinimas pilietybės statymų sa 

reikalingais klausimais ir atsaky
mais lietuvių ir anglų kalbose.
Kaina ............................................ 23ct

MES ATLIEKAM-...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
z

BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
<► BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
-e-PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Minėjimų susirinkimai ir 
veikiančių lietuvių organi
zacijų centrai savo vardu 
rezoliucijomis ir protestais 
skatinami kreiptis į atitin
kamas savo krašto įstaigas, 
politikus, spaudą, radijus, 
profesines sąjungas, prašy
dami daiyti žygių, kad 
Jungtinių Tautų Organiza
cija imtų galų gale prakti
koj vykdyti genocido kon
venciją ir sustabdytų Sovie
tų vykdomą tautų žudymą. 
Drauge reikalautina, kad 
Sovietai pasitrauktų iš oku
puotų Pabaltijo valstybių 
ir jų pavergtų kraštų. Bir
želio įvykius minint, dera 
taip pat įsisąmoninti, kad 
tik sujungtomis jėgomis ir 
būdami vieningi geriausiai 
ištversime šią nelaimę, to
dėl—tankintinos musų gre
tos ir, kur tat nėra dar pa
daryta, skubintinas baigi
mas persiorganizuoti į PLB 
Smulkią minėjimų progra 
mą sudaro minėjimų komi
tetai, šias mintis priderin
dami prie vietos sąlygų.

ELTA.

leisti 10 amerikiečių žurna
listų ir suteikė jiems Įvažia
vimo i Sovietų Rusiją vizas. 
Tą pačią dieną užsienio mi
nisteris Molotovas pažadė
jo tarpininkauti, kad iš 
Šiaurės Korėjos butų pa
leisti internuotieji Anglijos 
ir Prancūzijos civiliai as
menys. Kovo 28 d. Šiau
rės Korėjos vyriausybė pri
ėmė Jungtinių Tautų siuly 
mą, kad butų pasikeista 
sužeistais karo belaisviais. 
Kovo 30 d. komunistinė Ki
nija pasiūlė toliau tęsti su
stojusias Korėjos taikos de
rybas, užakcentuodama, 
kad nenorintieji grįžti į sa
vus kraštus butų perduoda
mi neutraliam kraštui, ku
ris butų atsakingas už toli
mesni jų laikymą. Kovo 31 
d. Sovietų Rusija sutiko ir 
nesipriešino, kad generali
niu Jungtiniu Tautų sekre
torium butų išrinktas vaka
riečių pasiulvtas Švedijos 
atstovas. Balandžio 4 d. 
Sovietų Rusijos vidaus rei

mingu dalyku palaikyta net 
ir Višinskio šypsena, kai jis 
pirmą kartą po Stalino mir 
ties nusišypsojo.

Budinga pastebėti tai, 
kad pasipylus Malenkovo 
“taikos ofensyvos” dova
noms, JAV biržose smar-’ 
kiai krito kai kurios akci 
jos, susijusios su ginklavi 
mo reikalais.

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaakazn Razhcfninkąs 

------------ 1 pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip
Fr p d p r i c k Crawford j*s i*'-’0 ir P*š*H"o savo bu-- - - -i t I ILK k laVLIOlO, draugus. Labai įdomi knyga.

Clevelando biznierius, ku- Kama.................................. 28e
ris buvo nusiųstas Italijon koDEL Aš NETIKIU 
ištirti jai teikiamą Ameri- Į DIEVĄ?
kos ekonominę paramą, Laisvamanis čia pasako, kodėl )M
pereitą savaitę sugrįžo
Amerikon ir patarė Senato L,m;viv KALBOS 
komisijai teikiamą Italijai rDAM4T|Ui 
paramą nutraukti, nes GRAMATIKA

. ... Pritaikyta AmeriKos lietuviiAmerikai nėra jokios nau- Daug kas iš lietuviško jaunimo
tinkamai išmokti savo tėvų kalt-C,dos iš to.

VAGYS SKERDŽIA 
GYVULIUS

Rimtieji vakariečių spau
dos šaltiniai Malenkovo 
“taikos ofensyvą” komen
tavo labai nepalankiai, pa
reikšdami, kad tai yra nau
ja sovietinė apgaulė, sie
kianti sumaišyti Vakarų pa
saulio kortas ir susilpninti 
jų bendrai organizuojamą 
gynimąsi. —“M. P.”

Nestojo Kariuomenėn—
Trys Metai Kalėjimo

Arizonoje prasidėjo gy
vulių vogimas. Nakties lai
ku vagys kirviais užkapoja 
gyvulį ganykloj, atkerta 
šlaunį ir nusiveža. Kitkas 
lieka ganykloj vanagams 
ir juodvarniams.

o senimas irgi dažnai nori pagilint 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji
mų. Šita gramatika yra tinkama vi
siems. kas nori gerai lietuvių kal
bų išmokti. Didele knyga, 144 pual.
Kaina tik —..........................
TAVO KELIAS l
SOCIALIZMĄ,

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

I^bai įdomi knygutė šituo svarbia 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .................................. 1®C

Iš tremties atvykęs į Chi
cagą lietuvis, Antanas 
Rumšą, 22 metų amžiaus,

. . . . x .. ^'Įgyvenąs 4536 Šo. Sacra-
kalu ministei įja pranese, menĮ0 Ave , bandė išsiaiš
kad suimtieji prieš kurį lai
ka Sovietų gydytojai palei
džiami. nes jie buvę netei- 
ingai apkaitinti; kartu 

pranešta, kad neteisingai 
juos apkaltinusieji Sovietų 
"areigunai yra suimti. Ba
landžio 8 d. po trumpai ir 
lengvai trukusių derybų ko
munistai pranešė sutinką 
paleisti per 600 sergančių 
sąjungininkų karo belais
vių, tuo tarpu kai sąjungi-

kinti, kad jam nebus reika
linga tarnauti Amerikos 
kariuomenėje. Buvo susi
dariusi byla ir jam čia pa
dėjo kai kurie advokatai. 
Dabar prisiekusių teismas 
pripažino jį kaltu vengiant 
karine, prievolės ir nuU-nė 
trejiems iih tams kalėjimo.

Pakalbinkim diuugus ir 
pažįstamus užsisakyti ‘Ke
leivį”. Kaina metams $4.

KORĖJOS DERYBŲ VADAI

dtt vi ra' viditaiij' paliautai deiyi> hntcjij lš 
dešines pu»e> iuui i »«..«. .1.. tVihiam Harrison. v iš
kairė-.—komunistu gen D

t
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Gedulo Dienos
Jau dvylikti metai, kaip jie gyveno Lietuvoj ir no- 

minime liūdnąsias birželio rėjo likti savo žemėje, gi 
dienas, kai bolševikai pertoji žemė buvo reikalinga) 
kelias naktis (14-16 birže-'bolševikiškam grobikui, 
lio) suėmė apie 40,000 lie-j Birželio Įvykiai Lietuvo- 
tuvių ir išvežė i žiauriausią’je ir visam Pabaity visai 
vergiją Sibiran, kur jie J nenuskambėjo užsienio 
nyksta nuo bado, šalčio, ligų spaudoje. Laisvasis pasau- 
ir nepakeliamo darbo kon-'lis tuomet buvo užimtas ka- 
centracijos stovyklose. ru su Hitleriu, ir niekam 

. neskaudėjo širdis, kad ko-
Laikas bėga, bet toji žaiz-, į;jam taj Baltijos juros pa- 

da, padaryta lietuvių tautai kraštv žiauriausiu budu via 
prieš 12 metų. negyja? naiwįarai tūkstančiai žmo- 
Kiekvienas birželis tuks-įnju, kurie niekuo ir niekam 
tančiams šeimų yra
sis birželis, nes tūkstančiai

~ .mų,
liūdna-, nenusjp.ajt0_

šeimų neteko savo tėvų, 
žmonų, vyrų, vaikų, sūnų.i

tiri Vnnn tiocinnrinioi

Ir dabar, po 12 metų, kai 
Vakarų valstybės pagaliau 
pamatė, koks pavojus gre
sia iš bolševizmo, nei iš
tremtųjų žmonių, nei pačių 
pavergtųjų tautų likimas 
laisvam pasauliui visai ne
rupi. Tiesa, iškilmingai 
priimta genocido konvenci
ja, paskelbta žmogaus tei
sių deklaracija, bet prakti
koje tie iškilmingi popieriai 
nieko nereiškia, nors jie ir 
skelbiami kaip demokratijų 
dideli laimėjimai. Tos dek
laracijos ir konvencijos nė 
viena diena nesutrumpina 
ištremtųjų vergijos ir nė 
trupučiu nepalengvina liki
mo tų, kurie lėtai miršta 
koncentracijos stovyklose.

Musų, kurie esame lais
vame pasauly, pareiga 
kiekviena proga skelbti 
apie bolševizmo baisumus,! 
gyvais pavyzdžiais ir skai
čiais parodyti, kaip musų 
tauta yra naikinama ir 
šaukti Į kurčias “didžiųjų” 
susis, kurie nepaiso “mažų
jų” interesų. Taip pat ne
turime užmiršti, kad ir 
šiandien savo tarpe turime 
daug parsidavėlių, kurie Į 
musų tautos okupaciją ir 
naikinimą žiuri kaip i “so
cialistinio rojaus Įgyvendi
nimą Lietuvoje.” Juos irgi 
turime kiekviena proga de
maskuoti ir stumti iš savo 
tarpo.

Gi tie, kurių tiesioginiai 
tuometinis masinis trėmi
mas ir nepalietė, niekad ne
užmirš tų naktų, kada susi
dėję ryšulėlin geresnius rū
bus, truputi duonos ir val
gio, Įtempę ausis visą naktį 
klausėsi, ar neburzgia kur 
sunkvežimis, ar neatvažiuo
ja enkavedistai išsivežti.
Visi lietuviai tada pergyve
no didžiausios baimės ir 
liūdesio dienas. Birželis 
buvo karštas, kaip niekad.
Saulė negailestingai kepi
no, o stotyje, gyvuliniuose 
vagonuose sugrusti, tūks
tančiai žmonių, nukamuoti 
alkio, troškulio ir baimės, 
tiesė pro užkaltus langus 
rankas ir šaukė vandens.
.Tie, kurie dar buvo nesuim
ti- stovėio stotvse beiėeriai.—r - —----- «r-  - - z
nuleidę rankas, negalėdami 
praeiti pro enkavedistų sar
gybas. Jie žiurėjo ir laukė, 
kada ir jiem ateis eilė.
Kiekvienas žinojo, kad 
anksčiau ar vėliau ir jie bus 
sugrusti Į vagonus ir veža
mi Rusijon, nes buvo aišku, 
kad bolševikai pasimojo iš
naikinti visą tautą. Nors 
jie skelbė, kad naikina 
“liaudies priešus,” bet kai 
suiminėjami seneliai, mote
rys, naujagimiai kūdikiai, 
darbininkai ir profesoriai 
vienu kartu, tai visiems aiš
ku, kad naikinimas yra ne 
politinis, o tautinis. Visi 
išvežtieji pirmoj eilėj buvo tą. ko mes nepakenčiam, 
liaudies priešai todėl, kad —Spinoza.

Pvktis vra troškimas ižeisti

NE VISOMS TOKIA GARBĖ

Šiomis dienomis Washingtone buvo moterų klubą suva
žiavimas, kuriame dalyvavo 4.000 delegačių. .Prezidentie
nė Eisenhowerienė pasikvietė suvažiavimo pirmininkę 
Mrs. Ahlgren (kairėj) pas save j svečius Baltuose Ro
muose. Čia matosi abidvi. Bet eilinės delegatės pakvie
timo negavo, todėl suvažiavime buvo jaučiamas pusėtinas 
moterų įtūžimas.

gEtHTts. gn. sftgro’j
I a\'KO SUŽEISTUOSIUS

Ponia Eleanora Rooseveltienė lanko sužeistuosius Ameri
kos kareivius armijos ligoninėj Tokijo mieste.

VARGINGAI TĖVYNEI
Vargingos Tėvynės vargingi vaikai,
Plačiai išsiskleidę po svetimą minią!
Sudėsim mes dainą.—prabils mus vargai, 
Nušvis mus dangus, apsiniaukęs pilkai.
Lengviau atsidusim, Tėvynę priminę.
Sudėsim mes giesmę iš savo skriaudos,
Iš teisių, po budelio kojų pamintų,
Iš sielvarto gimusios skausmo maldos,—
Ir kenčiančios širdys tą giesmę giedos,
Kad gimtąją žemę atmintų.
Ne džiaugsmo garsais ta giesmė nuskambės, 
Ne skundais marinančio nusiminimo,—
Gaivinančios viltys joje suspindės!
Ištryškus iš sielų giliausios versmės 
Ji skelbs naują rytą ir prisikėlimą.
Vargingos Tėvynės vargingi vaikai,
Nekeikime savo skausmingo likimo!
Mus kruvinos skriaudos ir dygus vargai 
Ir liūdinčiais kryžiais pasvirę kapai—
Tai sėkla šviesaus Lietuvos atgimimo.

PUTINAS.

KAIP DAŽYTI 
KILIMUS (KARPETUS)

met dažai susigers i vieną 
vietą. Geriau iš pradžių 
pašlakstyti, o paskui trinti. 

Jeigu jūsų vilnonis arba Taip su šepečiu ištrinkit vi- 
medvilnės kilimas (karpe- są kilimą, Įsipilant karštų
tas) nusidėvėjo, ji namuo
se galima gražiai ir pigiai 
atnaujinti nudažant, žino
ma, jeigu kilimas yra raš
tuotas, tuomet jo dažyti ne
galima, bet jeigu jis vienos 
spalvos, ir toji spalva nu
bluko arba vietomis nusi
nešiojo iki baltumo, tai tuo 
met dažyti namuose visai 
patartina.

Daleiskim, karpetas yra 
dydžio 9x12. Nupirkit 6 
pakelius (po 15 centų) ge-! 
rų dažų, kurie tinka vilnai 
ir medvilnei, žiūrint koks 
kilimas. Karštam vandeny 
dažus ištirpinkit ir supilkit 
i didelį bliudą, kuriame yra 
apie 2y2 galionų karšto 
vandens. Gerai išmaišykit 
ir pastatykit ant ugnies. 
Dažai visą laiką turi būti 
karšti.

Jeigu karpetas storas, tai 
dažai pro jį neprasisunks ir 
nesugadins glindų. Tačiau 
dėl atsargumo po karpetu 
galima patiesti popierių, gi 
pakraščius apdėti laikraš
čiais, kad dažai neužtikštų 
ant grindų. Dabar pradė- 
kit dažymą.

Paimkit patogų, neperdi- 
džiausią indą, Įpilkit Į ji dvi

dažų vis po kelias kvortas 
ir likusius dažus laikant ant 
ugnies, kad neatauštų. Per 
naktį leiskit kilimui išdžiu 
ti. o ryto metą vėl nudažy
sit su karštais dažais. Po 
antro nudažymo kilimas iš
džius lygiai ir atrodys kaip’ 
naujas. Tokiu budu ge
riausia dažyti kilimus, ku
rie yra naudojami iš abiejų 
rusių (riversible).

Vyrai Nemėgsta
Ružauų Miegamąją
Vienas žinomas Ameri

kos dekoratorius nesenai 
pareiškė, kad moterys, 
Įrengdamos miegamuosius 
kambarius, turėtų daugiau 
kreipti dėmesį Į spalvas ir 
stilių. Anot jo, moterys 
mėgsta miegamąjį išpuošti 
ružava spalva ir perkrauti 
visokiom poduškaitėm, 
mezginiais ir kitais moteriš
kais menkniekiais, kurie 
vyrui veikia į nervus. To
kiam miegamajam vyrai 
jaučiasi juokingai ir ne
mėgsta jame būti. Jis pa
taria miegamajam kamba
riui parinkti šaltesnes spal- 

paprastus baldus,kvortas karstų dažų, pamir-i n^ant kėduči p0.
kykit . juos šepetį su ilgu du^aičių ir nukanlsių mez- 

Jo patarimus reikiakotu (brushbroom) ir pa- 
šlakstykit su juo karpeto 
tam tikrą plotą, maždaug 
vieną ketvirtainę pėdą. Ge
rai pašlaksčius, ištrinkit su 
šepečiu. Negalima pamir
kytą šepetį iš karto padėti 
ant kilimo ir trinti, nes tuo-

gimų.
laikyti teoriškais, nes pats 
dekoratorius yra nevedęs ir 
nežinia, kaip jis jaustųsi ru- 
žavam miegamajame

Remkit biznierių*, kone 
skelbiasi "Keleivyje."

ŠEIMiMNKĖM Jl'OZAS GRUŠAS

Šviežios Bulvės su Česnaku

Nr. 23, Birželiu 10, 1953t*
Tikra Komedija

Paimti: -------------------- -
1 skiltelę česnako , p*duoda»* novelė “Tikra Ko- parašytas—tikrai ameriko-
2 šaukštus aliejaus (salad or nedij*’ yrą paimta ii Jm»ro Grui> U , ‘

knygos “Rlbučiavimas, kurią nešt--
oil) ; i.ju tš'eido Oubijos leidykla (Imiioimii y M Hm Mt-2 šaukštus margarino ar svies- t niu-. Avė.. Bruožu. N. l.,. ’.ujil . Udl “a^ldU zatld dt‘ 

knyga buvo parašyta »r nurista ne- siųsti. Paskaityk, gaSpH; 
■r.klausimoje Lietuvoje ir vadinosi. , ..••rvoBki Kauaa.- J. Grušas yra vie- dol', Čia,—ir JIS pifStU UU-

SĖS? "><le laižko vietų.
pasizyntt žmouiu ‘‘Tuos penkis šimtus litų 

siunčiu tiktai pradžiai, juos 
gali išleisti smulkiems rei
kalėliams. Greitai atsiųsiu 
daug daugiau—galėsi nusi
pirkti gerą ūki. ar namą

to
Truputį svogūnu laišku
Karavėjaus grūdelių (varatvay

seeds) *r paduotoji.
" 7 t pažinimu, pu jautimu į jy psiebolo-

Išvirti bulves nenuluptas,gyvenimo v*u«u-
po to nulupti ir supiausyti 1 ------
gražiais kubikais. ‘ Labai’ Kazys buvo iš kažkur at- 
smulkiai sukapoti skiltelę'klydęs bernas. Jis tarnavo 
česnako ir pakepti ant svie-jtl,ar trečią savaitę, to
sto arba aliejaus, kol partulčiau jau suspėjo visiems Įsi- mieste, kad nereikėtų varg- 
duos. Užpilti ant bul. i ų, j teikti ir prisimeilinti. , ti visą amželi

Šeimininkas padėjo laiš
ką ir žiurėjo j Kazį nuste
bęs ir truputi išsigandęs,

apibarstyti supiausvtais svo-l Kazio pasisekimo paslap- 
gunų laiškais, petreiėmjtis buvo ta, kad jis sugebė- 
druska, pipirais, karavėjaus
grūdeliais, bulves gerai iš
maišyti ir po to sudėti i tau
kuotą skauradą. Pakaitin
ti ant ugnies kol dugnas pa
ruduos, po to Įkišti skaura
dą i “broileri” ir pakepti

davo pataikyti Į kiekvieno 
žmogaus kvailąją pusę. Įkaip nuovados viršininkas

Sekmadienį jis parėjo iš 
miesto.

—Kur gaspadorius? 
Šeimininko nesą. Bet kas 

tam Kaziui pasidarė? Jis

žiuri į savo bute rastą 
priešvalstybinių atsišauki
mų pundą.

Ūkininkas kraipė galvą, 
vis dar nežinodamas, ką sa
kyti.

—Hm,—pagaliau sumur
mėjo,—sakyk tu man. . . . 
Tur būt, labai turtingas?

—Kas, ar pusbrolis?
—Nagi.
—Ooo ! Jis turtingas,— 

putė Kazys,—ir giminių 
daugiau neturi, tik mane 
vieną. Jis ten Amerikoje 
vedė labai turtingą bevai
kę našlę. Ir dabar neturi 
vaikų. 0 ta našlė turėjo 
daug namų, kažkokius fab
rikus. Žodžiu, pinigų skai
čiaus nežino. . .

Šeimininkas tylėjo. Lau
ke šniokštė vėjas. Vakaras 
buvo melsvai pilkas ir pil
nas liūdnumo.

Vis dėlto yra gyvenime 
laimė, galvojo ūkininkas, 
nors turtingų našlių pavida
lu. O tu, žmogau, plūkies,

bulves is viršaus. Kai vir- vaikšto po pirkią, skaito 
šus paruduos, išversti bul- laišką, čiupinėja piniginę, 
ves i karštą lėkštę ir duoti
stalan. Tokios bulvės labai 
tinka su aviena mėsa arba 
kiaulienos kepsniais.

Bulvių Salotės su Varške
Reikia paimti:

8-9 bulves 
% puodelio varškės 
3 kietai virtus kiaušinius 
l/2 puodelio smulkiai sukapoto

žalio pipiro
Gerą žiupsnį sukapotų svogūnų 

laiškų
1 puodelį sukapotų salierų kotų 
Žiupsnelį druskos 
Žiupsneli pipirų

puodelio “salad dresssing’’

Bulves nuplauti, išvirti suj 
žieve, nusausinti, ataušinti, 
nulupti ir tada supiausyti 
ketvirtainiais gabaliukais, 
iš bulvių turi pasidaryti 5-6 
puodeliai bulvių gabaliukų. 
Visus aukščiau išvardintus 
dalykus, išskyrus varškę ir 
kiaušinius, užpilti ant bul
vių, gerai išmaišyti ir po to 
uždėti “salad dressing” 
(galima jį pasigaminti na
muose pagal skonį arba nu
sipirkti “cooked dressing”) 
ir majonezo. Gerai išmai
šyti, po to uždėti varškės, 
pamaišyti šakute ir duoti 
stalan, papuošus su petre- 
lėm ir kietai virto kiaušinio 
riekėm.

ŠIRDIES OPERACIJA 
ANT LEDO

Išrastas naujas būdas sudė
tingoms širdies operacijoms. 
Ledo pagalba užsaldo ligonį 
iki tokio laipsnio, kad jis tik 
butu truputį gyvas. Tuomet 
širdies plakimas pasidaro la
bai lėtas ir silpnas, ir tada 
daroma operacija, čia paro
dyta Mrs. Harriett Nuli. 34 
metą amžiaus moteris, kuriai 
tokia operacija buvo padary
ta Michael Reese Hospitaly- 
je, Chicagoj.

Naste! — sako samdi
ninkei ir juokiasi net liežu
vį prikandęs.

—Tu nieko nežinai, Nas
te, dėl to, kad tu . . durna.

Mergina supyksta. Juk 
tai nei šis nei tas! Kazys, 
tur būt, girtas.

—Aš turiu daug pinigų, 
štai kas!

Žiūrėkit, jis kalba apie 
pinigus, nuskurėlis. Na, na! 
Bet vis dėlto jis apsisuka 
ant vienos kojos, juokias ir 
nesiskubina toliau paaiškin 
ii. Tikrai, atrodo, kad jis 
turi.

—Na gi, o iš kur jų ga
vai?

Nastė jau beveik tiki. Jos 
žvilgsnis pasidaro meilus.

Kazys nieko nesako. Jis 
išsiima keletą šimtinių ii 
skaito jas tarp pirštų, it 
melsvą šilką. Merginos akys 
išsiplečia, kaip išsigandu
sios katės. Jis vėl įsideda 
šimtines ir taip smarkiai su
vožia piniginę, kad ši net 
pliaukšteli.

—Iš Amerikos, varna tu
—Ė!—tik ištaria Nastė, 

dėl to, kad ji buvo nustoju
si kvėpuoti ir išsižiojusi.

Kazvs vaikšto po pirkią 
ir švilpiniuoja.

—Tai tik pradžia,—stai
ga jis sako Nastei,—ooo! 
Ne tiek dar man atsiųs! Tik 

Įžiūrėk, niekam nė šnipšt! 
Tylėk kaip radijas . . .

Koks jis štukorius! Jis 
žmo, kad Nastei liežuvį vi
sada truputį niežti. Po va- 
andos visas kaimas bus 
girdėjęs apie jo turtą.

-.1..1.2 ,.2_— X—12 V „U Ipi ūmo viSą ariizeų . . . Ltn : 
O Kazys ramiai paėmė laiš
ką ir įsidėjo į piniginę. Bet 
dėdamas jis taip praskleidė 
piniginę, kad šeimininkas 
aiškiai pamatė keletą mels
vų šimtinių, Įspūdingai gu
linčių, kaip pas karvių pirk
lį.

Reikia gi žmonėms apie 
ką nors kalbėti. Karas, va
gystė, pinigai iš Amerikos 
—tai visvien. Kad tik nau
jas įvykis!

—Penki šimtai litų, ooo!
—Tai tik pradžia, tik 

pradžia! Dar jus pamaty
site, ėė!

—Ne, ne, negali būti!
—Tai, mat, degloji, dar 

netikės! Aš pati mačiau.
—Duok Dieve, duok Die

ve, bet bernas tai nė biesui 
nevertas.

Vakare parėjo šeiminin
kas. Su pagarba pažiurėjo 

Kazį ir atsisėdo prie stalo, 
š visko, net iš jo sudėjimo 

matyti, kad jis jau žino Ka
zį gavus daug pinigų.

—Tai, Kazimierai, girdė
jau bagotas pasidarei.

—Tai!—trumpai numojo 
Kazys ranka.

—Laimė, laimė,—kraipė 
^alvą šeimininkas.

Kazys tylėjo.
—Tai iš Amerikos ga

vai?
Šeimininkas laukė Kazio 

daugiau paaiškinant.
—Nenoriu girtis,—rauky 

damos pradėjo bernas — 
Nastė pamatė kilnojant pi
nigus,—jis pabrėžė žodį pi
nigus,—matyt, ir išplepėjo. 
Bet kai tamstai, gaspador 
tai galiu ir pasisakyti. Pus
brolis iš Amerikos atsiuntė 
penkis šimtus litų. Va, laiš
kas.

Jis išsiėmė truputį gelsvą 
popierių ir išlankstė. Laiš
kas taip gražiai ir smulkiai

Praslinko dvi savaitės.
Kazys parėjo iš miesto, 

nieko nestebino, nesišvais- 
ė, atsisėdo valgyt, lyg nie
kur nieko.

Baigiant valgyti, įėjo šei
mininkas. Kazys dar su
kramtė mėsos gabalą, pa
žiurėjo į šeimininką, nusi
šluostė lupas ir tarė:

—Atsiuntė.
Jis taip trumpai ir drau

giškai pasakė, tarsi visą lai
ką butų apie tai kalbėjęsi 
ir abu tą patj butų mąstę.

Šeimininkas jautė, kad ir 
suma turėtų būti didelė. 
Jam net nedrąsu pasidarė.

—Tur būt, daug?
Tai buvo daugiau patvir

tinimas, negu paklausimas.
—Va, laiškas.
Ūkininkas paėmė laišką 

su tokia pagarba, tarsi laiš
kas butų ne popieriaus, bet 
plonučio stiklo ir parašytas 
ne berno pusbrolio, bet di
rektoriaus arba klebono. 

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
BRAZILIJA

Nupinto Londono 
Dekoracijas

Iš Londono pranešama, 
kad Brazilija nupirkusi di
džiumą karalienės karūna
cijos dekoracijų savo Mardi 
Gras iškilmėms ateinančiais 
metais. “Mardi Gras” var
du yra vadinami Užgavėnių 
baliai, kurie yra labai ma
doje lotynų kraštuose.

FORMOZA

AUSTRIJA

Sovietai Vilioja 
Darbininkus

Sovietų Rusija kviečia 
Austrijos darbininkus va
žiuoti pažiūrėt “darbininkų 
tėvynės.” Dirbtuvių pirmi-1 
ninkai Austrijoj yra beveik J 
visi socialdemokratai, griež
tai nusistatę prieš komunis
tų diktatūrą. Tokių pirmi
ninkų Austrijoj yra 47,000 
ii- kiekvienas jų gauna laiš
kų, raginančių išsiimti rusų 
konsulatuose vizas ir va

BRITŲ IMPERIJOS VADAI SVEIKINA ELZBIETĄ II

Po karūnacijos, Westminsterio salėj buvo pagaminta karalienei Elzbietai ir imperijos vadams užkandžių. Iš kairės 
i dešinę prie stalo stovi: Australijos darbo ministeris Holt; karalienė Elzbieta; ChurthiKas; Kanados premjero žmo
na Mrs. Laurent, ir Australijos premjeras Robert Menzies.

VOKIETIJA |SP£JA
AMERIKĄ

Karo Lėktuvai Čiankaiiekui žiuoti Sovietų rojuje “pasi- 
Pranešama, kad Kinijos svečiuoti.” Kol kas vos tik

nacionalistų vadas Čiankai 
s šėkas laukia iš Amerikos 
sprausminių karo lėktuvų. 
Jie turėjo būt pristatyti 
jam Formozoje pereitą sa
vaitę, bet dėl audringų orų 
pavėluoti. Lėktuvams per
duoti ceremonijose daly
vauti yra nuskridęs Formo- 
zon Amerikos admirolas 
Radford. Visa tai parodo, 
kad Amerika neketina pa
likti Formozą Kinijos ko
munistams.

keli yra nutarę važiuot.

ITALIJA

Tuščias Istorijos Laikotarpis

Italijos mokyklų vadovė
liuose, kuriuose aiškinama 
savo krašto istorija, yra vi
siškai tuščias 25 metų lai
kotarpis, nes švietimo mi
nisterija iki šiol dar nega
lėjo apsispręsti, kaip Įver
tinti fašistų viešpatavimo 
erą.

M ui enk (j cas—Baltijos Pavergimo Autorius

Vokiečių spauda pažymi, Į vietų klausimo specialistai 
kad niekas taip neapkenčia ir net toks prancūzų socia-

KANADA

Katinas Parėjo 130 Mylių

Kaip toli reikia išvežti 
katiną, kad negalėtų parei 
ti namo? Sunku pasakyti. 
Kanadoj tūlas Julės Fla-1 
man davė katiną savo žen
tui McDonaldui, kuris išve
žė jį už 130 mylių. Po ke
lių savaičių tas katinas vėl 
sėdėjo nrie Flamano duru.

JUGOSLAVIJA

Nusiuntė Turki jon 10 Namų

Norėdama parodyt savo 
gerą valią Turkijai, Jugo
slavija nusiuntė 10 pre- 
fabrikuotų namų turkams, 
kurie neteko savo pastogių 
per paskutinį žemės drebė
jimą. Kiek anksčiau Jugo
slavija nusiuntė 30 tokių 
namų Olandijai, kai ji nu 
kentėjo nuo potvynių.

IZRAELIS

Krizė dėl Raudonos 
Vėliavos

Žydų tėvynėj buvo įvy
kusi valdžios krizė. Ketu
ri dešinieji ministeriai re
zignavo iš kabineto, kam 
leidžiama mokykloms lai
kyt iškeltas raudonas socia
lizmo vėliavas. Bet vėliau 
jie sugrįžo, nes valdžia su
tiko įnešti parlamentan tam 
tikrą bilių vėliavos klausi
mui padengti.

Vakarų pasaulio, kaip Ma- 
lenkovas. Jis, kaip Stalino 
sekretorius, nuo 1947 metų 
praktiškai valdė 'visą komu
nistų partiją. Buvusį vi
daus reikalų ministerį Kru- 
glovą ii- saugumo ministerį 
Merkurovą Malenkovas pa
siėmė savo asmens apsau
gai. Likvidavimo specialis
tai su Ivanu Serovu toliau 
valdo specialius dalinius ir

listų organas "Populaire” 
kviečia visus laisvę mylin
čius budėti dar daugiau ne
gu iki šiol.

ELTA.

AUKOS LIETUVOS LAIS
VINIMO REIKALAMS

operacines grupes, kurios

MEKSIKA
Susektas Komunistų * 

Sąmokslas

“Excelsior,” didžiausias 
Meksikos laikraštis, paskel
bė žinią, kad Meksikos po
licija susekusi smulkiai ap
dirbtą Rusijos planą nuver
sti esamas valdžias Pietų 
Amerikos respublikose ii’ 
pastatyti tenai komunistų 
režimus, tokius kaip Lenki
joj, Čekoslovakijoj ir kitur. 
Meksikos sostinėj rusų am
basada kontroliuojanti 32 
slaptus komunistų lizdus, 
kurie veikia po visą Pietų 
Ameriką.

NEPAL

Nugalėjo Everestą

Anglų ekspedicija, kuri 
kopdama į Everesto kalną 
buvo kurį laiką nutilus, vė 
liau pranešė, kad jai pavy
ko pasiekti Everesto viršų 
nę ir pastatyti tenai Didžio
sios Britanijos vėliavą.

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musų skaitytojai, atsinaujin

dami laikraštį, prisiuntė Mai
kiui su Tėvu dovanų.

Mrs. Ketvirtis iš Miami. Fla.. 
prisiuntė $5.

A. Butkeraitis iš Philadel
phia, Pa., prisiuntė $3.

Po $2 prisiuntė P. Vencunas 
iš Alberta, Canada. ir Frank 
Mituza iš Hartford, Conn.

Po $1 prisiuntė: J. Rudžius. 
Detroit, Mich.; A. Stankevi
čius, Waterbury. Conn.; Mrs. 
A. Pakutinskis, Detroit, Mich.; 
E. Lizdenis, San Francisco, 
Calif.; C. Aimont, So. Ozone 
Park, N. Y.; Joe Admaitis, 
Quebec, Canada; F. Spūdis, 
Woodhaven, N. Y.; V. Stosius, 
Detroit, Mich.; A. Gaigalienė. 
Detroit, Mich.; M. Matonis. Ha- 
verhill, Mass.; P. Lingis. Rock 
Creek, Ohio; W. A. Paulus, 
Allston, Mass.; A. Paškevičius, 
Norwood, Mass.; J. Rimavičius, 
Brooklyn, N. Y., ir A. Usevage, 
Bridgeport, Conn.

Po^SO centų prisiuntė: B. Sa- 
kinskas, Ville Emard. Canada: 
Mrs. K. Končius, Chicago, III.; 
Jonas Macas, Chicago. III.; 
Mrs. M. Namejunas. Kenosha. 
Wis.; P. Grigas, Chelsea, 
Mass.; J. Šileika, Chicago, Ilk; 
John Ripalis, Hari, Mich.; V. 
Waleyka, Sioux City, Iowa; F 
Vidugiris, Cleveland, Ohio; 
Ona Bložienė, Brooklyn, N. Y., 

Londono žiniomis, perei-br p Ambrose, Dorchester,

HAMBURGAS

Atvyko Pašautas Irano 
Ministeris

Hamburgan atskrido gy 
dytis Irano užsienio reika
lų ministeris Hossein Fate- 
mi, kuris tūlas laikas atgal 
buvo peršautas Teherane, 
kai atentatininkai kėsinosi 
jį nužudyti.

EUROPA 

Sniegas ir

'* pr r. An
tą savaitę per Vakarų Euro-lMass.
pą perėjo šalta oro banga,! Visiems, parėmusiems laik- 
palikdama daug sniego ir raštį, širdingai dėkojame. 
je(j0 Laikraščio Administracija.

priklauso tiesioginiai Krem
liui ir turi įsakymą tuoj pat 
užgniaužti kiekvieną keno 
nors mėginimą pasiglemžti 
valdžią. Ivanas Serovas 
iandien vadovauja asmeni

nei Malenkovo apsaugai. 
Vokiečiu sDaudoi taiDC ~X------—W  »“

pat atsakoma į klausimą, 
kas praktiškai suprojektavo 
Pabaltijo užgrobimą. Tai 
padaręs ne Molotovas, ku
ris pasirašė su Ribbentropu 
žinomąjį paktą, bet Malen
kovas, anuometinis Stalino 
sekretorius. Faktiškai to 
paties Malenkovo įsakymu 
buvo pradėtas ir Korėjos 
karas.

Malenkovo dešinioji ran
ka, vykdant Pabaltijo vals
tybių “valymus” ir trėmi
mus, buvo Ivanas Serovas. 
Tai buvo, bolševikų kalba 
sakant, “taikus Pabaltijo 
kiaštų užėmimas” ir užtik
rinimas juose sovietinio 
saugumo “visomis galimo
mis priemonėmis.” Toliau 
iš vokiečių spaudos aprašy
mų aiškėja, kad Lietuvoje 
ir kitur provokacinius sabo
tažo aktus, pagal iš anksto 
sudarytą planą, kad bolše
vikai turėtų bent šiokį tokį 
pagrindą juos apkaltinti, 
prieš Sovietų įgulas įvykdė 
patys Pabaltijo kraštų ko
munistų partijų nariai. Se
rovas 1940 metais savo vy 
liausią būstinę buvo įstei 
gęs Rygoje. Patsai Malen
kovas buvo atskridęs į Ry- 
<rą davinėti reikalingų in
strukcijų ir paspartinti suė 
mimus bei išvežimus.

Budinga, jog daug užsie
nio spaudos organų pripa
žįsta, kad Sovietams pradė
jus rodyti tariamų nuolai
dų ir noro švelniau šnekė
tis, padėtis darosi dar pavo
jingesnė negu dėl atvirų 
Sovietų grąsinimų, nes tuo 
budu Sovietai savo propa
gandiniais pasiūlymais no
ri užmigdyti laisvojo pašau 
lio budrumą. Tai jiems pa
tiems reikalinga, kad per tą 
laiką galėtų konsoliduotis 
viduje ir sustiprėti. Pasi
keitė tik Sovietų taktika, 
bet ne tikslai. Todėl So-

Vakarų Vokietijos kanc
leris Adenauer savo vy
riausybės vardu įspėjo Ame
rikos prezidentą Eisenhow- 
erj, kad bet koks paskelbi
mas apie derybas su Sovie
tų Rusija labai pakenktų, o 
gal ir visai sugriautų pros
pektus sukurti Europos ar
mijai. Bet Anglija šitokių 
derybų su Sovietų Rusija 
nori.

FARMA PARDAVIMUI
12 akrų dirbamos žemės, 3 

akrai miško, 5 kambarių na
mas, 2 bamės, miesto vanduo, 
naujas traktorius, lentpiuvė ir 
kiti įrankiai. Kreiptis: (24)

A. Turskis,
143 Curve Street, 
Bridgewater, Mass.

Po $6: S. Beinorius, J. čin-jV. Vasaris. K. Venslauskas, I. 
čys, A. Genutis, E. Jazukevi- Vilėniškis, A. Miškinis, O. Ka- 
čius, I. Mažeikis, A. Mažonus, šėtaitė, E. Vitkauskaitė, V. Ya- 
J. Orintas, E. ir B. Kamockiai. jkavonis, A. Vasaris, Dr. Pha 
J. Sisas, A. Jazukevičius, M. ir nuef, G. A. Nose.

Lietuvos nepriklausomy
bės paskelbimo 35 metų su
kakties proga ALT numa
tytoji Brocktono lietuvių 
kolonijai sukelti Lietuvos 
laisvinimo reikalams $1,500 
kvota jau surinkta ir pasių 
sta ALT.

Brocktono Lietuvių Ta
rybai besirūpinant kvotos 
sukėlimu, jai į. talką atėjo 
ir Lietuvos laisvinimo gilų 
atjautimą parodė vietos pa
triotinės organizacijos, biz
nieriai, profesionalai ir pa
prasto darbo žmonės, kurių 
tarpe pažymėtini tremti
niai, skyrę šiam reikalui 
dienos uždarbį.

K. Jurgeliunai, J. ir A. Strums- 
kiai.

Po $5: E. Adamkevičius, A. 
Aukštuolis, H. Bajelis, A. Da
rulis, J. Baškauskas, M. Ber- 
tulaitis, R. ir E. Bielkevičiai, 
P. čepauskas, O. česnienė, P. 
Duoba, A. Eikinas, M. Gedgau
das, S. Gedutis, A. Gervickas. 
V. Grybauskas, P. ir K. Keb
linskai, kun. A. Klimas. A. La- 
buckaitė, E. Lileikaitė, Mayor 
G. Lucey, A. M., J. Monkus, 
J. Petkunas, K. Plony s, A. Ra

Kiti aukojo mažesnėmis 
sumomis. Jų aukos yra 
reikšmingos vajaus sėkmin
gam užbaigimui, bet dėl 
vietos stokos visų smulkes 
nių aukotojų neturime ga
limybės paskelbti.

Iš anksto atsiprašome vi
sus tuos, kurių pavardės ne
taisyklingai užrašytos

Visiems aukotojams, au-

VAJAUS LAIKU DOVANOS 
Užsirašyk tuojau mėnesinį

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

manauskas, B. Rožėnas, S. Rud- M rinkėjams ir talkinin- 
nickas, A. Sakadauskas, R. Sa- kams reiškiame nuošir- 
mauskas, J. Samsonas, P. Stan-|džiausią padėką. Jautrus 

atsiliepimas į vajų ir Lietu
vos laisvinimo parėmimas 
piniginėmis aukomis rodo 
musų tikrąjį patriotizmą. 
Garbė Brocktono lietu
viams, kurie jau trečius me
tus sukėlė Lietuvos laisvini 
mo reikalams paskirtą kvo
tą. Kankinama ir žudoma 

Gormanas, L. Kumpa. Dr. i J lietuvių tauta to neužmirš. 
Bosen, Dr. J. Kvaraceus, J. irjBrocktono Lietuvių Taryba.
M. Tubiai. j _______________________

Po $4: Bortkevičienė. A. ir;
M. Biekšai. i/Š DARBO LAUKO\

kevičius, F. Stundžia. J. Šable
vičius. A. ir A. šeduikiai, J. 
Špakevičius, J. šuopys, V. Ta
mošaitis, Tamulevičius, B. Ten- 
derienė, S. Vaitkienė, T. Vasi
liauskas, V. Zinkevičius, A. 
Jankūnas, Pribash, F. Kašėta, 
Montello Auto Body, P. Vai
čiūnas, Brockton TV7, Dr. F. 
Kincus, J. Zabarauskas, Dr.

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

Ieškau Vietos Gyventi
Esu pensininkas ir ieškau pigios 

vietos apsigyvenimui mažam mies
tuke ar ant farmos, netoli van
dens, kad galėčiau žuvauti. Kuris 
toki* vieta žinot, praneškit man:

A. S. Vališka,
R.F J). 1,

Bennington, Vt.
(23)

PAIEŠKOJIMAI
Anelė Bačiunienė paieško savo vy

no sesers. Maržos Bičiūnas, kuri ga
li būt jau apie 80 metų amžiaus. Se
niau ji gyveno aplink Bostoną. Ir 
paieško savo vyro pusseserių Gri- 
galiunaičių, kurių tėvai seniau gy
veno Mattapan, Mass. Viena jų. 
rodos Josse, yra išėjus į advokatus.

Mm. A. Bačiuaas
177 W. Seventh St., So. Boston.

* i v ii Jaroševičius, $3..->0Aukos buvo renkamos D o . o „r .
Po $3: S. Baužys, E. Waitt. ... .. .

L. Mashidlausky, O. Keturadie- Re*J..un«
nė, M. Keziunas, B. Ribbe. | Daugįau kaip 1,000,000

Tarybos suruoštame nepri
klausomybės minėjime, 
Winthrop mokyklos salėje,
A. L. T. Sandaros suruošto
je šventės proga vakarienė
je, atskirai tarp tremtinių, 
biznierių ir profesionalų.

Aukojo po $P)0: A. L. T. 
Sandaros 24 kuopa ir Lietuvių 
Bakūžė.

$50 Lietuvių Franklino Klu
bas.

Po $25: Kazimiero Klubas ir 
SLA 17 kuopa.

Irena ir Stasys Eitavičiai, 
$20.

Mira ir Petras Viščiniai, $16.
Po $15: Julė ir Povilas Braš

kai, Ona ir Jonas Daniusevi- 
čiai, Ona ir Jonas Venčkauskai, 
Julija ir Jonas Varoneckai.

Po $12: A. Dilbos šeima, J. 
Jakavonytė, V. Jakimavičius, 
J. Ludavičius, S. Sužiedėlio šei
ma. S. Kemzūros šeima.

Po $11: A. ir K. čirbulėnai,
O. ir P. Kurpiai, O. ir F. Šmi
tai.

Po $10: A. Bačiulis, T. ir E. 
Bliudnikai, K. Dobkaitis, V. ir
P. Duobai, E. Eitavičius, K. ir 
V. Endriunai, S. ir M. Gofen- 
sai, R. ir V. Grupilijonai, B. 
Kislauskas, V. ir K. Klabiai, 
J. Kucinas, S. ir J. Labuekai,
B. ir D. Meižiai, Mereckių šei
ma, P. ir A. Petkeliai, J. Blau- 
šinaitis, S. Pustelnikas, O. ir 
P. Radzevičiai, P. Ramanaus 
kas. V. Senuta, V. ir S. Sko- 
beikai, kun. J. švargždys, J. 
Samulis, B. ir A. Svilai, P. šlia
žas, P. Kodis, Dugey Package 
Store, M. Valentukevičius, O. 
ir J. Venčkauskai. Dr. A. Wait- 
kus, V. šarkus.

Po $8: S. Grušas, P. ir A. 
Urbai, lituanistikos šeštadieni
nės mokyklos mokiniai.

Po $7: M. Kemzūra, A. Ker- 
šulis.

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

Jerry Jale,
R. 6,

Charlotte, Mich.

Po $2: E. Bartkus. A. Bra į gelžkelių tarnautoju įteikė 
». J. Cjunėlis, J. Jakavonts. ;Jn Raj kompanijlJ.-enę vi.VIS

Jurkštai, S. Kavaliauskas. O. 
Kušleikienė, P. Laužikas. J. 
Laužikas, K. Motiejaitis, N. N., 
Pigaga, B. Pranckevičienė, 
Raymond. M. S., A. Sankunas,

PARSIDUODA VAISTŲ 
ISDIRBYSTĖ

Parsiduoda garsinga lietuvių vais
tų 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. (241

DEKEN’S PROIH’fTS
P. O. Boz Newark 1. N. J.

šokių reikalavimų. Reika
laujama ilgesnių apmoka
mų atostogų, daugiau pas- 
portų nemokamai važinėtis 
visais gelžkeliais, 5 dienų 
darbo savaitės, paprastos 
mokesties už nedirbamus 
šventadienius, o dvigubos 
mokesties už dirbamas šven
tes, ir pilno apmokėjimo už 
medicinos pagalbą ligoje.

Pakalbink biznierių* pa

siskelbti “Keleivyje,” pa 

garsinti saro biznį tarp lie

GAILIOS DILGELĖS
Dzūkijoje sakydavo, 
jeigu nesijauci gerai, 
tai valgykie dzilgėlių 
buizų. Mokslininkų 
yra pasakyta, kad dil
gėlės turi.-.. geležies,
įse ■ss&K-yž
gerai dėl tų, kurie tu
ri pečiuose skaudėji
mus, inkstų, akmeni

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

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvray 

South Boston 27, .Mass.

Kalendorius Išsibaigė

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

DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

Jei dar niekad nevartojot RORSE 
TAUS nuo Kaumcninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS PY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gauroma pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai j:
Rome Products Co„ Dept. x-9 
1708 Farvrell Ava.. Chica ro 45. III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRI KLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario l€-tą, 

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

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

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

DR- M. J- VINIKAS
307 VVest 30th Street, New York 1, N. Y.

f f (
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Cambridge Lietuviai Minės 
Birželio įvykius

Buvo Sustoję Požemio 
Traukiniai

Birželio 13 d., Cam-j Nuo Ashmonto stoties iki
bridge lietuviai minės Bir- Harvardo skvero pereitą sa-
želio įvykius. Susirinkimas 
yra šaukiamas Į Amerikos 
Lietuvių Klubą, Harvard 
St., Cambridge. Pradžia 
6:30 valandą vakaro. Kal
bės Vytautas Vaitiekūnas iš 
New Yorko.

Minėjimą rengia Ameri
kos Lietuvių Taiybos Carų- 
bridge’iaus skyrius.

Turėjome Svečių iš 
Nevv Yorko

vaitę buvo sustoję visi po
žemio traukiniai, nes buvo 
sugedus signalų sistema. 
Apie 100,000 važiuotojų 
išbuvo tunely ištisą valan
dą.

Rengiasi Spausdinti 
Vadovėlius

daimos SANDAROS PIKNIKE BIRŽELIO u dieną Nevv Bedfordo Majoras
Pasodintas Kalėj iman'

Pereitos savaitės pabai
goj buvo atvykę iš New 
Yorko draugai K. Bielinis 
ir J. Buivydas. Jiedu daly
vavo “Keleivio” trusteesų 
susirinkime ir turėjo progos 
pasidžiaugti, kad “Kelei
viui” gerai sekasi. Abu 
svečiai aplankė serganti 
drg. Januški ir palinkėjo 
jam greitai pasveikti.

Fordas Atšaukė 1,300 
Darbininkų

Visi žino, kad yra dide
lis vadovėlių trukumas lie
tuviškoms mokykloms. Bos
tone gyveną lietuviai mo
kytojai susitarė su Lietuvių 
Enciklopedijos leidėju ir 
spaustuvės savininku J. Ka
počium ir žada tuojau pra
dėti vadovėlius spausdinti. 
Pirmoj eilėj numato išspau
sdinti skaitymų knygas I- 
II gimnazijos klasei ir po 
elementorini vadovėli pra
dinei mokyklai.

Protestuoja Prieš Kunigus

Birželio 14 d. Framing- 
hame (Ashland), \\ ork- 
men’s Cirele Camp vasar
vietėj, bus Sandaros Pirmo 
Apskričio metinis piknikas, 
kur dainuos muziko Gaide
lio vadovaujamas Bostono 
Vyrų Choras: visi galės 
maudytis, šokti ir dalyvau
ti Įvairiuose sporto 
muose.

Muz. (laidelio Vadovaujamas Bostono Vyrų Choras

šokiams gros Al Stevens Autobusai iš Bostono va- 
Orkestra. Kalbės žymus žiuos 12 valandą nuo Lietu 
kalbėtojai. Bilietai tik 25 vių Piliečių Salės. Auto- 
centai, ir tais bilietais bus mobiliais iš Bostono ir 
galima laimėti 200 dolerių
vertės dovanų.

New Bedfordo majoras 
Peirce buvo nuteistas 4 me
tams kalėjiman už kyšių 
ėmimą ir sukčių globojimą. 
Dabar jis sėdi uždarytas 
Dedhamo džėloj. Nevv Bed
fordo mieste todėl kilo 
klausimas, kas užims majo
ro vietą. Peirce pareiškė, 
kad jis “runysiąs” miestą iš 
kalėjimo, kaip anais metais 
darė Bostono majoras Cur- 
ley. Bet kalėjime sėdėda
mas jis negali dalyvauti 
miesto valdybos susirinki
muose ir negali pasirašyti 
taiybos nutarimų. Po ilgu 
svarstymų nutarta, kad ma
joro pareigas laikinai eitų 
miesto tarybos pirmininkas 
Lavvler. Jisai pasirašys ir 
visokius popierius, kuriems 
reikalingas majoro parašas.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

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

DR. D. PILKA
Oflao Valandos: aao IMS 

Ir aao T IU •

849 BROADWAY 
SO. BO8TON. MASS. 

Telefonas: BOUth Boaton ISIS

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

Tūli Bostono protestonų 
dvasiškiai anądien pasmer-

Šeštadieninė Lituanistikos 
Mokykla Baigia Mokslo 

Metus

Gautas iš parengimo pel
nas skiriamas naujos lietu
vių radijo valandos Įsteigi
mui.

MUŠTYNĖS IR ŠAUDY
MAS VESTUVĖSE

Birželio 13 d. parapijos 
salėje po bažnyčia Įvyksta 
Bostono šeštadieninės litu-

Bostono priemiesty Allsto- 
ne buvo smarkios vestuvės. 
Po šliubo, apie 250 vestuvi
ninkų iš katalikų bažnyčios 
susirinko Į veteranų salę 

7 pabaliavoti. Ilgai netrukus, 
j ties tuo stalu, kur sėdėjo

Fordo automobiliu dirb-'kž senatorių McCarthy,-amstikos mokyklos mokslo
tuvė Somervillėj atšaukė at-!kam iis ižeid«s mus« “M*1- mel« žymėti po __ ____*
gal 1.300 darbininkų, kurie kinu**" Angliją, ir pareis-būvis, i kuri kviečiami visi,jaunavedžiai du vyrai pra.
buvo paleisti dėl streiko ki- k® Anglijai savo užuojautą,
tur.

Prabanga Pridarė Bėdos

net “viešą atsiprašymą.
Dėl tos kunigužių užuo

jautos visų pirma juos pa-
• smerkė spauda, o paskui vi- 

. įsuomenė pradėjo juos bom- 
Smith parduoti protesto laiškais.

mokytojai, tėvai, mokiniai 
ir visi lietuviai, kuriems ru- 
ni lietuviškosios mokvklosJk *
darbas.

Šiais mokslo metais mo
kyklą baigia septyni abitu
rientai. kurie išėioBiznierius Daniel

mėgdavo prabangą. Kas- Kun. Duncan Howlettt per- tikos kursą pagai ouvusios 
met nusipirkdavo naują Ca- ęįtą sekmadieni per pamok- Lietuvos švietime ministeri- 
dillacą, o jo žmona sportau- skundėsi, kad tuose laiš-
, . ąPsisuPus brangiais kuose žmonės ji atakuoją
kailiniais. Visa tai atkrei- jęajp “bolševikų agentą.” 
pė valdžios agentų aki ir jie ]<aip “anglofilą” ir kaip “iš- 
pažiurėjo, kiek Mr. Smith daviką.” Reiškia, žmonės 
moka valdžiai taksų. Jie pritaria sen, McCarthy' po- 
surado, kad per 4 metus jis įtikai
yra paslėpęs $200,000 paja

lituanis-

lietuviu

mų. Dabar valdžia reika
lauja iš jo $93,000 taksų.

Lietuvių Korp. Radijo 
Piknikas

Gera Proga Spaustuvės 
Amato Išmokti

Jaunas

Tėvų Dienoj,” 21 birže
lio. Lietuvių Radijo Korpo
racija turės pikniką Brock- 
tono Fair Grounds darže 
Lietuvių Radijo Korporaci-vyras, kuris nore

tų išmokti spaustuvės ama- Ja veda pp Steponas ir Va 
to, gali kreiptis i Keleivio lentina Minkai. Jie pirmu- 
ofisą, 636 Broaduay, South kiniai Įvedė Bostone lietu- 
®os^on* ,viskas radijo valandas ir,

toms valandoms palaikyti 
Somervillėj buvo apiplėš- kasmet ruošia piknikus. Šis 

ta Household Finance Co. piknikas ruošiamas tuo pa- 
Banditai nusinešė $200. Ičiu tikslu.

jos gimnazijų 
bos ir literatūros kursą.

Praeitą savaitę buvo eg
zaminai. Lietuvių kalbos 
egzaminus laikė ketvirto
sios gimnazijos klasės mo
kiniai, kurių mokytoju bu
vo V. Kulbokas. Baigiamo- 
mosios klasės mokytojais 
buvo D. Giedraitis ir B. 
Brazdžionis. Geografijos 
egzaminus laikė II-III kla
sės mokiniai, kuriuos mokė 
V. Kulbokienė. Viso mo
kykloje mokėsi 160 moki
nių. Daugumas jų pakelti 
Į aukštesnes klases. Mo 
kykla Bostone jau veikia 
ketveris metus.

Mate Žmoną Viešbuty 
Kitu Vyru

Worcesterio reikia važiuoti 
9 keliu iki Framinghamo; 
iš tenai pasukti Į 126 kelią 
ir pavažiuoti 4 mylias, kur

Bus Lietuvių Diena

matysi;
Amerikos Lietuvių Bend

ruomenės Bostono apylin
kės komitetas jau pasamdė 
Romuvos Parką Brocktone 

=|ir ten rengia Lietuvių Dieną 
talai buvo išvartyti, (pikniką) rugpiučio 23 d.

uzrasas:
men’s Cirele Camp.’

‘Work-

Savininkas A. J. Alekna 
628 Kast Broadwaj

South Boston 27, 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

įdėjo muštis. Tuoj prisidė
jo kiti ir išsivystė tikra ba- 
1 talija. Vyrai, moterys ir 
j merginos tampėsi už plau- 
i kų. draskė vieni nuo kitų 
drapanas ir kumščiavosi. 
Įsimaišė policmanas, bet jis 
tuoj buvo parmuštas ir ves
tuvininkai pradėjo ji lam-

Visi
visi valgiai ir gėrimai 
visą salę išblaškyti ir 
tremti.

Dėl ko šitos žiaurios riau
šės kilo, policija negalėjo 
nustatyti. Vieni aiškino, 
kad vienam girtam vestuvi
ninkui bartenderis atsisakė 
duoti daugiau gerti ir dėl to 
prasidėjo “faitas.” Kiti tei- 

jgė, kad vienas svečių Įžei
dęs nuotaką. Dar kiti sa
kė, kad tai buvęs “šeimy 
niškas dalvkas.”

Visi Bostono ir artimųjų 
apylinkių lietuviai prašomi 
rengtis tai šventei ir neda
ryti tą dieną jokių kitų pa
rengimų.

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 

Policija areštavo piršlį ir Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East

keletą kitų smarkuolių.

'dvt. Išsitraukęs revolveri
jis šovė keturis kartus. Pri 
buvo daugiau policijos. 
Riaušės galų gale buvo nu
malšintos, bet kone pusė 
svečių buvo kruvini arba be 
drapanų. Keletą jų reikėjo

su

PO
su-

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road
Arti Upham's Co 

DORCHESTER, MASS.

A. J. NAMAKSY
UAL MSTATE * INSŪBANCB

409 W. Broadvvay 
SOUTH BOSTON. MA8S
Office Tel. SOboston 8-0948
Bm. 87 OBIOLB STBBBT 

Weet Roibury, M—
T e L PArkwey 7-0402-M.

Pereitą sekmadieni Bos
tono dienraščiai buvo par
duodami jau po 20c. O bu 
vo laikai, kada jie kainuo 
davo tik po 5 centus.

vežti ligoninėn. Keturi po-įadcesu: 
Bemanai buvo sužeisti. |ton.

3 KAMBARIŲ BUTAS
Yra gazas, elektra, vonia ir 

kiti patogumai. Kreiptis šiuo 
70 Bolton St., So. Bos- 

(24)

Broadway,ry* Ilei. svi 
namas ir

S (\a cn 
9-<ho.7.

So. Bostone.
TonX V. zz £5111-©

A. L. T. Sandaros Pirmo Apskričio Metinė

GEGUŽINĖ

PIKNIKAS!
Įvyks Sekmadienį

DIRŽELIO (JUNE) 14, 1953

Framingham (Ashland), Mass., 
Workmen’s Cirele Camp

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

Dirvelienė ir Sabaliauskas iš Worcesterio dainuos duetą 

Gros AL STEVENS šokių muzikos kopela

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

Iš Bostono ir Worce»terio važiuoti 9 keliu iki Fram
ingham, Mass., ir ten sukti į kelią 126, juo važiuoti 
4 mylia* iki rasite užrašą Workmen’s Cirele Camp.

Rengėjai.

Saldainių fabrikantas. 
Charles Connelly. iškėlė 
savo žmonai divorso bylą. 
Jis sako, kad šią žiemą ji 
buvo nuvažiavusi Floridon 
Į Miami Beach. Nujausda
mas, kad jo žmona pradės 
tenai romansą. Connelly 
pasamdė moterį detektyvę, 
kad jo žmoną pasaugotų. 
Ir romansas tikrai prasidė-’ 
jo. Detektyve davė Con- 
nellui žinią: “Tuojau atvyk 
Į Miami Beach. -Tiedu iau 
suėjo.” Vyras tuoj i oriai 
vi ir Floridon. Ir vieną 
naktį jis su savo detektyve 
pasiėmė kambarį prieš tą 

'langą, kur ponia Connelly 
su savo meilužiu romansa- 
vo; nustatė savo žiūronus 
ir pradėjo žiūrėti. Ir ma
to: ponia Connelly apsika
bino savo meiluži ir abudu 
pradėjo bučiuotis.

Dabar ji teisme ginasi, 
kad tenai nebuvę nieko ne
paprasto. Tas vvras buvo 
jos geras pažįstamas, buvo 
išsivedęs ją pietų, na ir, ži
noma, juk tai paprastas da
lvkas.

Suffolk Dqwns

Keleivis.”
Steponas Minkus.

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik,
1:00 valandos popiet iš stotie? 
VVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorcheste> 

Tel. CO 5-5561

Moterų Whist Parė
Lietuvių legionierių moterų sky

rius dedies’ Auxiliary) rengia 
whist party ateinantį šeštadienį. 13 
birželio. Stephen Darius posto salėj, 
265 C St., South Bostone. Pradžia 
7:30 vai. vakaro. Visi prašomi at
silankyti ir praleisti su mumis sma
gų vakarą. MRS. ROSS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvi* Gydytojas ir CMrarfaa

Vartoja vėliausios konstrukicijoa 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: noo 2-4 noo 7-8
834 BROADIVAY.

80. BOSTON, MASS.

TaL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Noo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis*:
Nuo 9 ryto Iki 12 dien*

447 Broaduray
SO. BOSTON, MASS.

■ y -d'.-i-k

No. 5A

VIETA GEGUŽINĖMS IR PARENGIMAMSGERIAUSIA
Pono Rožėno farmoje, Ravnham. Mass.. prie gražaus 

ežero pastatyta nauja, didžiausia ir patogiausia svetainė 
dvieju aukšty, tinkamiausia piknikams, vestuvėms, ir ki
tokioms iškilmėms. Galima išsinuomuoti arba užsisakyti 
su visu patarnavimu. Lietuvių parengimams geriausia 
vieta. Dėl sąlygų kreipkitės į:

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

GERAS MAISTAS—ŽEMOS KAINOS

MARKE

orcN
• Thars. • Fri.

»ad Satardav 
TIL 9 P.M.

251 DORCHESTER ST. 
SOUTH BOSTON

(26)

Mass.

McGILLICUDDY’S
PHARMACY

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

Atsakinga Receptų Tarnyba. 
Pristatom namo. SO 8-5244

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Ui $12 per metus gausi ligoj* 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broad way 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON 

TeL SO 8-4149
Turim visokiu vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. G; 
čia jau 20 metų.

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

409 W. Broadvvay 
South Boston, Mass.

Savininkai
Paul lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Denriam Storus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka* 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas duo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo. pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

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, Mim įj

I 9 I




